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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nanas madu merupakan salah satu jenis buah nanas yang berasal dari 

Pemalang dengan kandungan fruktosa tinggi sehingga memiliki rasa yang lebih 

manis dibandingkan dengan nanas biasa. Pada umumnya nanas diminati untuk 

dikonsumsi segar, akan tetapi sebelum dapat dikonsumsi nanas harus dikupas, 

dihilangkan matanya, dicuci, dan dipotong sehingga dinilai kurang praktis. Hal ini 

kemudian membuat penjual berinisiatif untuk menjual nanas madu yang terolah 

minimal sehingga memudahkan pembeli untuk mengonsumsinya.Namun 

kendalanya, nanas yang telah terolah minimal atau sudah dipotong lebih rentan 

mengalami penurunan mutu. Buah nanas potong kemasan yang dijual di pasar 

swalayan dalam lemari berpendingin, umur simpannya hanya 2-3 hari karena 

pencoklatan dan akumulasi cairan dalam kemasan (Antoniolli dkk.,2007). Salah 

satu faktor penurunan mutu nanas ini disebabkan adanya proses transpirasi dan 

respirasi. Pada proses respirasi oksigen dari lingkungan akan diserap yang akan 

digunakan pada proses pembakaran yang menghasilkan energi dan diikuti oleh 

pengeluaran sisa pembakaran dalam bentuk CO2 dan air.  

 Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk memperpanjang mutu buah 

nanas adalah dengan memberikan pelapisan atau edible coating yang dapat 

bersifat barrier terhadap perpindahan massa sehingga dapat mempertahankan 

mutu produk. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Panggabean 

(2010), membuktikan bahwa dengan aplikasi edible film pada buah nanas potong 

yang disimpan pada suhu 5°C mampu mempertahankan mutu nanas hingga 10 

hari. Namun sayangnya, penyimpanan suhu rendah ini dinilai kurang efektif 
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karena memungkinkan buah nanas potong mengalami chiling injury sehingga 

menyebabkan warna nanas berubah kecoklatan. Oleh karena itu dengan pelapisan 

edible coating pada nanas madu potong diharapkan dapat memperpanjang daya 

simpan serta mutu nanas madu potong tanpa menyebabkan chilling injury. 

Materi polimer yang telah banyak digunakan sebagai edible coating/film 

adalah dari jenis pati-patian. Hal ini disebabkan pati merupakan jenis polisakarida 

yang melimpah di alam dan memiliki sifat yang sesuai untuk dijadikan edible 

coating/film karena dapat membentuk film yang kuat. Pati yang diperoleh dari 

sukun menghasilkan 18,5 g/100 g dengan kemurnian 98,86% dan kandungan 

amilosa 27,68% dan amilopektin 72,32% (Rincon dan Padilla 2004). Pada 

penelitian sebelumnya oleh Rozalina dan Yusbarina (2017) menunjukkan bahwa 

penggunaan pati sukun 5% dengan penambahan gliserol 2% menghasilkan materi 

polimer sebesar 88,33% yang dikategorikan sangat baik sebagai sumber belajar 

dalam materi polimer. Selain kandungan pati dan kemurniannya yang tinggi 

hampir di setiap daerah pemanfaatannya masih sangat terbatas sehingga pada saat 

musim panen sukun tiba, banyak buah sukun yang dibiarkan membusuk. Padahal 

menurut Badan Litbang Pertanian (2017) pada tahun 2014 produksi buah sukun di 

Indonesia tergolong tinggi yaitu mencapai 103.483 ton. Jumlah yang tinggi ini 

apabila tidak diimbangi dengan pemanfaatan yang memadai akan menjadi 

limbah yang sia-sia. 

Selain memiliki kelebihan, penggunaan pati sebagai penyusun matrik 

pembuatan edible film/coating juga memiliki 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., 
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2011). Hal ini bisa diatasi dengan penambahan bahan lain yang bersifat 

hidrofobik. Minyak atsiri lengkuas memiliki senyawa penyusun yang bersifat 

hidrofobik dan kandungan kimia yang bersifat sebagai antibrowning. Komponen 

penyusun terbesar dalam minyak atsiri lengkuas adalah metil-sinamat sebesar 

48%. Metil-sinamat merupakan senyawa volatil berupa kristal putih yang 

memiliki aroma khas dan banyak dimanfaatkan sebagai penambah aroma dan 

pemberi rasa. Oleh karena itu menurut Huang., dkk (2009) merekomendasikan 

senyawa ini digunakan sebagai antibrowning pada bahan tambahan makanan. 

Berdasarkan urgensi tersebut, maka diperlukan pengkajian lebih dalam mengenai 

aplikasi edible coating dari pati buah sukun dengan penambahan minyak atsiri 

lengkuas yang diharapkan dapat menjaga kualitas dan mutu buah nanas potong 

selama penyimpanan. 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah: 

1. Mengetahui interaksi antara konsentrasi pati sukun dan konsentrasi 

penambahan minyak atsiri lengkuas terhadap mutu buah nanas madu potong 

selama proses penyimpanan. 

2.  Mengetahui pengaruh konsentrasi pati sukun terhadap mutu buah nanas madu 

potong selama proses penyimpanan. 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi penambahan minyak atsiri lengkuas yang 

terhadap mutu buah nanas madu potong selama proses penyimpanan. 

1.3 Hipotesis 

Adapun hipotesis yang diperoleh, adalah: 
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1. Terdapat interaksi konsentrasi pati sukun dan konsentrasi penambahan atsiri

lengkuas terhadap mutu buah nanas madu potong selama proses penyimpanan.

2. Terdapat pengaruh konsentrasi pati sukun yang dibuat edible coating terhadap

mutu buah nanas madu potong selama proses penyimpanan.

3. Terdapat pengaruh konsentrasi penambahan minyak atsiri lengkuas terhadap

mutu nanas potong selama proses penyimpanan.


