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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Belimbing manis (Averrhoa carambola L.) 

Tanaman averrhoa carambola L. atau lebih di kenal dengan nama 

belimbing manis ini merupakan tanaman asli dari daratan asia tenggara. Di negara 

Malaysia dan India ditemukan pusat sumber genetik (germ plasm) tanaman 

belimbing ini. Di Indonesia sendiri, terdapat plasma nutfah belimbing yang tumbuh 

liar berada di Salian dan Maluku. Selanjutnya tanaman belimbing di budidayakan 

di berbagai daerah hingga sekarang. Belimbing manis memiliki kekerabatan dekat 

dengan belimbing wuluh atau belimbing asam (A. bilimbi L.) 

Dalam sistematika tumbuhan, tanaman belimbing manis dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Divisio  : Spermatophyta 

Kelas  : Angiospermae 

Subkelas : Dicotyledonae 

Ordo  : Oxalidales 

Famili  : Oxalidaceae 

Genus  : Averrhoa 

Species : Averrhoa carambola L. (Rukmana, 2006) 

 Struktur morfologi tanaman belimbing manis terdiri atas akar, batang, 

cabang, ranting, bunga, buah dan biji. Perakaran tanaman belimbing manis cukup 

dalam dan menyebar kesegala arah. Batangnya berkayu keras, tidak teratur, bergaris 

tengah antara 20-35 cm, tajuk pohonnya rendah, kulit batang licin (halus) dan 
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berwarna cokelat keabu–abuan atau kelabu tua. Tinggi tanaman antara 5–12 cm 

memiliki cabang dan ranting yang banyak, tumbuhnya menyudut (angular). 

Daunnya termasuk dalam daun majemuk. Tangkai daunnya pendek, pangkal daun 

agak besar pada bagian atasnya. Panjang daun sekitar 18 cm, pada setiap daun 

terdapan 1-2 anak daun yang letaknya selang seling secara berlawanan. Anak daun 

panjangnya sekitar 1,5–9 cm, lebar 1–4,5 cm, berbentuk lonjong, bagian 

pangkalnya bulat dan ujungnya runcing. Setiap anak daun mempunyai 3–10 pasang 

tulang daun lateral (Rukmana, 2006). 

 Bunga belimbing manis memiliki 5 helai daun bunga (sepala), berbentuk 

bujur telur memanjang dengan buku pendek bergabung dalam satu kuncup. Bunga 

mempunyai 4-5 tangkai putik (stylus) sepanjang 0,2 cm yang mempunyai beberapa 

rambut panjang. Letak daun bunga tegak, pada bagian pangkalnya lepas, dan pada 

bagian agak tengah menyatu (berdekatan). Kepala sari (anthera) berwarna putih 

kekuningan, ukurannya kecil dan terdiri dari dua ruang. Bakal buah (ovarium) 

berwarna putih kehijauan, beralur, terdiri dari lima bagian, dan berbulu sepanjang 

tepinya. Memiliki panjang antara 0,15–0,22 cm, memiliki 2-4 bakal biji (ovule) 

dalam tiap ruang, dan berwarna hijau muda. Buah belimbing manis berupa buah 

buni, berbentuk lonjong dengan 5 rusuk (belimbingan) yang tajam, mengilap, dan 

berlilin. Ukuran buah memiliki panjang mencapai 15 cm, berdiameter 8-12 cm , 

dan beratnya berkisar 200–500 gram. Setiap buah mengandung 8–10 biji yang 

terletak pada pangkal buah. Biji belimbing manis berbentuk pipih lonjong dengan 

ujung runcing, panjangnya 0,7–1,2 cm, tertutup oleh aril yang berlendir, dan 

testanya berwarna coklat muda mengilap dan tipis (Rukmana, 2006). 
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 Seperti yang telah diketahui, buah belimbing manis memiliki beragam 

manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Tak hanya itu, kandungan dalam buah 

belimbing juga dapat menyembuhkan beberapa penyakit diantranya dapat 

menyembuhkan batuk, mengatasi demam, kencing manis, mengurangi kolesterol 

yang tinggi, mengatasi sakit tenggorokan, dan lainnya. Kandungan kimia dalam 

belimbing manis per 100 gram bahan makanan yang dapat dimakan dilihat pada 

Tabel 1.  

Tabel 1. Kandungan kimia Avverhoa carambola L. per 100 gram 

Komponen Kandungan 

Kalori (kal) 36 

Protein (gr) 0,4 

Lemak (gr) 0,4 

Karbohdrat (gr) 8,8 

Kalsium (mg) 4 

Fosfor (mg) 12 

Besi (mg) 1,1 

Vitamin A (S.I) 170 

Vitamin B1 (mg) 0,03 

Vitamin C (mg) 35 

Air (g) 90 

  Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1981). 

 Sebagai buah konsumsi, buah belimbing memiliki standar mutu yang harus 

dipenuhi. Buah belimbing manis yang bagus yaitu buah belimbing yang berbentuk 

sempurna, tidak memiliki memar, tidak keriput, bebas kotoran dan sisa bagian 

tanaman yang lain, bebas dari bau dan rasa asing selain aroma atau bau dan rasa 

khas belimbing dan memiliki tingkat kematangan buah yang layak untuk dipanen, 

hal tersebut berdasarkan SNI nomor 01-4491-1998. Ukuran buah ditentukan 
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berdasarkan rata–rata bobot sesuai dengan klasifikasi bobot buah pada tabel 2 

berikut.  

Tabel 2. Klasifikasi belimbing berdasarkan bobot buah  

Kode ukuran (grade) Rata – rata bobot (gram) 

A >250 

B 250 – 200 

C 200 - 150 

Sumber : Mardiana (2008). 

Untuk mendapatkan mutu buah yang terbaik, buah belimbing manis harus 

dipanen pada waktu yang tepat, diantaranya warna buah kuning merata dengan 

kandungan gula yang maksimal (Cambell, 1989). Menurut Sivalingan (2007), 

kualitas buah–buahan yang termasuk dalam klasifikasi non klimakterik akan 

tergantung pada waktu pemanenan buah, karena setelah pemanenan, buah 

klimaterik tidak akan mengalami banyak perubahan secara fisik maupun kandungan 

kimia buah. Kualitas buah belimbing cepat menurun setelah setelah pemanenan dan 

sering mengalami kerusakan sebelum sampai ke konsumen. Kerusakan tersebut 

umumnya terjadi saat transportasi dan pemasaran. Pada suhu ruang berpendingin 

sekitar 200C dengan kelembapan 60%, umur simpan belimbing hanya 3 – 4 hari. 

Umur simpan dapat menjadi 30 hari jika disimpan dalam suhu 50 dengan RH 90% 

- 95% (Kader, 1999). Untuk mengetahui indeks kematangan buah belimbing manis 

dapat dilihat pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Indeks kematangan belimbing manis 

Belimbing Indeks Kematangan Keterangan 

 

Indeks 1 Hijau tua, buah belum 

matang.  

 

Indeks 2 Hijau dengan sedikit 

kuning, buah matang. 

 

Indeks 3 Hijau melebihi kuning 

kuning, buah matang. 

 

Indeks 4 Kuning hijau, buah 

hampir masak.  

 

Indeks 5 Kuning dengan sedikit 

hijau, buah telah masak.  

 

Indeks 6 Kuning, buah masak. 

 

Indeks 7 Orange, buah terlalu 

masak.  

Sumber : FAMA (2005). 
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2.2 Fisiologi Pasca Panen  

  Buah–buahan yang masih berada dipohon melangsungkan hidupnya 

dengan melakukan pernafasan (respirasi), namun setelah buah dipetik dari 

pohonnya, buah tersebut masih tetap melangsungkan proses respirasi. Laju respirasi 

tersebut merupakan salah satu indeks yang baik dalam menentukan umur simpan 

buah–buahan setelah dipanen (Mardiana, 2008). Reaksi sederhana untuk respirasi 

sebagai berikut : 

  C6H12O6  + 6O2     6CO2 + 6H2O 

 Menurut Phan et al . (1986) dalam Pantastico (1986), besar kecilnya 

respirasi pada buah dan sayuran dapat diukur dengan cara menentukan jumlah 

substrat yang hilang, oksigen yang diserap, karbondioksida yang dikeluarkan, panas 

yang dihasilkan, dan energi yang timbul. Untuk menentukan laju respirasi, cara 

yang umum digunakan adalah dengan pengukuran laju penggunaan O2 atau dengan 

pengeluaran CO2.  

 Berdasarkan dari pola respirasinya, buah dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

buah klimakterik dan buah non klimakterik. Buah klimakterik mengalami kenaikan 

CO2 secara mendadak dan mengalami penurunan dengan cepat setelah proses 

pematangan terjadi, sedangkan buah non klimakterik tidak terjadi kenaikan CO2 

dan diikuti dengan penurunan CO2 dengan cepat. Klimakterik ditandai dengan 

adanya proses waktu pematangan yang cepat dan peningkatan respirasi yang 

mencolok serta perubahan warna, cita rasa, serta teksturnya (Rhodes, 1970).  
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 Pada awal perkembangan buah, kandungan pati meningkat terus dan setelah 

mencapai maksimum, semakin tua buah maka kandungan pati akan semakin 

menurun. Hal tersebut dikarenakan perubahan pati menjadi gula yang digunakan 

untuk kegiatan respirasi (Hulme dan Rhodes, 1970).  

 Menurut Kader (1990), suhu optimum untuk penyimpanan belimbing yaitu 

5–150C (41–500F). Jika belimbing tersebut disimpan dibawah suhu tersebut, maka 

akan menyebabkan chilling injury pada buah belimbing. Sedangkan RH yang 

optimum untuk penyimpanan buah belimbing adalah 90–95%. Tabel berikut 

menunjukan laju respirasi pada buah belimbing yang dapat dilihat pada tabel 4.  

Tabel 4. Laju respirasi buah belimbing 

Suhu Laju respirasi (ml CO2/kg.hr1) 

50C (410F) 5 – 10 

100C (500F) 8 – 15 

150C(590F) 12 – 18 

200C(680F) 20 – 40 

Sumber : Kader (1999) 

1.3 Penyakit Pasca Panen Buah Belimbing Manis 

Penyakit pasca panen merupakan salah satu kendala dalam pascapanen buah 

belimbing, Terutama buah belimbing manis yang mudah terserang penyakit 

pascapanen. Sehingga diperlukan penanganan pasca panen yang baik untuk 

menekan kehilangan hasil panen akibat penyakit pascapanen. Menurut Postharvest 

Handling Technical Bulletin (2004), Terdapat beberapa macam penyakit pasca 

panen yang biasanya menyerang buah belimbing diantaranya;   
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1. Antraknosa penyakit ini sering menyerang buah–buahan, pada buah belimbing 

disebabkan oleh kapang C. gloeosporioides dan jamur Cellototrichum acutatum. 

Penyakit ini menginfeksi buah pada saat buah masih muda atau belum matang, 

kemudian tinggal secara dormant didalam buah sampai buah matang. Gejala 

penyakit ini terlihat noda kecil berwarna coklat tua sampai hitam pada 

permukaan buah yang kemudian dapat meluas dan membesar pada daging buah 

hingga sampai biji. Dalam kondisi lembab, pada buah yang sakit dapat terbentuk 

massa konidi berwarna jingga atau orange. Oleh karena itu, pada saat buah 

memasuki proses pematangan yang pada umumnya menjelang dipanen, jamur 

aktif kembali. Hal ini diduga karena dalam buah yang mnetah kandungan zat 

penghambat masih tinggi dan makanan belum berada dalam kondisi yang siap 

digunakan oleh patogen, tetapi setelah buah matang kandungan zat penghambat 

menurun dan makanan berubah menjadi siap digunakan hingga aktivitas patogen 

tidak dapat dipertahankan lagi (Martoredjo, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Morfologi koloni kapang C. Gloeosporioides dan jamur Cellototricum 

acutatum; dan buah belimbing yang terserang antraknosa (Marcia et 

al, 2013) 
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2.  Busuk alternaria yang disebabkan oleh jamur Alternaria alternata, penyakit ini 

menginfeksi pada buah yang masih muda/hijau pada saat dipohon kemudian 

menetap pada buah secara dormant sampai buah matang. Gejala pada penyakit 

ini berupa bercak kecil, berwarna kehitaman, bulat dengan diameter ± 0,5–1 mm 

pada permukaan buah. Kemudian lama kelamaan bercak tersebut akan tumbuh 

dan membesar, serta dapat menutupi sebagian buah. Penyakit akan berkembang 

masuk ke dalam daging dan menyebabkan daging buah menjadi gelap dan lunak. 

 

Gambar 2. Gejala dan karakteristik morfologi buah kesemak ( Diospyros kaki 

L.) dari Alternaria alternata. A. Bintik hitam pada buah kesemak, B. 

Bagian vertikal buah kesemak yang terserang, C. Koloni pada PDA, 

D. Konidia (Jung Han Lee, 2013) 

3. Kapang hitam yang disebabkan oleh jamur Leptothyrium yang dapat 

menyebabkan perubahan warna kehitam–hitaman pada permukaan buah. Pada 

penyakit ini, jamur tidak menembus pada permukaan kulit buah serta umumnya 

tumbuh pada bagian kulit luar buah tanpa menyebabkan kebusukan pada buah. 

Namun penampilan buah menjadi tidak baik. Jika terkena infeksi ringan jamur 

jelaga dapat dihilangkan dengan menggosok permukaan buah secara perlahan 

untuk menghilangkan pertumbuhan dipermukaan buah. 



15 

 

2.4  Pengemasan 

 Pengemasan merupakan salah satu upaya melindungi kesegaran komoditas 

hasil pertanian saat proses pengangkutan, pendistribusian maupun penyimpanan 

sehingga mutu komoditas hasil pertanian tersebut tetap terjaga. Secara umum tujuan 

dari pengemasan buah dan sayuran adalah untuk melindungi komoditas dari 

kerusakan mekanik, tidak menghambat lolosnya panas bahan dan panas pernapasan 

dari produk, serta mempunyai kekuatan kontruksi yang cukup untuk mengatasi 

penanganan dan pengangkutan yang wajar (Hardenburg, 1975). 

 Pengemasan dilakukan dengan meletakkan produk hortikultura pada suatu 

wadah sehingga komoditi tersebut terlindungi dari kerusakan–kerusakan baik 

secara mekanis, biologis, kimiawi, maupun fisiologis. Beberapa persyaratan yang 

perlu dipertimbangkan dalam pemilihan wadah makanan, antara lain 

permeabilitasnya terhadap udara/oksigen dan gas lain, tidak menyebabkan 

penyimpangan warna dari bahan, tidak bereaksi (inert) dengan bahan, wadah harus 

tahan oksidasi, tidak mudah bocor dan tahan panas, serta mudah dikerjakan dan 

relatif murah ( Purba dan Karo-Karo, 1997).  

 Menurut Sembiring (2009), pengawetan kemasan terhadap bahan pangan 

disebabkan oleh kemampuan kemasan tersebut untuk mengisolasi bahan pangan 

dan melindungi bahan pangan dari pengaruh luar/lingkungan. Efektifitas kemasan 

dalam pengawetan tidak hanya tergantung dari kondisi kemasan, tetapi juga kondisi 

bahan pangan yang akan dikemas dan perlakuan yang diberikan. Meski kemasan 

pada produk makanan dapat melindungi dari kerusakan–kerusakan, namun 

kemasan tersebut juga memiliki ambang batas kemampuan dan spesifikasi 
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kegunaan yang berbeda. Kemasan disesuaikan dengan jenis komoditi yang akan 

dikemas.  

Menurut Widodo (2013) pengemasan dengan menggunakan plastic 

wrapping dapat meningkatkan masa simpan, mampu mempertahankan mutu jambu 

biji (Psidium guajava L.) serta dapat menekan susut bobot buah. Penggunaan 

plastic wrapping daat menunda respirasi serta meminimalisasi transpirasi pada 

buah sehingga penyusutan bobot buah akan lambat. Penggunaan plastik sebagai 

bahan kemasan buah dan sayuran dapat memperpanjang masa simpan produk 

hortikultura segar, dimana kemasan plastik memberikan perubahan gas-gas 

atmosfer dalam kemasan itu sendiri yang berbeda dengan atmosfer udara 

normalyang mana dapat memperlambat perubahan fisiologis yang berhubungan 

dengan pemasakan dan pelayuan (Brown, 1992). Ketebalan pada kemasan plastik 

merupakan hal yang penting karena berhubungan dengan permeabilitas terhadap 

O2, CO2, dan uap air, yang mana hal tersebut merupakana salah satu cara untuk 

mempertahankan kelembaban udara sekitar produk (Pantastico, 1986).  

Kertas sebagai bahan pengemas buah–buahan dan sayur yang umum 

digunakan oleh masyaraka, karena bahan kertas mudah diperoleh, murah serta 

penggunaannya yang luas. Kertas dibuat dari serat sellulosa dan merupakan bahan 

penyerap tinta, dapat digunakan untuk menulis, membungkus, dan pengemas. 

Kertas koran memiliki daya serap yang tinggi terhadap air. Penelitian Sumiasih 

(2016), menyebutkan bahwa kertas koran serta pembungkus foamnet dapat 

mempertahankan umur simpan buah belimbing hingga 6 hari setelah penyimpanan. 
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