
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Ubi Jalar (Ipomoea batatas L.) 

2.1.1 Sistematika Ubi Jalar  (Ipomoea batatas L.) 
 

Tanaman ubi jalar dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan 

diklasifikasikan sebagai berikut. 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Ordo : Convolvulales 

Famili : Convoovulaceae 

Genus : Ipomoea 

Spesies : Ipomoea batatas L. Sin batatas edulis choisy 

 Sebagai keluarga kangkung-kangkungan (Convolvulaceae), ubi jaar 

memiiki cukup banyak kerabat dekat dengan kangkung, antara lain kangkung air 

(Ipomea aquatica Forsk), kangkung darat (Ipomea reptans L.Poir), kangkung 

pagar atau kangkung hutan (Ipomea crassicaulus sin. I fistulosa Marf). Bibit ubi 

jalar yang berasal dari sambungan kangkung hutan dengan tanaman ubi jalar dapat 

menghasilkan produk yang tinggi dan ukuran umbinya besar (Rukmana, 2000). 
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Gambar 2.1.1 Ubi Jalar (Sumber:www.pinsfood.co.id) 

2.1.2 Deskripsi Ubi Jalar 

Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) berasal dari daerah tropik dan sub tropik 

Amerika, yang menyebar ke daerah tropik dan sub tropik lainnya, termasuk 

Indonesia. Tanaman ini termasuk famili Convolvulaceae (kekangkungan). Ubi 

jalar adalah 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). 
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Umumnya ubi jalar dibagi dalam dua golongan, yaitu ubi jalar berumbi 

lunak karena banyak mengandung air dan ubi jalar berumbi keras karena banyak 

mengandung pati. Ubi jalar dibentuk dari penembal lapisan luar akar yang dekat 

dengan batang dan berada di dalam tanah menyimpan 10 cadangan makanan bagi 

tanaman dengan bentuk antara lonjong sampai bulat dengan berat antara 200g -

250g. Ubi jalar memiliki warna kulit putih kecoklatan, kuning,jingga dan ungu 

tua, sedangkan warna dagingnya putih, krem, kuning, merah muda dan jingga, 

tergantung jenis dan banyaknya pigmen yang terkandung (Lingga et al., 1986 

dalam Nugroho, 2006). 

Ubi jalar merupakan salah satu komoditas utama tanaman pangan yang 

mempunyai daya adaptasi luas sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan 

baik di seluruh Nusantara. Komoditas ini merupakan tanaman umbiumbian 

penting kedua setelah ubi kayu yang mempunyai manfaat beragam. Tidak hanya 

digunakan sebagai bahan pangan tetapi juga sebagai pakan ternak, bahan baku 

industri maupun komoditas ekpor. Tantangan yang dihadapi dalam 

mengembangkan agribisnis ubi jalar adalah masih lambatnya kemajuan industri 

pengolahan produk-produk berbahan baku ubi jalar. Karena umbi ubi jalar 

merupakan gudang dari pati, maka salah satu industri pengolahan yang dapat 

dikembangkna adalah tepung dan pati (Hafsah, 2004 dalam Latifah 2009). 

Menurut Jamrianti (2007), produksi ubi jalar cukup tinggi dibandingkan 

dengan beras maupun ubi kayu. Ubi jalar dengan masa panen 4 bulan dapat 

berproduksi lebih dari 30 ton/ha, tergantung dari bibit, sifat tanah dan 

pemeliharaannya. Walaupun rata-rata produksi ubi jalar nasional baru mencapai 
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12 ton/ha. Tetapi masih lebih besar, jika dibandingkan dengan produksi gabah (± 

4.5 ton/ha) atau ubi kayu (± 8 ton/ha), padahal masa panen lebih lama dari masa 

panen ubi jalar.  

2.1.3 Kandungan Gizi Ubi Jalar 

Menurut (Anggiarini, 2004) ubi jalar merupakan bahan pangan dengan 

gizi cukup tinggi karena merupakan sumber energy dalam bentuk gula dan 

karbohidrat. Selain itu, ubi jalar juga mengandung vitamin dan mineral yang 

dibutuhkan oleh tubuh, seperti kalsium, zat besi, vitamin A dan vitamin C ( 

Huang, 1982 dalam Nugroho, 2006 ). 

Tabel 1 : Kandungan gizi ubi jalar setiap 100 gram bahan yang dapat dimakan. 

No Jenis Zat Jumlah Kandungan 

1. Air 70 g 

2. Serat Kasar 0.3 g 

3. Kalori 113 kal 

4. Protein 2,3 g 

5. Fe (Zat besi) 1,0 mg 

6. Na (Natrium) 5 mg 

7. Ca (Zat Kalsium ) 46 mg 

8. P (fosfor) 49 mg 

9. Vitamin A 7100 Iu 

10. Vitamin B1 0,08 mg 

11. Vitamin B2 0,05 mg 
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12. Niacin 0,9 mg 

13. Vitamin C 20 mg 

14. Abu 1,2 g 

15. Lemak 0,7 g 

16. Karbohidrat 27,9 g 

17. Gula 2-6,7 g 

18 Amilosa 9,8 – 26 g 

Sumber : Tsou, dkk. (1989) dikutip Widowati (1994), dan Direktorat Gizi (1967). 

 

Karbohidrat pada ubi jalar segar pada umumnya sebesar 18-35 % dan pada 

berat keringnya mencapai 80-90 % (Rotar dan Bird, 1981), sedangkan menurut 

Onwueme (1978) dal Nugrho (2006)  ubi jalar mengandung pati sebesar  9-29 %, 

gula pereduksi sebesar 0,5  - 2,5 % dan karbohidrat non-pati 0,5-7,5 %. Pati 

sendiri terdiri dari amilopektin sebesar 60 – 70 % dan amilosa sebesar 30-40 %.  

2.2 Tinjauan Tentang Pati 

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. Pati terdiri dari dua fraksi 

yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi 

tidak larut disebut amilopektin. Amilosa mempunyai struktur lurus dengan ikatan 

α-(1,4)-D-glukosa, amilopektin mempunyai cabang dengan ikatan α-(1,4)-D 

glukosa sebanyak 4-5 % dari berat total (Winarno, 2004). 
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Menurut Blennow (2004), pati merupakan cadangan energi utama dalam 

tumbuhan dan salah satu jenis karbohidrat yang ketersediaannya melimpah. Pati 

yang tersimpan dalam organ tumbuhan, seperti pada jagung, kentang, gandum, 

dan lain-lain berperan sebagai sumber energi manusia. Pati tersusun dari dua 

macam karbohidrat, amilosa dan amilopektin, dalam komposisi yang berbeda-

beda. Dibandingkan amilopektin, amilosa lebih berperan dalam pembentukan 

edible coating. Amilosa diperlukan untuk pembentukan film dan pembentukan gel 

yang kuat (Nisperros-Carriedo, 1994). Beberapa sifat pati adalah mempunyai rasa 

yang tidak manis, tidak larut dalam air dingin tetapi di dalam air panas dapat 

membentuk sol atau gel yang bersifat kental. Sifat kekentalannya ini dapat 

digunakan untuk mengatur tekstur makanan, dan sifat gelnya dapat diubah oleh 

gula atau asam. Pati di dalam tanaman dapat merupakan energi cadangan. Di 

dalam biji-bijian, pati terdapat dalam bentuk granula. Penguraian tidak sempurna 

dari pati dapat menghasilkan dekstrin, yaitu suatu bentuk oligosakarida (Winarno 

et al.,1980 dalam Latifah, 2009). 

Pati dalam jaringan tanaman mempunyai granula yang berbeda-beda. 

Mikroskop dapat membedakan bentuk, ukuran, dan letak hilum yang unik dengan 

sifat birefringent yang terdapat dalam pati. Pati dapat diekstrak dengan berbagai 

cara, berdasarkan bahan baku dan penggunaan dari pati itu sendiri. Pati dari ubi-

ubian, proses utama penggilingan, ekstraksi dengan perendam dan pengeringan 

(Winarno, 2004). 
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2.3 Tinjauan Tentang Edible Coating 

2.3.1 Deskripsi Umum Edible Coating  

Menurut Krochta (1992) dalam Budiman (2011), pelapis edibel atau edible 

coating adalah suatu lapisan tipis yang rata, dibuat dari bahan yang dapat 

dimakan, dibentuk di atas komponen makanan (coating) atau diletakkan di antara 

komponen makanan (film) dan dapat berfungsi sebagai penahan (barrier) 

perpindahan massa (seperti kelembaban, oksigen, lipida, zat terlarut) dan atau 

sebagai pembawa (carrier) bahan tambahan makanan seperti bahan pengawet 

untuk meningkatkan kualitas dan umur simpan makanan. Gennadios dan Weller 

(1990) dalam Budiman (2011), mendefinisikan pelapis edibel sebagai pelapis tipis 

dari bahan yang dapat dimakan yang digunakan pada makanan dengan cara 

pembungkusan, pencelupan, penyikatan atau penyemprotan agar terjadi tahanan 

yang selektif terhadap transmisi gas dan uap air dan memberi perlindungan 

terhadap kerusakan mekanik. Di bidang farmasi pelapis edibel digunakan untuk 

melapisi obat-obatan dan di bidang pangan untuk melapisi manisan, buah-buahan, 

sayur-sayuran dan beberapa produk daging, unggas maupun hasil laut. 

Edible coating biasanya langsung digunakan dan dibentuk diatas 

permukaan produk misalnyabuah-buahan dan sayur-sayuran yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu produk. Hal yang sama juga dikemukakan oleh McHugh dan 

Senesi (2000), bahwa edible coating berfungsi sebagai penahan (barrier) dalam 

pemindahan panas, uap air, O2 dan CO2 atau dengan adanya penambahan bahan 

tambahan misalnya bahan pengawet dan zat antioksidan maka dapat dinyatakan 

bahwa kemasan tersebut memiliki kemampuan antimikroba dan antioksidan.  
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Wong et al, (1994) dalam Rahardyani 2011 menyatakan, bahwa secara 

teoritis bahan edible coating harus memiliki sifat antara lain, menahan kehilangan 

kelembaban produk, memiliki permeabilitas selektif terhadap gas tertentu, 

mengendalikan perpindahan padatan terlarut untuk mempertahankan wara pigmen 

alami dan gizi, berfungsi sebagai pengawet dan mempertahankan warna sehingga 

menjaga mutu produk. Kemasan dengan sifat antimikroba diharapkan dapat 

mencegah kontaminasi patogen dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme 

pembusuk yang terdapat dalam permukaan bahan pangan. Substansi antimikroba 

yang diformulasikan dalam bahan pangan atau pada permukaan bahan pangan 

tidak cukup untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen dan mikroorganisme 

pembusuk dalam bahan pangan. 

2.3.2 Komponen Utama Penyusun Edible Coating  

Komponen utama penyusun edible coating  dapat dikelompokan menjadi 3 

kategori, yaitu hidrokoloid, lemak dan komposit ( kombinasi, hidrokoloid, dan 

lemak).  

a. Hidrokoloid  

Hidrokoloid yang digunakan dalam pembuatan coater adalah protein 

atau karbohidrat atau polisakarida. Film yang dibentuk dari karbohidrat 

dapat berupa pati, gum (seperti contoh alginate, pektin, dan gum arab), dan 

pati yang dimodifikasi secara kimia. Pembentukan film berbahan dasar 

protein antara lain dapat menggunakan gelatin, kasein, protein kedelai, 

protein whey, gluten, gandum dan protein jagug. Film yang terbuat dari 

hidrokoloid sangat baik sebagai penghambat perpindahan oksigen, 
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karbondioksida, dan lemak, serta memiliki karakteristik mekanik yang 

sangat baik. 

Polisakarida larut air merupakan senyawa polimer berantai panjang 

yang dilarutkan kedalam air, dengan tujuan mendapatkan vikositas larutan 

yang cukup kental (Glicksman, 1984). Komponen-komponen inilah yang 

akan berperan untuk mendapatkan kekerasan. Kerenyahan, kepadatab, 

kualitas ketebalan, viskositas, adhesivitas, dan kemampuan pembentukan 

gel. Selain itu senyawa ini sangat ekonomis bila digunakan untuk industry 

karena mudah didapatkan dan tidak beracun (Krochtael al.,1994). 

 Edible coating menggunakan bahan dasar polisakarida banyak 

digunakan terutama pada buah dan sayuran, karena memiliki kemampuan 

bertindak sebagai membrane permeable yang selektif terhadap pertukaran 

gas karbondioksida dan oksigen. Sifat inilah yang dapat memperpanjang 

umur simpan karena respirasi buah dan sayuran menjadi berkurang. 

b. Lipid 

Coater yang berasal dari lipida sering digunakan sebagai 

penghambat uap air, atau bahan pelapis untuk meningkatkan kilap pada 

produk-produk kembang gula. Film yang terbuat dari lemak murni sangat 

terbatas dikarenakan menghasilkan kekuatan struktur film yang kurang baik. 

Karakteristik yang dibentuk oleh lemak tergantung pada berat molekul dari 

fase hidrofolik dan hidrofobik, rantai cabang, dan polaritas. Lipida yang 

sering digunakan sebagai coater antara lain lilin (wax), gliserol dan asam 

lemak. 
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Lipid juga berfungsi sebagai plasticizer, plasticizer merupakan 

organic dengan bobot molekul rendah yang ditambahkan dengan maksud 

memperlemah kekakuab suatu film (Gennadios, 2002). Penambahan 

plasticizer akan menghindarkan film dari keretakan selama penanganan dan 

penyimpanan yang dapat mengurangi sifat barrier film (Gontard et al. 1993). 

Menurut Kester dan Fennema (1989) plasticizer dapat meningkatkan 

fleksibilitas dan ketahanan film terutama jika disimpan pada suhu rendah. 

Plasticizer yang umumnya digunakan dalam pembuatan edible coating 

adalah gliserol, polietilen glikol 400 (PEG), sorbitol, propilen glikol dan 

etilen glikol (EG). 

 Salah satu plasticizer yang dapat digunakan dalam pembuatan 

edible coating adalah gliserol. Gliserol efektif digunakan sebagai plasticizer 

pada hidrofolik film. Penambahan gliserol akan menghasilkan film yang 

lebih fleksibel dan halus.  Menurut Gontard et al. (1993) gliserol dapat 

meningkatkan permeabilitas film terhadap uap air karena sifat gliserol yang 

hidrofolik. Gliserol merupakan senyawa alkohol polihidrat dengan tiga buah 

gugus hidroksil dalam satu molekul yang umumnya disebut alkohol 

trivalent. 

c. Komposit 

Komposit coater terdiri dari komponen lipid dan hidrokoloid. 

Aplikasi dari komposit coater dapat dalam lapisan satu-satu (bilayer), 

dimana satu lapisan merupakan hidrokoloid dan satu lapisan lain merupakan 

lipida, atau dapat berupa gabungan lipida dan hidrokoloid dalam satu 
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kesatuan film. Gabungan dari hidrokoloid dan lemak digunakan dengan 

mengambil keuntungan dari komponen lipida dan hidrokoloid. Lipida dapat 

meningkatkan ketahanan terhadap penguapan air dan hidrokoloid dapat 

memberikan daya tahan. Film gabungan antara lipida dan hidrokoloid ini 

dapat digunakan untuk melapisi buah-buahan dan sayuran yang telah diolah 

minimal (Donhowe dan Fennema, 1994 dalam Krochta, 1992). 

2.3.3 Teknik Edible Coating  

Beberapa teknik aplikasi edible coating menurut Krochta et al. (1994), yaitu :  

1. Pencelupan ( dipping) 

Proses ini biasanya digunakan dalam produk yang memiliki permukaan 

rata. Setelah pencelepu kelebihan bahan setelah coating biasanya dibiarkan 

terbuang. Produk kemudian dibiarkan dingin hingga edible coating 

menempel. Teknik ini telah diaplikasikan pada daging, ikan, produk 

ternak, buah dan sayur. 

2. Penyemprotan (sprying) 

Teknik ini menghasilka produk dengan lapisan tipis dan biasanya 

digunakan untuk produk yang mempunyai dua sisi seperti pada produk 

pizza. 

3. Pembungkusan (casting) 

Teknik ini digunakan untuk pembentukan film yang berdiri sendiri atau 

terpisah dari produk. Teknik ini diadobsi dari teknik yang dikembangkan 

untuk yang bukan pelapisan. 

4. Pengolesan (brusshing) 
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Teknik ini digunakan untuk memoleskan edible coating pada produk. 

Edible film atau coating telah diteliti kemampuannya dalam mengurangi 

kehilangan akan air, oksigen, aroma, dan bahan terlarut pada beberapa 

produk. Sehingga ini menjadi salah satu metode paling efektif untuk 

menjaga kualitas makanan. Kemampuan ini dapat ditingkatkan lagi dengan 

penambahan antioksida, antimikroba, pewarna dan flavor. 

2.4 Plasticizer 

Plasticizer adalah bahan organic dengan bobot molekul rendah yang 

ditambahkan dengan maksud memperlemah kekakuan suatu film. Penambahan 

plasticizer akan menghindarkan film dari keretakan selama penanganan dan 

penyimpanan, yang dapat mengurangi sifat-sifat barrier film. plasticizer dapat 

meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan film terutama jika disimpan pada suhu 

rendah. plasticizer yang umumnya digunakan dalam pembuatan edible coating 

adalah gliserol, polietilen glikol 400 (PEG), sorbitol, propilen, glikol, dan etilen 

glikol (EG)(Budiman, 2011). 

Salah satu plasticizer yang dapat digunakan dalam pembuatan edible 

coating adalah gliserol. Gliserol efektif digunakan sebagai plasticizer pada 

hidrofolik film. Penambahan gliserol akan menghasilkan film yang lebih fleksibel 

dan halus. Gliserol merupakan senyawa alkohol polihidrat dengan tigah buah 

gugus hidroksil dalam satu molekul yang umumnya disebut akohol trivalent. 

Rumus kimia gliserol adalah C3H8O3 dengan nama kimia 1.2.3-propanatriol 

(Winarno, 2000). 
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2.5 Tinjauan Umum Varietas Buah Apel 

2.5.1 Sistematika Apel  

Secara lengkap sistematika (klasifikasi) apel adalah sebagai berikut :  

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   :  Rosales 

Famili   : Rosaceae 

Genus   : Malus 

Spesies  : Malus sylvestris Mill 

Dari spesies Malus sylvestris Mill ini terdapat bermacam-macam varietas yang 

memiliki ciri-ciri atau kekhasan tersendiri. Beberapa varietas apel yang memiliki 

keunggulan antara lain Romebeauty, Manalagi, Anna Princess Noble, Red 

Delicious, dan Royal Gala (Sufrida, dkk., 2004). 

2.5.2 Morfologi Buah Apel 

1. Batang  

Pohon apel berkayu cukup keras dan kuat, cabang-cabang yang dibiarkan 

atau tidak dipangkas pertumbuhannya lurus dan tidak beranting. Kulit 

kayunya cukup tebal, warna kulit batang muda , cokelat muda sampai 

cokelat kekuning-kuningan dan setelah tua berwarna hijau kekuning- 7 

kuningan sampai kuning keabu-abuan. Karena dilakukan pemangkasan 

pemeliharaan, maka tajuk pohon berbentuk perdu seperti payung atau meja. 
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2. Daun  

Bentuk daun apel dipilah dalam enam kategori , yaitu oval, broadly oval, 

narrow oval, acute, broadly acute, dan narrow acute. Permukaan daun bisa 

datar atau bergelombang. Sisi daun ada yang melipat ke bawah, ada juga 

yang melipat ke atas. Bagian bawah daun umumnya diselimuti bulu-bulu 

halus 

3. Akar  

Pohon apel yang berasal dari biji dan anakan membentuk akar tunggang, 

yaitu akar yang arah tumbuhnya lurus atau vertikal ke dalam tanah. Akar ini 

berfungsi sebagai penegak tanaman, penghisap air, dan unsur hara dalam 

tanah, serta menembus lapisan tanah yang keras. Sedangkan batang bawah 

yang berasal dari stek dan rundukan tunas akar, yang berkembang baik 

adalah akar serabut dan tidak mempunyai akar tunggang, sehingga 

batangnya kurang kuat dan rentan terhadap kekurangan air 

4. Bunga  

Bunga apel bertangkai pendek, menghadap ke atas, bertandan, dan pada tiap 

tandan terdapat 7-9 bunga. Bunga tumbuh pada ketiak daun, mahkota bunga 

berwarna putih sampai merah jambu berjumlah 5 helai, menyelubungi 

benangsari pada badan buah, dan di tengah-tengah bunga terdapat putik atau 

bakal buah 

5. Buah  

Buah apel mempunyai bentuk bulat sampai lonjong , bagian pucuk buah 

berlekuk dangkal, kulit agak kasar dan tebal, pori-pori buah kasar dan 
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renggang, tetapi setelah tua menjadi halus dan mengkilat. Warna buah hijau 

kekuning-kuningan, hijau berbintik-bintik, merah tua, dan sebagainya sesuai 

dengan varietasnya 

6. Biji  

Biji buah apel ada yang berbentuk panjang dengan ujung meruncing, ada 

yang berbentuk bulat berujung tumpul , ada pula yang bentuknya antara 

bentuk pertama dan kedua 

2.5.3 Macam- Macam Varietas Buah Apel 

Varietas Apel (Malus sylvestris Mill) adalah tanaman yang berasal dari 

daerah subtropis. Di Indonesia beredar dua jenis apel, yaitu apel impor maupun 

apel lokal. Terdapat empat varietas apel yang dikembangkan oleh petani, yaitu 

Manalagi, Anna, Rome beauty, dan Wangling. Citarasa, aroma maupun tekstur 

apel sebenarnya dihasilkan kurang dari 230 komponen kimia serta beragam asam 

seperti asam asetat, asam format dan 20 jenis asam lain. Kandungan alkohol 

berkisar 30-40 jenis ester seperti, etil asetat dan 100 jenis karbonil seperti 

formaldehide dan asetaldehide . Apel memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, 

namun sifat dari apel yang mudah busuk dan rusak sehingga diperlukan 

pengolahan apel. 

2.5.4 Varietas Anna 

Apel ini mempunyai aroma yang kuat dengan rasa agak asam. Kadar air 

dan kandungan vitamin C-nya cukup mendominasi. Apel anna berbentuk lonjong 

seperti trapezium terbalik dengan pangkal berlekuk ke dalam dan ujung berlekuk 

dangkal. Warna kulit buahnya kemerahan, jenis apel ini mempunyai daya simpan 
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yang sangat singkat, sehingga untuk menjaga kesegarannya perlu disimpan dalam 

lemari pendingin atau diolah menjadi produk olahan (Sufrida, dkk., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5.3 Apel Varietas Anna (Sumber dokumentasi pribadi) 

2.5.5 Kandungan Gizi Apel  
Apel umumnya dikonsumsi sebagai buah segar. Komponen penting pada 

buah apel adalah pektin, yaitu sekitar 24 %. Kandungan pektin pada buah apel 

terdapat pada sekitar biji, dibawah kulit dan hati. Pektin tersebut akan membentuj 

gel apabila ditambah gula pada kisaran pH tertentu. Pektin memegang peran 

penting dalam pembuatan jus (sari buah), jeli selai dan dodol. Buah apel selain 

mempunyai kandungan senyawa pektin juga mengandung zat gizi lain. 

Tabel 2. Komposisi Kimia Apel per 100 gram 

Kandungan Gizi Jumlah  
Kalori  58 kalori 
Karbohidrat 14, 9 gram 
Lemak 0, 4 gram  
Protein 0,3 gram  
Kalsium 6 mg 
Fosfor 10 mg 
Besi 0,3 mg 
Vitamin A 90 SI 
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Vitamin B1 0,04 mg 
Vitamin C 5 mg 
Air  84 % 

 

2.5.6 Kerusakan Buah Apel 

Kerusakan buah dapat terjadi sejak buah dipanen hingga proses penyimpanan. 

Beberapa proses kerusakan yang terjadi pada buah antara lain : 

a. Browning (Pencoklatan) 
Proses pencoklatan atau browning sering terjadi pada buah-buahan, 

seperti pisang, pir, salak, pala dan apel begitu juga apel. Buah apel yang 

memar juga akan mengalami proses pencoklatan. Pada umumnya, proses 

pencoklatan enzimatik dan non enzimatik. Perubahan warna yang utama 

pada apel disebabkan oleh reaksi browning (pencoklatan).Pencoklatan 

enzimatis disebabkan oleh aktivitas enzim phenolase dan oliphenolase. 

Pada buah apel utuh, sel-selnya masih utuh dimana substrat yang terdiri 

atas senyawa-senyawa fenol terpisah dari enzim phenolase sehingga tidak 

terjadi reaksi browning. Apabila sel pecah akibat terjatuh/ memar atau 

terpotong (pengupasan, pengirisan ) substrat dan reaksi browning 

enzimatis. 

Pembentukan warna coklat dikarenakan terjadinya oksidasi 

senyawa-senyawa fenol dan polifenol oleh enzim fenolase dan 

polifenolase membentuk quinon yang selanjutnya berpolimerasi 

membentuk melanin (pigmen berwarna coklat). Untuk terjadinya 

reaksibrowning enzimatis diperlukan adanya 4 komponen fenolase dan 
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polifenolase (enzim), senyawa-senyawa fenol dan polifenol (substrat), 

oksigen dan ion tembaga yang merupakan sisi aktif enzim. 

Untuk menghindari terjadinya reaksi browning enzimatis dapat 

dilakukan dengan mengeliminasi (menghikangkan) salah satu atau 

beberapa komponen tersebut. Browning non enzimatik terutama 

disebabkan reaksi Maillard, yaitu reaksi yang terjadi antara gula pereduksi 

(melalui sisi keton dan aldehid yang reaktif) dengan asam amino (melalui 

gugus amina). Reaksi ini banyak terjadi selama penyimpanan bahan 

pangan. Reaksi ini banyak terjadi selama penyimpanan bahan pangan. 

Reaksi non enzimatik yang lain adalah karamelisasi dan oksidasi asam 

askorbat. Reaksi browning dapat dicegah dengan menambahkan senyawa-

senyawa anti pencoklatan, asam-asam organic dan dengan blanching/ 

blansir. 

b. Penyusutan Massa  

Susut (losses) kualitas dan kuantitas dapat terjadi sejak pemanenan 

hingga saat dikonsumsi. Besarnya susut sangat tergantung pada jenis 

komoditi dan cara penangannya selepas panen. Untuk mengurangi susut 

ini, petani/ pedagang harus : (1) mengetahuo faktor biologis dan 

lingkungan yang berpengaruh terhadap terjadinya kerusakan, (2) 

menguasai teknik pasca panen yang dapat menunda kelayuan atau 

kebusukan dan menjaga kualitas pada tingkat tertentu yang mungkin 

dicapai. Pada prinsipnya, untuk mengurangi susut yang terjadi setelah 

pemanenan dapat dilakukan dengan cara memanipulasi faktor biologis 
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atau lingkungan dimana produk pertanian tersebut disimpan. Perbedaan 

faktor biologis komoditi nabati dengan komoditi hewani menyebabkan 

cara penanganan keduanya juga berbeda. Secara umum faktor lingkungan 

yang berpengaruh terhadap kedua komoditi pertanian adalah sama, yaitu : 

suhu, kelembaban udara, komposisi udara, polutan dan cahaya. (Ebook 

Pangan, 2006). 

Menurut Jayaputra dan Nurrachman (2005), menyatakan bahwa 

susut bobot pada buah akan cenderung meningkat seiring dengan semakin 

lamanya waktu penyimpanan. Peningkatan susut bobot pada buah 

disebabkan oleh adanya penguapan dan perubahan-perubahan yang terjadi 

didalam buah yang dipacu oleh adanya proses respirasi yang terjadi selama 

penyimpanan. 

c. Laju Respirasi 
Respirasi adalah proses pemecahan komponen organic (zat hidrat, 

arang, lemak dan protein) menjadi produk yang lebih sederhana dan 

energi. Aktivitas ini ditunujukan untuk memenuhi kebutuhan energi sel 

agar tetap hidup. Berdasarkan polanya, proses respirasi selama 

pendewasaan dan pematangan produk nabati dan dibedakan menjadi dua 

yaitu klimakterik dan non klimakterik. 

Komoditi dengan laju respirasi tinggi akan menunjukan 

kecenderungan lebih cepat rusak. Menurunkan laju respirasi sampai batas 

minimal pemenuhan kebutuhan energy sel tanpa menimbulkan fermentasi 

akan dapat memperpanjang umur ekonomis produk nabati. Manipulasi 
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faktor ini dapat dilakukan dengan teknik pelapisan, penyimpanan pada 

suhu rendah, atau modifikasi atmosfir ruang penyimpanan. 

d. Laju Transpirasi yang Tinggi  

Transpirasi adalah pengeluaran air dari dalam jaringan produk 

nabati. Laju transpirasi dipengaruhi oleh faktor internal (morfologi 

/anatomis, rasio permukaan terhadap volume, kerusakan fisik, umur 

panen) dan faktor eksternal (suhu, RH, pergerakan udara dan tekanan 

atmosfir). Transpirasi yang berlebihan akan menyebabkan produk 

mengalami pengurangan berat, penurunan daya tarik ( karena layu), nilai 

tekstur dan nilai gizi pengendalian laju transpirasi dilakukan dengan 

pelapisan, penyimpanan dingin, atau memodifikasi atmosfer (Ebook 

Pangan, 2006). 

e. Sensitivitas Terhadap Suhu 

Pemaparan komoditi pada suhu yag tidak sesuai akan 

menyebabkan kerusakan fisologi pada buah apel yang bisa berupa : (1) 

freezing injuries, karena produk disimpan dibawah suhu bekunya, (2) 

chilling injuries, umumnya pada produk tropis yang disimpan diatas suhu 

beku dan diantara 5     , tergantung sensitivitas komoditi, (3) heat 

injuies, terjadi karena paparan sinar matahari atau panas yang berlebihan. 

Berdasarkan sensitivitasnya terhadap suhu, dikenal dua golongan produk, 

yaitu yang bersifat sensitif dan tidak senitif terhadap pendinginan. 
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2.6 Tinjauan Tentang Sumber Belajar 

2.6.1 Definisi Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan peserta 

didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 2006). 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). 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan proses belajar mengajar. Sedangkan Menurut Iskandar, Sumber 

belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang 

dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun 

secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan 

belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sumber belajar dapat berupa buku-

buku rujukan, referensi atau literatur, baik untuk menyusun silabus maupun dalam 

proses kegiatan belajar mengajar (Iskandar, 2009).  

Menurut Edgar Dale sebagaimana dikutip Sudjana dan Rivai menjelaskan 

pengertian yang lebih luas dari sumber belajar yang menyatakan bahwa 

pengalaman itu adalah sumber belajar. Sumber belajar dalam pengertian tersebut 

menjadi sangat luas maknanya, karena segala sesuatu yang dialami dianggap 

sebagai sumber belajar sepanjang hal itu membawa pengalaman yang 

menyebabkan belajar. Belajar pada hakekatnya adalah proses perubahan tingkah 
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laku ke arah yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan tertentu yang telah 

dirumuskan sebelumnya (Sudjana, 2001). 

2.6.2 Macam-Macam Sumber Belajar 

Menurut Nurjanah (2007) dilihat dari segi perancangannya, secara garis 

besar sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

 Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) yakni 

sumber-sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan 

sebagai “komponen system instruksional” untuk memberikan fasilitas 

belajar yang terarah dan bersifat formal. 

 Sumber belajar yang dimanfaatkan (Learning resources by utilizaion) 

yakni sumber eblajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan 

pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Ssumber belajar yang 

dimanfaatkan ini adalah sumber belajar yang ada di masyarakat seperti: 

museum, pasar, took-toko, tokoh masyarakat dan lainnya yang ada 

dilingkungan sekitar. 

AECT (Association For Education Communication and Technology) 1979 

dalam Nivo, (2014),  mengklasifikasikan jenis sumber belajar menjadi 6 yaitu:  

1. Pesan (message), yaitu informasi yang ditransmisikan (diteruskan) oleh 

komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti dan data. Termasuk ke dalam 

kelompok pesan adalah semua bidang studi, materi pokok atau mata kuliah 

yang harus diberikan pelayanan kepada para pengguna PSB. 
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2. Orang (people), yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, 

pengolah, penyaji pesan. Dalam kelompok ini jika dilihat dari sisi internal 

dimasukan para staff Pusat Sumber Belajar itu sendiri yang ada pada 

struktur organisasi PSB, yaitu:Kepala Sekolah, Koordinator PSB, Tenaga 

Adminitrasi, Ketua unit pengembangan sistem pembelajaran, Ketua unit 

pelayanan, dan Ketua unit pengembangan media. Selain para staff PSB itu 

sendiri juga, siswa/mahasiswa, guru/dosen/intruktur dan tenaga 

kependidikan termasuk kedalam sumber belajar itu. 

3. Bahan (materials), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk 

disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai 

program media termasuk kategori bahan terdiri dari 2 kriteria, yaitu 

material sederhana dan material mutakhir, misalnya tranparansi, slide, 

film, audio, video, modul, majalah, dan Iain-Iain.  

4. Alat (devices), yaitu perangkat keras yang digunakan untuk penyampaian 

pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya, proyektor slide, overhead, 

video tape, pesawat televisi. 

5. Teknik (techniques), yaitu prosedur atau acuan yang disiapkan untuk 

menggunakan bahan, peralatan, orang dan lingkungan untuk 

menyampaikan pesan. Contohnya pembelajaran terprogram, belajar 

sendiri, demonstrasi, ceramah, dan Iain-Iain 

6. Lingkungan (setting), yaitu situasi sekitar di mana pesan disampaikan, 

lingkungan bisa bersifat fisik (gedung sekolah, perpustakaan, 
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laboratorium, studio, dan sebagainya) maupun lingkungan non fisik 

(suasana belajar dan Iain-Iain). 

2.6.3 Fungsi Sumber Belajar  

Dalam kegiatan pembelajaran, sumber belajar dapat berfungsi untuk:  

1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik, karena sumber 

belajar dapat mempercepat laju belajar dan membantu pendidik 

menggunakan waktu secara efisien. 

2. Informasi yang disajikan oleh pendidik lebih sedikit karena sudah 

digantikan oleh sumber belajar, sehingga dapat mengurangi beban pendidik 

karena pendidik hanya membina dan mengembangkan semangat belajar 

peserta didik saja.  

3. Memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar dengan mandiri sesuai 

dengan kemampuannya.  

4. Memberikan dasar yang lebih ilmiah karena program pembelajaran 

direncanakan lebih sistematis.  

5. Mengebangkan bahan pembelajaran yang dilandasi dengan penelitian.  

6. Memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampan manusia 

dalam hal menggunakan berbagai media komunikasi, penyajian data, dan 

informasi secara kongkrit. 

7. Memberikan pengetahuan secara langsung dan mengurangi jurang pemisah 

antara pelajaran yang bersifat verbal, sehingga belajar dapat dilakukan 

secara seketika (Sitepu, 2008). 
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2.6.4 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar kerja siswa (Prastowo 2011:204) merupakan suatu bahan ajar 

cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-

petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Sebagaimana 

diungkap dalam Panduan Pengembangan Bahan Ajar (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008) lembar kerja siswa (student worksheet) adalah lembaran-

lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kerja 

biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. 

Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kerja siswa harus jelas KD yang 

akan dicapainya.  

Sementara itu, menurut pandangan lain (Belawati dalam Prastowo, 2011), 

LKS bukan merupakan singkatan Lembar Kegiatan Siswa, akan tetapi Lembar 

Kerja Siswa, yaitu materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga 

peserta didik diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut secara mandiri. 

Dalam LKS, peserta didik akan mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang 

berkaitan dengan materi. Selain itu, peserta didik juga dapat menemukan arahan 

yang terstruktur untuk memahami materi yang diberikan. Lembar Kerja Siswa 

atau LKS merupakan sarana kegiatan pembelajaran yang dapat membantu 

mempermudah pemahaman terhadap materi yang dipelajari. LKS diharapkan 

dapat membantu siswa lebih aktif dan mandiri sehingga dapat meningkatkan mutu 

belajar serta mutu pendidikan IPS (Fahrucah dan Sugiarto: 2012). 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu sumber belajar yang 

dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. 

LKS yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan 

situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. LKS juga merupakan media 

pembelajaran, karena dapat digunakan secara bersama dengan sumber belajar atau 

media pembelajaran yang lain. LKS menjadi sumber belajar dan media 

pembelajaran tergantung pada kegiatan pembelajaran yang dirancang (Roehaeti 

dkk: 2005)  

Dalam menyiapkan LKS, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh 

pendidik. Untuk bisa membuat LKS yang bagus, pendidik harus cermat serta 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Karena, sebuah lembar 

kerja harus memenuhi paling tidak kriteria yang berkaitan dengan tercapai atau 

tidaknya sebuah kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik.  

Pentingnya LKS bagi Kegiatan Pembelajaran: berbicara mengenai 

pentingnya LKS bagi kegiatan pembelajaran, maka hal ini tidak bisa lepas dari 

pengkajian tentang fungsi, tujuan, dan kegunaan LKS itu sendiri. Berikut adalah 

penjabaran dari masing-masing kajian tersebut: 

2.6.4.1 Fungsi LKS 

Lembar Kerja Siswa mempunyai fungsi yang terdiri atas (a) sebagai bahan 

ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta 

didik, (b) sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami 

materi yang diberikan, (c) sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk 

berlatih, (d) semudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 
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2.6.4.2 Tujuan LKS 

Adapun tujuan dari penyusunan LKS adalah (a) menyajikan bahan ajar 

yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan, 

(b) menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap 

materi yang diberikan, (c) melatih kemandirian belajar peserta didik, (d) 

memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik.  

2.6.4.3 Keguanaan LKS 

Kegunaan LKS bagi kegiatan pembelajaran, pasti ada banyak kegunaan 

tersebut, khususnya untuk menunjang dan mendukung peningkatan kualitas 

pendidikan. Bagi guru selaku pendidik, melalui LKS, guru mendapat kesempatan 

untuk memancing peserta didik agar secara aktif terlibat dengan materi yang 

dibahas. Salah satu metode yang bisa diterapkan untuk mendapatkan hasil yang 

optimal dari pemanfaatan LKS adalah metode “SQ3R” atau Survey, Question, 

Read, Recite, and Review (menyurvei, membuat pertanyaan, membaca, 

meringkas, dan mengulang), (Prastowo 2011:206). Adapun penjelasan masing-

masing tahap itu adalah sebagai berikut: 

a) Tahap Survey 

Pada kegiatan ini, peserta didik diminta untuk membaca secara 

sepintas keseluruhan materi, termasuk membaca ringkasan materi jika 

ringkasan diberikan.  

b) Tahap Question 

Peserta didik diminta untuk menuliskan beberapa pertanyaan yang 

harus mereka jawab sendiri pada saat membaca materi yang diberikan.  
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c) Tahap Read 

Pada kegiatan ini, peserta didik dirangsang untuk memperhatikan 

pengorganisasian materi dan membubuhkan tanda tangan khusus pada 

materi yang diberikan. Contohnya, peserta didik diminta untuk 

membubuhkan tanda kurung pada ide utama, menggaris bawahi 

rincian yang menunjang ide utama, dan menjawab pertanyaan yang 

sudah disiapkan pada tahap question.  

d) Tahap Recite 

Pada kegiatan ini, peserta didik diminta untuk menguji diri mereka 

sendiri pada saat membaca, kemudian diminta untuk meringkas materi 

menggunakan kalimat mereka sendiri. 

e) Tahap Review 

Pada kegiatan ini, peserta didik diminta sesegera mungkin untuk 

melihat kembali materi yang sudah selesai dipelajari sesaat setelah 

selesai mempelajari materi tersebut. 

2.6.4.4 Unsur-Unsur LKS 

Dilihat dari strukturnya, bahan ajar LKS lebih sederhana daripada modul, 

namun lebih kompleks daripada buku. Bahan ajar LKS jika dilihat dari formatnya 

(Ditjen Dikdasmenum dalam Prastowo, 2011:208), LKS paling tidak memuat 

delapan unsur, yaitu: (a) judul, (b) kompetensi dasar yang akan dicapai, (c) waktu 

penyelesaian, (d) peralatan/bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, (e) 

informasi singkat, (f) langkah kerja, (g) tugas yang harus dilakukan, (h) laporan 

yang harus dikerjakan. 
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2.6.4.5 Langkah –Langkah Aplikasi Membuat LKS 

Pembuatan lembar kerja siswa yang baik terdapat beberapa langkah 

aplikatif yaitu:  

1. Melakukan analisis kurikulum. Langkah ini dimaksudkan untuk 

menentukan materi-materi mana yang memerlukan bahan ajar LKS. Pada 

umumnya, dalam menentukan materi, langkah analisisnya dilakukan 

dengan cara melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang 

akan diajarkan, serta mencermati kompetensi siswa.  

2. Menyusun peta kebutuhan LKS. Peta kebutuhan diperlukan untuk 

mengetahui jumlah LKS yang harus ditulis serta melihat sekuensi atau 

urutan LKS-nya. Sekuensi LKS sangat dibutuhkan dalam menentukan 

prioritas penulisan. 

3. Menentukan judul-judul LKS. Judul LKS ditentukan atas dasar 

kompetensi-kompetensi dasar, materi pokok, atau pengalaman belajar 

yang terdapat dalam kurikulum. Satu kompetensi dasar dapat dijadikan 

sebagai judul LKS apabila kompetensi tersebut tersebut tidak terlalu besar. 

4. Penulisan LKS  

Untuk menulis LKS, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut:  

1) Merumuskan kompetensi dasar  

Untuk merumuskan kompetensi dasar, dapat kita lakukan dengan 

menurunkan rumusannya langsung dari kurikulum yang berlaku.  

2) Menentukan alat penilaian  
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Penilaian kita lakukan terhadap proses kerja dan hasil kerja peserta didik. 

Karena pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah kompetensi, 

dimana penilaiannya didasarkan pada penguasaan kompetensi, maka 

alat penilaian yang cocok dan sesuai adalah menggunakan pendekatan 

Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Criterion Referenced Assessment. 

Dengan demikian, pendidik dapat melakukan penilaian melalui proses 

dan hasilnya.  

3) Menyusun materi 

Berkaitan dengan isi atau materi LKS, perlu kita ketahui bahwa materi 

LKS sangat tergantung pada kompetensi dasar yang akan dicapainya. 

Materi LKS dapat berupa informasi pendukung, yaitu gambaran umum 

atau ruang lingkup substansi yang akan dipelajari. Materi dapat diambil 

dari beberapa sumber, seperti buku, majalah, internet, jurnal hasil 

penelitian, dan sebagainya. Supaya pemahaman peserta didik terhadap 

materi lebih kuat, maka dapat saja didalam LKS kita tunjukkan 

referensi yang digunakan agar peserta didik bisa membaca lebih jauh 

tentang materi tersebut. Selain itu, tugas-tugas harus ditulis secara jelas 

guna mengurangi pertanyaan dari peserta didik tentang hal-hal yang 

seharusnya peserta didik dapat melakukannya.  

4) Memperhatikan struktur  

LKS terdiri atas enam komponen, yaitu judul, petunjuk belajar 

(petunjuk siswa), kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, 

tugas-tugas dan langkah kerja, serta penilaian (Amanah, 2013). 
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2.7 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edible Coating 

Lipid Komposit  

Pati Ubi  Plasticizer  

Konsentrasi 1%, 2%, 
dan 3% 

Mempertahankan kualitas 
buah 

Mengurangi penurunan 
susut bobot buah apel 

Kegunaan : 
Bahan Pengawet untuk 
meningkatkan kualitas dan umur 
simpan makanan Menurut 
Krochta (1992) dalam Budiman 
(2011) 

 

Lama Penyimpanan 
(5 hari, 10 hari, 15 

hari)  

hidrokoloid 

Gliserol 1% 

- Meningkatkan 
permiabilitas film 
terhadap uap air 

- Lapisan lebih 
fleksibel dan halus 
(Winarno, 2000) 

Buah Apel Varieta Anna 
- Rentan terhadap 

kerusakan sehingga 
umur simpan tidak 
tahan lama. 

- Mudah mengalami 
penurunan kualitas 
(susut bobot, warna, 
dan tekstur) 

Mempertahankan kenampakan 
warna dan tekstur buah apel 

Uji Skor Timbangan Analitik 

Sumber Belajar 

Lembar Kerja Siswa (LKS)  

Gambar 2.7 Kerangka Konseptual 
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2.8 Hipotesis 

Berdasarkan Rumusan masalah dan studi pustaka, maka dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut : 

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

kualitas  buah apel varietas Anna. 

2. Ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kualitas buah apel varietas 

Anna. 

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

terhadap kualitas buah apel varietas Anna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


