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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran di Indonesia selalu 

meningkat, akan tetapi komoditas buah-buahan dan produk hortikultur lainnya 

memiliki sifat khas yaitu cepat rusak. Kerusakan tersebut akibat buah masih terus 

berespirasi setelah dipanen kemudian akan mengalami penguraian kandungan 

nutrisinya. Kerusakan buah-buahan dan sayur-sayuran setelah di panen pada 

daerah tropis merupakan masalah utama yang harus dipecahkan. Konsep dari 

mempertahankan umur produk buah-buahan dan hortikultura adalah dengan 

menghambat laju respirasi yang terjadi untuk mencegah terjadinya degradasi 

nutrisi-nutrisi di dalamnya. Dalam hal ini buah yang mudah mengalami kerusakan 

dan degradasi nutrisi adalah tomat. Tomat akan segera mengalami kerusakan 

apabila tanpa dilakukan perlakuan pada penyimpanannya. Tomat yang dipanen 

setelah timbul warna merah 10% sampai dengan 20%, hanya tahan disimpan 

maksimal selama 7 hari pada suhu kamar (Sinaga, 1984 dalam Rudito, 2005). 

Kerusakan pascapanen buah tomat akibat penanganan yang tidak tepat 

diperkirakan antara 20% sampai dengan 50%. Permasalahan pascapanen pada 

buah tomat antara lain adalah tingkat kerusakan setelah panennya yang masih 

tinggi (Rudito, 2005). Beberapa cara untuk mempertahankan mutu dan 

memperpanjang umur simpan buah-buahan adalah menggunakan cara 

penyimpanan dengan pendinginan, pemberian bahan kimia pada buah, serta 

pengemasan dengan plastik. Tetapi cara-cara tersebut memiliki kelemahan seperti 

penyimpanan dengan pendinginan yang memerlukan biaya investasi yang tinggi, 
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pemberian bahan kimia yang tidak baik untuk kesehatan dan lingkungan sekitar, 

sedangkan pengemasan dengan plastik yang tidak tepat malah mengakibatkan 

kerusakan pada buah karena plastik tidak tahan panas dan mudah terjadi 

pengembunan uap air di dalamnya. Cara yang tepat untuk menurunkan tingkat 

kerusakan tomat adalah dengan menggunakan aplikasi edible coating (Marpaung, 

dkk. 2015). 

Edible coating adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat 

dimakan, diletakkan di antara komponen makanan yang berfungsi sebagai barrier 

atau penghalang terhadap transfer massa (misal kelembaban, oksigen, dan zat 

volatil) serta sebagai carrier atau zat pembawa bahan makanan dan aditif untuk 

meningkatkan penanganan makanan (Donhowe dan Fennema, 1994 dalam 

Herliany, dkk. 2013). Keuntungan penggunaan edible coating dalam penyimpanan 

bahan pangan antara lain dapat mencegah proses oksidasi, perubahan 

organoleptik, perubahan mikroba atau penyerapan uap air. Edible coating juga 

dapat digunakan sebagai bahan pembawa antioksidan yang berfungsi untuk 

melindungi produk terhadap proses oksidasi lemak sekaligus memberikan efek 

kesehatan bagi yang mengkonsumsinya (Herliany, dkk. 2013).  

Edible coating menggunakan bahan dasar polisakarida banyak digunakan 

terutama pada buah dan sayuran, karena memiliki kemampuan bertindak sebagai 

membran permeabel yang selektif terhadap pertukaran gas karbondioksida dan 

oksigen. Sifat inilah yang dapat memperpanjang umur simpan karena respirasi 

buah dan sayuran menjadi berkurang. Selain itu polisakarida menghasilkan film 

dengan sifat mekanik yang baik. Pati singkong merupakan bahan yang sering 

digunakan dalam pembuatan edible coating. Akan tetapi, pati singkong memiliki 
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kekurangan yaitu daya simpan tidak terlalu lama. Berdasarkan penelitian Budiman 

(2011) mengenai “Aplikasi Pati Singkong Sebagai Bahan Baku Edible Coating 

Untuk Memperpanjang Umur Simpan Pisang Cavendish (Musa cavendishii.)” 

menyatakan bahwa pati singkong hanya mampu memperpanjang umur simpan 

buah pisang Cavendish 2 hari lebih panjang dari pada control, yaitu sampai 

dengan 8 hari penyimpanan pada suhu 10
o
 dan sampai 4 hari penyimpanan pada 

suhu 16
o
. 

Pembuatan Edible coating dengan penggunaan pati singkong akan 

digantikan dengan penggunaan pati jagung. Pati jagung sebagai bahan utama 

pembentuk coating dipilih karena sifat higroskopisnya lebih rendah pada RH 

(Relative Humidity) 50% sekitar 11%, dibandingkan dengan pati singkong (13%), 

pati beras (14%) maupun pati kentang (18%). Selain itu, pati jagung mengandung 

amilosa 27% sedangkan pati kentang 22% dan pati singkong hanya 17%. 

Sehingga mengembangkan potensi kapasitas pembentukan film dan menghasilkan 

film yang lebih kuat dari pati yang mengandung lebih sedikit amilosa (Amaliya 

dan Putri, 2014).  

Edible film maupun coating berbasis pati mempunyai kelemahan, yaitu 

resistensinya terhadap air rendah dan sifat penghalang terhadap uap air juga 

rendah karena sifat hidrofilik pati dapat memengaruhi stabilitas dan sifat 

mekanisnya (Garcia, dkk. 2011 dalam Winarti, dkk. 2012). Rendahnya stabilitas 

film akan memperpendek daya simpan sehingga kurang optimal karena uap air 

dan mikroba yang masuk melalui film akan merusak bahan pangan. Untuk 

meningkatkan karakteristik fisik maupun fungsional dari film pati, perlu 

dilakukan penambahan biopolimer atau bahan lain, antara lain bahan yang bersifat 
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hidrofobik dan atau yang memiliki sifat antimikroba (Winarti, dkk. 2012). 

Penggunaan pati sebagai bahan dasar digunakan karena bahan yang mudah 

didapat, murah, aman dikonsumsi, serta mudah dicampurkan dengan ekstrak yang 

akan digunakan dibandingkan dengan bahan lain. 

Kemasan antimikroba merupakan suatu kemasan yang dapat menghentikan, 

menghambat, mengurangi atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme 

patogen pada makanan dan bahan kemasan. Berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa edible coating/film dapat berfungsi sebagai pembawa (carrier) aditif 

makanan, seperti bersifat sebagai agens antipencoklatan, antimikroba, pewarna, 

pemberi flavor, nutrisi, dan bumbu (Li dan Barth 1998; Pranoto, dkk. 2005; 

Rojas-Grau, dkk. 2009 dalam Winarti, dkk. 2012). Penggunaan bahan antimikroba 

alami cenderung meningkat karena konsumen semakin peduli terhadap kesehatan 

dan potensi bahaya dari pengawet sintetis (Suppakul, dkk. 2003 dalam Winarti, 

dkk. 2012).  

Keuntungan penambahan bahan aktif antimikroba ke dalam edible coating 

adalah meningkatkan daya simpan. Selain itu, sifat penghalang yang berasal dari 

lapisan film yang diperkuat dengan komponen aktif antimikroba dapat 

menghambat bakteri pembusuk dan mengurangi risiko kesehatan. Penggunaan 

bahan antimikroba dari bahan alami juga lebih aman dibanding bahan antimikroba 

sintetis. Penggunaan bahan antimikroba yang diaplikasikan secara langsung pada 

permukaan buah akan dinetralkan oleh komponen yang ada dalam buah (Rojas-

Grau, dkk. 2009 dalam Winarti, dkk. 2012). Antimikroba alami yang bisa 

ditambahkan dalam pengaplikasian edible coating adalah tanaman semanggi air 

(Marsilea crenata). 
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Semanggi air (Marsilea crenata) merupakan salah satu jenis tumbuhan air 

yang termasuk ke dalam paku-pakuan dan banyak ditemukan pada pematang 

sawah, kolam, danau, rawa, dan sungai (Afriastini, 2003 dalam Nurjanah, dkk. 

2012). Jacoeb, dkk (2010) dalam Nurjanah, dkk (2012) menyatakan bahwa pada 

tanaman semanggi segar terdapat kandungan fitokimia berupa gula pereduksi, 

steroid, kandungan karbohidrat, dan flavonoid. Pada ekstrak kasar semanggi air 

mengandung flavonoid. Pada tumbuhan, flavonoid  berbentuk glikosida dan dapat 

berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari sinar UV. Pada manusia flavonoid 

berfungsi sebagai stimulant pada jantung, diuretik, menurunkan kadar gula darah, 

dan sebagai anti jamur (Zabri, dkk. 2008 dalam Nurjanah, dkk. 2012). Selain itu, 

flavonoid juga memiliki fungsi sebagai antibakteri, anti-inflamasi, antitumor, 

antialergi, dan mencegah osteoporosis. Hal ini terbukti dari hasil penelitian Al-

Meshal et al. (1985) dalam  Nurjanah, dkk. (2012).  

Semanggi merupakan tumbuhan yang jarang dimanfaatkan oleh masyarakat, 

salah satu alternatif untuk memanfaatkan semanggi adalah dengan memanfaatkan 

ekstraknya dalam pembuatan edible coating yang memiliki kemampuan sebagai 

antibakteri untuk mempertahankan keawetan makanan. Tumbuhan semanggi juga 

mudah didapatkan di daerah persawahan. Kemampuan antibakteri pada tumbuhan 

semanggi sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2013) mengenai 

“Analisis Fitokimia dan Aktivitas Antibakteri Semanggi Air Marsilea crenata  

Presl.” menyatakan bahwa ekstrak etil asetat yang diduga dari komponen 

steroid/terpenoid merupakan ekstrak yang mempunyai aktivitas antibakteri terbaik 

pada semanggi.  
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Penelitian mengenai penambahan konsentrasi ekstrak tumbuhan sebagai 

antibakteri yang digunakan pada edible coating dilakukan oleh Andriasty, dkk 

pada tahun 2015 mengenai “Pembuatan Edible Film Dari Pektin Kulit Pisang Raja 

Bulu (Musa sapientum Var Paradisiaca Baker) Dengan Penambahan Minyak 

Atsiri Jahe Emprit (Zingiber officinalle Var. Amarum) dan Aplikasinya Pada 

Tomat Cherry (Lycopersiconesculentum Var. Cerasiforme)” bahwa konsentrasi 

yang digunakan dalam pemberian ekstrak jahe adalah 0,1%, 0,3%, 0,5%. Hasil 

terbaik yang diperoleh dalam pemberian ekstrak jahe adalah 0,1%. Hal ini berbeda 

saat peneliti melakukan uji pendahuluan. Ekstrak semanggi jarang sekali 

digunakan untuk kegiatan penelitian, konsentrasi yang efektif yaitu dengan 

penambahan ekstrak kelipatan 5. Sehingga, konsentrasi yang digunakan sebanyak 

5%, 10%, 15% dan 20%.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rudito (2005) mengenai 

“Perlakuan Komposisi Gelatin dan Asam Sitrat Dalam Edible Coating yang 

Mengandung Gliserol Pada Penyimpanan Tomat” menyatakan bahwa tomat akan 

segera mengalami kerusakan apabila tanpa dilakukan perlakuan pada 

penyimpanannya. Tomat yang dipanen setelah timbul warna merah 10% sampai 

dengan 20%, hanya tahan disimpan maksimal selama 7 hari pada suhu kamar 

(Sinaga, 1984 dalam Rudito, 2005). Saat dilakukan uji pendahuluan, lama 

penyimpanan 8 hari pada suhu ruang mengakibatkan tomat mengalami 

pembusukan. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penyimpanan tomat 

selama 8 hari. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Semanggi Air (Marsilea Crenata) pada 
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Penggunaan Edible Coating Pati Jagung terhadap Kualitas Tomat sebagai Sumber 

Belajar Biologi”. Penelitian edible coating dengan penambahan ekstrak semanggi 

(Marsilea crenata) ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

kemampuan semanggi dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan 

melihat kualitas buah tomat dari sifat fisiknya (warna, tekstur, aroma, dan susut 

bobot) serta kandungan vitamin C tomat. Edible coating yang terbaik dari 

penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengemas alternatif terhadap produk-

produk yang memerlukan perlindungan terhadap mikroorganisme. Penelitian ini 

juga akan di jadikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk menunjang hasil 

penelitian dan sebagai sumber pembelajaran bagi peneliti lain maupun 

masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disusun rumusan 

permasalahan adalah:  

1. Adakah pengaruh berbagai konsentrasi semanggi air (Marsilea crenata) 

pada penggunaan edible coating pati jagung terhadap kualitas tomat? 

2. Pada konsentrasi ekstrak semanggi air (Marsilea crenata) pada penggunaan 

edible coating pati jagung berapakah yang paling baik dalam 

mempertahankan kualitas tomat?   

3. Bagaimana pemanfaatan hasil pengaruh konsentrasi ekstrak semanggi air 

(Marsilea crenata) pada penggunaan edible coating dari pati jagung 

terhadap kualitas tomat sebagai sumber belajar biologi?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi semanggi air (Marsilea crenata) pada 

penggunaan edible coating pati jagung terhadap kualitas tomat. 

2. Mengetahui konsentrasi ekstrak semanggi air (Marsilea crenata) pada 

penggunaan edible coating pati jagung berapakah yang paling baik dalam 

mempertahankan kualitas tomat. 

3. Mengetahui pemanfaatan hasil pengaruh konsentrasi ekstrak semanggi air 

(Marsilea crenata) pada penggunaan edible coating dari pati jagung 

terhadap kualitas tomat sebagai sumber belajar biologi. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain 

adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan mengenai pemanfaatan tanaman tradisional 

khususnya semanggi air (Marsilea crenata) sebagai bahan tambahan pangan 

edible coating yang berperan dalam menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme sehingga makanan mempunyai daya simpan lebih lama dan 

menjaga kualitas tomat.    

b. Manfaat Bagi Masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan 

informasi bagi masyarakat mengenai pemanfaatan semanggi air (Marsilea 

crenata) sebagai bahan tambahan pangan edible coating. Dengan hasil 

penelitian ini diharapkan masyarakat beralih ke dalam kemasan edible 
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coating yang lebih baik untuk kesehatan dan lebih bio-degreedeble di dalam 

lingkungan. 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Tanaman yang digunakan adalah tanaman semanggi air (Marsilea crenata) 

bagian daun dan batang yang diperoleh dari Materia Medika, Batu, Jawa 

Timur dan sawah di wilayah Sememi Baru, Surabaya, Jawa Timur. 

2. Pemberian ekstrak semanggi air (Marsilea crenata) pada edible coating 

dilakukan dengan perlakuan kontrol, penambahan konsentrasi ekstrak 5%; 

10%; 15%; dan 20%. Hal ini berdasarkan uji pendahuluan yang dilakukan 

peneliti. 

3. Buah tomat yang dipanen setelah timbul warna merah 10 % sampai dengan 

20%, hanya tahan disimpan maksimal selama 7 hari pada suhu kamar 

(Sinaga, 1984 dalam Rudito, 2005). Peneliti menggunakan waktu penelitian 

selama 8 hari. Hal ini berdasarkan uji pendahuluan yang dilakukan peneliti. 

4. Edible coating yang digunakan dibuat dari pati jagung, pati jagung yang 

digunakan yaitu dari tepung maizena yang diperoleh dari Pasar Dinoyo, 

Malang, Jawa Timur. 

5. Tomat yang diuji dalam penelitian ini di ambil dari petani tomat daerah 

Batu, Jawa Timur. Tomat yang digunakan adalah tomat biasa dengan umur 3 

bulan. 

6. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah sifat fisik yang meliputi 

warna, tekstur, aroma, dan susut bobot, serta kandungan vitamin C tomat 

pada setiap perlakuan yang berbeda.   
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1.6 Definisi Istilah 

1. Edible coating adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat

dimakan, diletakkan di antara komponen makanan yang berfungsi sebagai

barrier atau penghalang terhadap transfer massa (misal kelembaban,

oksigen, dan zat volatil) serta sebagai carrier atau zat pembawa bahan

makanan dan aditif untuk meningkatkan penanganan makanan (Donhowe

dan Fennema, 1994 dalam Herliany, dkk. 2013).

2. Semanggi air (Marsilea crenata) merupakan tumbuhan air yang banyak

terdapat di lingkungan air tawar misalnya sawah, kolam, danau, dan sungai.

Tumbuhan ini biasanya tumbuh liar dengan jenis-jenis tumbuhan air lainnya

antara lain eceng kecil, genjer, rumput air, teki alit, dan lain-lain

(Sastrapradja dan Afriastini, 1985 dalam Astuti, 2013).

3. Tanaman tomat (Lycopersicum esculentun Mill.) adalah tumbuhan setahun,

berbentuk perdu atau semak dan termasuk kedalam golongan tanaman

berbunga (Angiospermae). Buahnya berwarna merah merekah, rasanya

manis agak kemasam-masaman. Tomat banyak mengandung vitamin dan

mineral (Santi, 2006).

4. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah bahan ajar cetak berupa lembar-

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

pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu

pada kompetensi dasar yang dicapai (Andi Prastowo, 2011: 204 dalam

Katriana, 2014).


