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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Buah stroberi berasal dari benua Amerika. Jenis stroberi pertama kali yang 

ditanam di Indonesia adalah Fragaria vescaL. Buah stroberi memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi dan banyak dikonsumsi dalam bentuk segar maupun dalam 

bentuk olahan. Selain rasanya yang enak, buah stroberi banyak mengandung 

vitamin dan anti oksidan yang berguna bagi kesehatan tubuh. Menurut Badan 

Pusat Statistik (2011), produksi stroberi Indonesia tahun 2009 sebesar 19.132 ton 

dan pada tahun 2010 mengalami perkembangan produksi sebanyak 29,87% (5.714 

ton) sehingga jumlah produksi stroberi pada tahun 2010 yaitu sebesar 24.846 

ton.Buah stroberi masih dikatakan hidup setelah dipanen karena komoditi tersebut 

masih melakukan proses respirasi serta proses metabolisme lainnya (Zuidar, 

2000). Proses metabolisme berupa perombakan kandungan yang tersimpan di 

dalam buah. Proses tersebut dapat mempercepat kelayuan dan pembusukan pada 

buah sehingga umur simpan buah lebih pendek (Willes, 2000 dalam Harianingsih, 

2010). 

 Jeruk adalah salah satu jenis tanaman hortikultura yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi karena banyak diminati oleh masyarakat. Tanaman jeruk 

merupakan tanaman yang paling banyak dibudidayakan di Bali terutama spesies 

jeruk siam (Suamba et al., 2014). Menurut Badan Pusat Statistik dan Direktorat 

Jenderal Hortikultura produksi jeruk keprok tahun 2014 mencapai 51.098 ton. 

Buah-buahan dan sayuran yang memiliki laju respirasi tinggi menunjukkan 

kecenderungan lebih cepat rusak dan umur simpan pendek. Pengurangan oksigen 

(O2) masuk kedalam sel tanpa menimbulkan fermentasi serta mengurangi 
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terjadinya penguapan air (H2O) dari dalam sel akan dapat memperpanjang umur 

ekonomis produk. Salah satu manipulasi faktor ini dapat dilakukan yaitu dengan 

teknik pelapisan (coating) (Ahmad, 2013).Menurut Pantastico (1989)edible 

coating adalah salah satu metodeyang digunakan untuk memperpanjang umur 

simpan dan mempertahankan mutu buah-buah yang disimpan pada suhu ruang. 

Pemberianpelapisan pada buah  diharapkan dapat memperlambat susut bobot, 

penurunan kekerasan, KPT, vitami C, dan total asam. 

Pelapisan pada buah umumnya tidak menggunakan bahan yang alami 

misalnya saja pelapisan buah dengan menggunakan fungisida.Fungisida sendiri 

tentu memiliki dampak bagi kesehatan konsumen yang mengkonsumsi produk 

tersebut, sedangkan di era sekarang ini orang sudah banyak beralih pada produk 

yang sehat dan tidak membahayakan kesehatannya. Namun ada alteratif lain untuk 

permasalahan tersebut yaitu pelaisan buah secara alami dengan menggunakan 

lidah buaya dan khamir. Lidah buaya selain tidak berbahaya juga mengandung 

antioksidan, sedangkan khamir sendiri digunakan untuk menghambat serangan 

pathogen terhadap buah yang sudah dipanen. 

Syarat bahan yang digunakan untuk pelapisan yaitu mampu menahan 

permeabilitas oksigen dan uap air, tidak berwarna, tidak berbahaya jika 

dikonsumsi dan tidak menyebabkan perubahan pada sifat makanan (Pujimulyani, 

2012). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pelapisanpada buah stroberi dan jeruk dengan menggunakan lidah buaya dan 

khamir pada beberapa tigkat  kematangan buah. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pelapisan buah 

berpengaruh terhadap kualitas dan masa simpan buah stroberi dan jeruk?. Apakah 

tingkat kematangan buah berpengaruh terhadap kualitas dan masa simpan buah 

stroberi dan jeruk?. Apakah pelapisan buah dan tingkat kematangan buah 

berpengaruh terhadap kualitas dan masa simpan buah jeruk dan stroberi?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pelapisan buah yang 

efektif dantingkat kematangan buah yang tepat guna mempertahankan kualitas 

dan memperpanjang masa simpan buah srtoberi dan jeruk. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi pengaruh pelapisan buah dantingkat kematangan

terhadap kualitas dan masa simpan buah stroberi dan jeruk.

2. Diduga pelapisan buahberpengaruh terhadap kualitas dan masa simpan buah

stroberi dan jeruk.

3. Diduga tingkat kematangan buah berpengaruh terhadap kualitas dan masa

simpan buah stroberi dan jeruk.




