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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Buah belimbing merupakan salah satu dari beragam buah khas di Indonesia 

yang memiliki potensial pasar yang cukup baik di Indonesia maupun di dunia 

sebagai buah impor. Banyak kalangan masyarakat yang menggemari buah ini, 

selain karena rasa manis yang menyegarkan namun juga memiliki kandungan gizi 

yang tinggi. Pada setiap 100 gram buah belimbing manis segar mengandung gizi 

yang terdiri dari kalori 36,00 kal; protein 0,04 gram; lemak 1,40 gram; karbohidrat 

8,80 gram; kalsium 4,00 mg; fosfor 12,00 mg; zat besi 1,10 mg; vitamin A 170,00 

S.I; vitamin B1 35,00mg; vitamin C 0,90 mg; air 90,00 mg; dan bagian yang dapat 

dimakan (bdd) 86,00% (Rukmana, 2006). Sehingga tidak diragukan lagi bahwa 

buah belimbing memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh.  

Dalam dunia kesehatan, buah ini juga memiliki banyak khasiat yang dapat 

menyembuhkan berbagai penyakit. Diantaranya yaitu bila kita mengkonsumsi buah 

belimbing manis yang sudah matang dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan 

kadar kolesterol, mencegah kanker, serta dapat memperlancar pencernaan. Pada 

bagian lain tanaman belimbing, yaitu pada bagian daun belimbing manis dapat 

digunakan untuk mengobati sakit gondong, cacar air, demam, dan wasir (Rukmana, 

2006). Namun menurut Redaksi Agromedia (2009), kandungan vitamin C pada 

buah belimbing juga dapat digunakan unutuk mengobati batuk rejan, gusi berdarah, 

sariawan, gigi berlubang, hipertensi, kelumpuhan, dan radang rektum. Oleh karena 

memiliki manfaat yang sedemikian besar bagi kesehatan, permintaan akan buah 

belimbing segar di masyarakat  ini semakin tinggi dipasaran.  
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Buah ini tersebar luas diberbagai daerah di Indonesia, namun dalam 

pengelolaannya mengenai tata produksi, penanganan pasca panen, pengolahan serta 

pemasarannya dirasa masih belum cukup baik. Menurut data Kementan (2015), 

produksi belimbing mengalami peningkatan dan penurunan produksi pada setiap 

tahunnya selama kurun waktu 5 tahun, hal ini dapat dilihat dari hasil produksi buah 

belimbing pada tahun 2012 dengan nilai 91.788 ton/tahun mengalami penurunan  

sebesar 79.634 ton/tahun pada tahun 2013. Namun tahun 2014 produksi meningkat 

sebesar 81.653 ton/tahun, tahun selanjutnya yaitu 2015 produksi mengalami 

penurunan yang besar yaitu sebesar 5.647 ton/tahun. Kemudian tahun 2016 

produksi buah belimbing mengalami kenaikan kembali dengan hasil sebesar 76.569 

ton/tahun. Peningkatan dan penurunan produksi buah belimbing ini tidak dapat 

didasarkan pada luas panen buah belimbing yang diketahui dari data Kementan  

mengalami penurunan luas panen secara signifikan setiap tahunnya selama kurun 

waktu 2012-2016 yaitu dengan luas panen berturut – turut 3.192, 3.117, 3.067,2.631 

dan 2.464 HA. Terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil produksi buah 

belimbing salah satunya yang terpenting yaitu penangan pascapanen.  

Kendala dalam hal produksi buah belimbing yang sering kali terjadi yaitu 

buah belimbing merupakan buah yang mudah rusak (perishabel), memiliki umur 

simpan yang pendek yaitu kurang lebih 1 minggu pada suhu 200C (Rukmana,2006), 

dan mudah terserang oleh mikroba yang menyebabkan munculnya penyakit 

pascapanen pada buah belimbing manis seperti antraknosa, busuk alternaria dan 

kapang hitam. Menurut Mukhtarom (2015) Terdapat berbagai macam usaha – usaha 

yang selama ini dilakukan dalam mempertahankan mutu buah belimbing 
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diantaranya dengan menyimpan di suhu rendah atau dingin, dengan melakukan 

edible coating, melakukan pengemasan dengan menggunakan kemasan plastik, 

pengemasan MAP ( Modified Atmosphere Packaging ), perendaman menggunakan 

air panas serta pencelupan dalam larutan kapur.  

Penggunaan pengemasan buah merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan dalam mempertahankan umur simpan dalam produksi pertanian, 

mengurangi penurunan kualitas dan kehilangan hasil. Pada prinsipnya penggunaan 

MAP ( Modified Atmosphere Packaging ) hanya menggunakan pembatas fisik 

untuk memisahkan udara di sekeliling buah dari udara yang ada di luarnya. 

Teknologi MAP pada buah mampu menurunkan aktivitas respirasi, menunda 

pemasakan, dan pelunakan jaringan buah (Widodo dan Zulferiyenni, 2008).  

Menurut purwoko dan Juniarti (1998), pelapisan dengan menggunakan 

bahan plastik dapat menghambat susut bobot buah, rasio daging dan kulit buah, 

skor warna kulit buah, serta penampakan buah. Hal tersebut dapat diperkuat dengan 

penelitian Widodo (2013), bahwa penggunaan plastik wrap pada buah jambu biji 

(Psidium guajava L.) dapat memperpanjang masa simpan buah 17 hari lebih lama 

dibandingkan tanpa plastik wrap serta dapat menekan susut bobot buah. Bahan 

pembungkus kertas biasa digunakan untuk membungkus sayuran karena dapat 

mencegah pelayuan produk hortikulutura selama penyimpanan (Sembiring, 2009). 

Pengemasan dengan menggunakan bahan pengemas foamnet + plastik dan kertas 

dapat memperpanjang masa simpan selama 6 hari setelah pengemasan (HSP) pada 

buah belimbing pada suhu ruang sedangkan (Sumiasih, 2016). 
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  Oleh karena itu, penelitian pengaruh indeks kematangan serta pengemasan 

buah belimbing manis dilakukan agar mengetahui pengaruh pada daya simpan dan 

kualitas buah belimbing manis.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu antara lain : 

1. Bagaimana interaksi antara indeks kematangan buah dan jenis pengemasan 

dalam mempertahankan umur simpan buah belimbing manis (Averrhoa 

carambola L.) ? 

2. Bagaimana pengaruh indeks kematangan buah belimbing manis yang baik 

dalam mempertahankan umur simpan buah ? 

3. Bagaimana pengaruh jenis pengemas dalam mempertahankan umur simpan 

buah belimbing manis ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengkaji interaksi antara indeks kematangan buah belimbing dan jenis 

pengemas dalam mempertahankan umur simpan buah belimbing manis 

(Avverhoa carambola L.). 

2. Mengkaji indeks kematangan buah belimbing dalam mempertahankan masa 

simpan buah belimbing manis (Avverhoa carambola L.).  

3. Mengkaji jenis pengemas buah yang berbeda dalam mempertahankan masa 

simpan buah belimbing manis (Avverhoa carambola L.). 
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1.4 Hipotesis 

1. Diduga ada interaksi antara jenis pengemas buah dengan indeks kematangan

terhadap masa simpan buah belimbing manis.

2. Diduga terjadi interaksi jenis pengemas buah yang berbeda pada masa

simpan buah belimbing manis.

3. Diduga terjadi interaksi indeks kematangan buah yang bebeda pada masa

simpan buah belimbing manis.
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