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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Edible Packaging 

Pengemasan makanan yaitu suatu proses pembungkusan makanan dengan 

bahan pengemas yang sesuai. Pengemasan dapat dibuat dari satu atau lebih bahan 

yang memiliki kegunaan dan karakteristik yang sesuai untuk mempertahankan 

dan melindungi makanan hingga ke tangan konsumen, sehingga kualitas dan 

keamanannya dapat dipertahankan (Komolprasert, 2006 dalam Hui, 2006). Edible 

packaging pada bahan pangan pada dasarnya dibagi menjadi tiga jenis bentuk, 

yaitu: edible film, edible coating, dan enkapsulasi. Enkapsulasi adalah edible 

packaging yang berfungsi sebagai pembawa zat flavor berbentuk serbuk 

(Christsania, 2008).  

Penelitian mengenai pelapisan produk pangan dengan edible coating/film 

telah banyak dilakukan dan terbukti dapat memperpanjang masa simpan dan 

memperbaiki kualitas produk. Perbedaan antara edible coating dan edible film 

adalah coating diaplikasikan dan dibentuk secara langsung pada permukaan bahan 

pangan, sementara film adalah lapisan tipis yang diaplikasikan setelah sebelumnya 

dicetak dalam bentuk lembaran (Guilbert dkk.,1996 dalam Winarti, C dkk., 2012). 

2.1.1 Edible Film 

Edible biodegradable polymer film atau edible film adalah lapisan tipis 

yang menyatu dengan bahan pangan, layak dimakan dan dapat diuraikan oleh 

mikroorganisme. Edible film adalah lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang 

dapat dimakan, dibentuk melapisi produk (coating) atau diletakkan diantara 

komponen produk yang berfungsi sebagai penghalang terhadap perpindahan 

massa (misalnya uap air, gas, zat terlarut, cahaya) dan untuk meningkatkan 
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penanganan suatu makanan (Ahmed dkk., 2008). Edible film  merupakan jenis 

bahan untuk pelapis dan pembungkus berbagai makanan untuk memperpanjang  

umur  simpan  produk,  yang  mungkin  dimakan  bersama-sama  dengan makanan 

(Embuscado, 2009).  

Menurut Wahyu (2008), edible film didefinisikan sebagai  lapisan  yang  

dapat  dimakan  yang  ditempatkan  diatas  atau  diantara  komponen makanan, 

yang dapat memberikan alternatif bahan pengemas  yang tidak berdampak pada 

pencemaran  lingkungan  karena  menggunakan  bahan  yang  dapat diperbaharui  

dan  harganya murah. Pengembangan  edible film pada makanan selain dapat 

memberikan kualitas produk yang  lebih  baik  dan  memperpanjang  daya  tahan,  

juga  merupakan  bahan  pengemas  yang ramah lingkungan (Bourtoom, 2007). 

Robertson (1992) menambahkan, selain berfungsi untuk memperpanjang masa 

simpan, edible film juga dapat digunakan sebagai pembawa komponen makanan, 

di antaranya vitamin, mineral, antioksidan, antimikroba, pengawet, bahan untuk 

memperbaiki rasa dan warna produk yang dikemas. Selain itu, bahan-bahan yang 

digunakan untuk membuat edible film relatif murah, mudah dirombak secara 

biologis (biodegradable), dan teknologi pembuatannya sederhana. Contoh 

penggunaan edible film antara lain sebagai pembungkus permen, sosis, buah, dan 

sup kering (Susanto dan Saneto 1994). Pengaplikasian edible film pada produk 

makanan bukan merupakan konsep yang baru dan telah lama dipelajari secara 

ekstensif. Penerapan edible film dapat memperpanjang masa simpan dan 

mempertahankan kualitas dari berbagai produk makanan (Lee dan Wan, 2006 

dalam Hui, 2006). 
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2.1.2 Edible Coating 

Edible coating merupakan kemasan yang berbahan baku polimer alami yang 

diaplikasikan pada produk dengan metode pencelupan sehingga aman untuk 

dikonsumsi secara langsung sekaligus dengan produknya. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa edible coating dapat berfungsi sebagai pembawa (carrier) 

aditif makanan, seperti bersifat sebagai agen anti pencoklatan, antimikroba, 

pewarna, pemberi flavor, nutrisi, dan bumbu (Li dan Barth 1998) 

Edible coating dapat dibentuk dari tiga jenis bahan yang berbeda yaitu 

hidrokoloid lipida, dan komposit. Menurut Krochta (1992) dalam Harianingsih 

(2010) ada beberapa teknik dalam mengaplikasikan pelapis pada buah adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengolesan (brushing) yaitu dilakukan dengan cara mengoles edible coating 

pada produk. 

2. Pembungkusan (casting) yaitu buah dikemas (dibungkus) dengan lapisan film 

(edible film). 

3. Penyemprotan (spraying) yaitu produk disemprot dengan pelapis (coating)  

secara merata, hasil yang didapat lebih tipis dari pada pencelupan. 

4. Pencelupan (dipping) yaitu teknik ini dilakukan dengan menyelupkan produk  

pada larutan edible coating.  

2.2 Komponen Utama Penyusun Edible Film/Coating 

Fungsi dan penampilan edible film bergantung pada sifat mekaniknya yang 

ditentukan oleh komposisi bahan di samping proses pembuatan dan metode 

aplikasinya (Rodriguez dkk., 2006). Bahan polimer penyusun edible film dibagi 

menjadi tiga kategori yaitu hidrokoloid, lemak, dan komposit keduanya (Krochta 
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dkk., dalam Prihatiningsih 2000). Salah satu bahan edible film dari golongan 

hidrokoloid adalah polisakarida yang memiliki beberapa kelebihan, di antaranya 

selektif terhadap oksigen dan karbondioksida, penampilan tidak berminyak, dan 

kandungan kalorinya rendah. Di antara jenis polisakarida, pati merupakan bahan 

baku yang potensial untuk pembuatan edible film dengan karakteristik fisik yang 

mirip dengan plastik (Lourdin dkk., dalam Thirathumthavorn and Charoenrein 

2007), tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. 

2.2.1 Hidrokoloid 

Kelompok hidrokoloid meliputi protein, alginat, pektin, pati, derivat 

selulosa, dan polisakarida lain (Lalopua, 2004). Hidrokoloid adalah suatu polimer 

larut dalam air, yang mampu membentuk koloid dan mampu mengentalkan 

larutan atau mampu membentuk gel dari larutan tersebut. Akhir-akhir ini istilah 

hidrokoloid yang merupakan kependekan dari koloid hidrofilik ini menggantikan 

istilah gum karena dinilai istilah gum tersebut terlalu luas artinya. Ada beberapa 

jenis hidrokoloid yang digunakan dalam industri pangan baik yang alami maupun 

sintetik. Jika ditinjau dari asalnya, hidrokoloid tersebut diklasifikasikan menjadi 

tiga jenis utama, yaitu hidrokoloid utama, hidrokoloid utama termodifikasi, dan 

hidrokoloid sintetik. 

Hidrokoloid yang digunakan dalam pembuatan edible film adalah protein 

atau karbohidrat. Film yang dibentuk dari karbohidrat dapat berupa pati, gum 

(seperti contoh alginat, pektin, dan gum arab), dan pati yang dimodifikasi secara 

kimia. Pembentukan film berbahan dasar protein antara lain dapat menggunakan 

gelatin, kasein, protein kedelai, protein whey, gluten gandum, dan protein jagung. 

Film yang terbuat dari hidrokoloid sangat baik sebagai penghambat perpindahan 
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oksigen, karbondioksida, dan lemak, serta memiliki karakteristik mekanik yang 

sangat baik, sehingga sangat baik digunakan untuk memperbaiki struktur film 

agar tidak mudah hancur. Polisakarida sebagai bahan dasar edible film dapat 

dimanfaatkan untuk mengatur udara sekitarnya dan memberikan ketebalan atau 

kekentalan pada larutan edible film. Pemanfaatan dari senyawa yang berantai 

panjang ini sangat penting karena tersedia dalam jumlah yang banyak, harganya 

murah, dan bersifat nontoksik (Krochta dkk., 1994). 

2.2.2 Lipid  

Lipida adalah nama suatu golongan senyawa organik yang meliputi 

sejumlah senyawa yang terdapat di alam yang semuanya dapat larut dalam 

pelarut-pelarut organik tetapi sukar larut atau tidak larut dalam air. Pelarut organik 

yang dimaksud adalah pelarut organik nonpolar, seperti benzen, pentana, dietil 

eter, dan karbon tetraklorida. Dengan pelarut-pelarut tersebut lipid dapat 

diekstraksi dari sel dan jaringan tumbuhan ataupun hewan. Film yang berasal dari 

lipida sering digunakan sebagai penghambat uap air, atau bahan pelapis untuk 

meningkatkan kilap pada produk-produk kembang gula. Film yang terbuat dari 

lemak murni sangat terbatas dikarenakan menghasilkan kekuatan struktur film 

yang kurang baik (Krochta dkk., 1994). 

Karakteristik film yang dibentuk oleh lemak tergantung pada berat molekul 

dari fase hidrofilik dan fase hidrofobik, rantai cabang, dan polaritas. Lipida yang 

sering digunakan sebagai edible film antara lain lilin (wax) seperti parafin dan 

carnauba, kemudian asam lemak, monogliserida, dan resin (Hui, 

2006). Jenis lilin yang masih digunakan hingga sekarang yaitu carnauba. Alasan 
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mengapa lipida ditambahkan dalam edible film adalah untuk memberi sifat 

hidrofobik (Krochta dkk., 1994) 

2.2.3 Komposit 

Komposit film terdiri dari komponen lipida dan hidrokoloid. Aplikasi dari 

komposit film dapat dalam lapisan satu-satu (bilayer), dimana satu lapisan 

merupakan hidrokoloid dan satu lapisan lain merupakan lipida, atau dapat berupa 

gabungan lipida dan hidrokoloid dalam satu kesatuan film. Gabungan dari 

hidrokoloid dan lemak digunakan dengan mengambil keuntungan dari komponen 

lipida dan hidrokoloid. Lipida dapat meningkatkan ketahanan terhadap penguapan 

air dan hidrokoloid dapat memberikan daya tahan. Film gabungan antara lipida 

dan hidrokoloid ini dapat digunakan untuk melapisi buah-buahan dan sayuran 

yang telah diolah minimal (Krochta dkk., 1994). 

2.3 Buah Sukun 

Sukun merupakan tanaman lokal yang penyebarannya sangat luas dan 

merata di daerah yang beriklim tropis, termasuk Indonesia (Taylor & Tuia, 

2007). Buah sukun menjadi komoditas yang cukup penting karena 

produktivitasnya yang tinggi (Omobuwajo dkk., 2003). Sukun memiliki nama 

ilmiah artocarpus altilis park, dengan berbagai nama ilmiah lain seperti 

Artocarpus communis Forst, Artocarpus communis dan Artocarpus incisa (Utami, 

2013). 

2.3.1 Morfologi Buah Sukun 

Tanaman sukun (bread fuit) mermiliki nama ilmiah Artocarpus altilis 

(Parkinson) Fosberg yang bersinonim dengan Artocapus communis Forst dan 

Artocarpus incisa Linn yang termasuk keluarga Moraceae dan kelas 
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Dicotyledonae (Heyne, 1987; Ragone, 1997; Zerega dkk., 2005). Tinggi pohon 

sukun dapat mencapai 30 m, dapat tumbuh baik sepanjang tahun (evergreen) di 

daerah tropis basah dan bersifat semi-deciduous di daerah yang beriklim monsoon 

(Rajendran, 1992; Ragone, 1997). Batang memiliki kayu yang lunak, tajuknya 

rimbun dengan percabangan melebar ke arah samping, kulit batang berwarna hijau 

kecoklatan, berserat kasar dan pada semua bagian tanaman memiliki getah encer. 

Akar tanaman sukun biasanya ada yang tumbuh mendatar/menjalar dekat 

permukaantanah dan dapat menumbuhkan tunas alami (Heyne, 1987; Pitojo, 

1992; Ragone, 2006 ).  

 

Gambar  1. Buah Sukun (Dokumentasi Pribadi) 

Buah sukun memiliki bentuk bulat berwarna hijau saat mentah dan 

kecoklatan jika semakin matang. Beratnya mencapai 1-2 kg per buah. Apabila 

baru dipetik dari pohonnya akan mengeluarkan getah yang banyak. Tanaman 

sukun berdaun tunggal yang bentuknya oval-lonjong, ukuran panjang 20-60 cm 

dan lebar 20-40 cm, dengan tangkai daun 3-7 cm. Berdasarkan bentuknya dapat 

dibagi menjadi 3 yaitu berlekuk dangkal/ sedikit, berlekuk agak dalam dan 

berlekuk dalam (Ragone, 2006). Bunga sukun berumah satu (monoceous), terletak 

pada ketiak daun dengan bunga jantan berkembang terlebih dahulu. Buah sukun 

berbentuk bulat sampai lonjong dengan ukuran panjang bisa lebih dari 30 cm, 

lebar 9-20 cm (Ragone, 2006). Berat buah sukun dapat mencapai 4 kg dengan 



12 
 

daging buah berwarna putih, putih-kekuningan atau kuning serta memiliki tangkai 

buah yang panjangnya berkisar 2,5-12,5 cm tergantung varietasnya (Widowati, 

2003). Musim berbuah tanaman sukun biasanya 2 kali setahun, yaitu sekitar bulan 

Januari-Februari dan bulan Juli-September (Alrasjid, 1993).  

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnolispsida 

Bangsa  : Urticales 

Suku  : Moraceae 

Marga  : Artocarpus 

Jenis  : Artocarpus altilis 

Sukun di Indonesia tersebar di Sumatra, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara 

Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku dan Papua (Adinugraha, 2011). 

Melihat penyebaran tanaman sukun yang terdapat di sebagian besar kepulauan 

Indonesia, serta jarang terserang hama dan penyakit membahayakan, maka hal ini 

memungkinkan tanaman sukun untuk dikembangkan. Beberapa sinonim sukun 

adalah Artocarpus communis, Artocarpus communis Forst, breadfruit, Artocarpus 

incisa L. F : A. altilis (Park.) Fosberg (Intanowa, 2012). 

2.3.2 Kandungan Gizi Buah Sukun 

Komposisi kimia pada buah sukun bervariasi tergantung pada beberapa 

faktor seperti tingkat kematangan buah, varietas dari buah sukun, dan juga umur 

panen buah sukun. Buah sukun mengandung gizi yang tinggi, seperti kandungan 

asam amino esensial (isoleusin, methionin, lysine, histidine, tryptophan, dan 

valin). Kandungan mineral pada buah sukun dapat digunakan untuk sistem 
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pencernaan,memperkuat gigi dan tulang, penyakit ginjal dan diabetes. Kandungan 

serat yang ada pada buah sukun dapat membantu alat pencernaan dalam tubuh 

terutama pada proses pencernaan (Shabella, 2012). 

Menurut Ijarotimi dan Aroge (2005), buah sukun (Artocarpus 

communis,Forst) mengandung berbagai jenis nutrisi yaitu karbohidrat (25%), 

protein (1,5%) dan lemak (0,3%) dari berat buah sukun. Selain itu, buah sukun 

juga banyak mengandung unsur-unsur mineral serta vitamin yang sangat 

dibutuhkan oleh tubuh. Unsur-unsur mineral yang terkandung dalam buah sukun 

antara lain adalah kalsium (Ca), Fosfor (P), dan Zat Besi (Fe), sedangkan vitamin 

yang menonjol antara lain adalah vitamin B1, B2, dan vitamin C. Kandungan air 

dalam buah sukun cukup tinggi yaitu sekitar 63,3 %. 

Tabel 1.Kandungan Gizi Buah Sukun per 100 gram 

Zat Gizi Sukun 

Matang 

Sukun 

Sangat Matang 

Tepung 

Sukun 

Karbohidrat (g) 9,20        28,20      78,90 

Lemak (g) 0,70 0,30  0,80 

Protein (g) 2,00 1,30 3,60 

Vitamin B1 (mg) 0,12 0,12 0,34 

Vitamin B2 (mg) 0,06 0,05 0,17 

Vitamin C (mg)      21,00        17,00     47,60 

Kalsium (mg)      59,00        21,00     58,80 

Fosfor (mg)      46,00        59,00   165,20 

Zat Besi (mg) -          0,40       1,10 

Sumber : Widayati dan Damayanti (2000). 

2.3.3 Aplikasi Pati Buah Sukun sebagai Edible Packaging 

Pati buah sukun sudah banyak dimanfaatkan sebagai bahan penyusun 

pembuatan edibel film maupun edible coating. Hal ini disebabkan pada pati sukun 

mengandung amilosa dan amilopektin yang cukup tinggi. Pada penelitian 

Rozalina dan Yusbarina (2017) tentang pembuatan edibel film pati sukun dengan 

penambahan ekstrak jeruk didapatkan hasil terbaik kombinasi pati sukun: kitosan 
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6:4. Sedangkan pada penelitian Triwarsita dkk., (2013) tentang aplikasi 

pembuatan edible coating pati sukun terhadap jenang dodol selama penyimpanan 

menunjukkan bahwa edible coating pati sukun mampu memperpanjang daya 

simpan jenang dodol sampai penyimpanan hari ke-12. 

Buah sukun merupakan salah satu penghasil pati yang cukup popular dan 

dikembangkan di Indonesia. Buah sukun memiliki kandungan karbohidrat yang 

tinggi karena itu sukun merupakan salah satu sumber penghasil pati. 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). 

Menurut Guilbert dan Biquet dalam Garnida (2005, dalam Ramdhan, 2016) 

kestabilan edible film dipengaruhi oleh amilopektin, sedangkan amilosa 

berpengaruh terhadap kekompakannya. Pati dengan kadar amilosa tinggi 

menghasilkan edible film yang lentur dan kuat, karena struktur amilosa 

memungkinkan pembentukan ikatan hidrogen antarmolekul glukosa penyusunnya 

dan selama pemanasan mampu membentuk jaringan tiga dimensi yang dapat 

memerangkap air sehingga menghasilkan gel yang kuat.  

Menurut Gontard dkk., (1993, dalam Putri, 2015) adanya amilosa yang 

semakin tinggi akan menyebabkan pembentukan matriks antar polimer semakin 

banyak sehingga kekuatan ikatan hidrogen antar rantai molekul dalam metriks 

film juga semakin banyak dan akhirnya akan terbentuk film yang kuat dan 

kompak. Pati yang mengandung amilopektin tinggi akan membentuk gel yang 

tidak kaku, sebaliknya pati yang kandungan amilopektinnya rendah akan 

membentuk gel yang kaku .  
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Hasil Penelitian Setiani dkk.,(2013), karakterisasi pati sukun yang diperoleh 

yaitu kadar pati total 76,39 %, kadar amilosa dan amilopektin berturut-turut 

26,76% dan 73,24 %, suhu gelatinisasi pati sukun 73,98 ºC, kadar air 22,38 % 

serta derajat kecerahan yang menunjukkan karakteristik cerah dan berwarna abu-

abu pucat. Konsentrasi yang digunakan adalah 3% jika kurang dari 3% maka 

larutan pembentuk terlalu tipis, karena larutannya terlalu encer, sedangkan jika 

lebih dari 3% larutan akan menjadi kental sehingga sulit untuk dicetak dan 

diaplikasikan. Sifat fungsional pati buah sukun sebagai komposit tepung sudah 

dikaji oleh Esuoso dan Bamiro (1995). Walaupun mempunyai kelarutan dalam air 

(water solubility/WS) yang cukup baik (55,27 g/100g), namun pati buah sukun 

mempunyai daya kembang (swelling power/SP) yang rendah (1,55 g/g), sehingga 

tidak dapat dipergunakan sebagai bahan dasar roti (Adebowale, 2005).  

2.4 Lengkuas 

Lengkuas merupakan jenis rempah-rempah memiliki kandungan minyak 

atsiri yang dapat berperan sebagai senyawa antimikroba, selain itu juga bahan 

baku lengkuas mudah didapat dan murah. Berdasarkan penelitian Utami dkk 

(2012) penambahan ekstrak lengkuas merah pada pembuatan edible coating 

mampu menghambat pertumbuhan Pseudomonas putida dan Pseudomonas 

fluorescen. Penelitian yang dilakukan oleh Sukandar dkk (2009) dan Yulinar dkk 

(2013) membuktikan bahwa minyak atsiri dari rimpang lengkuas merah Alpinia 

purpurat K. Schum dapat menghambat aktivitas bakteri Bacillus cereus dan 

Pseudomonas aeruginosa. Plantus (2007), menyatakan bahwa lengkuas dapat 

dijadikan bahan pengawet alami pada makanan. Peran lengkuas sebagai pengawet 

makanan tidak terlepas dari kemampuan lengkuas yang memiliki aktivitas 
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antimikroba. Selain mengandung minyak atsiri pada rimpangnya, Alpinia 

purpurata juga mengandung saponin dan tanin, serta senyawa flavonoid 

(Firmawanti dkk., 2009). Senyawa fenolik dan flavonoid merupakan sumber 

antioksidan alami yang biasanya terdapat dalam tumbuhan. 

2.4.1 Morfologi Lengkuas 

Lengkuas (termasuk tumbuhan tegak yang tinggi batangnya mencapai 2- 2,5 

meter. Lengkuas dapat hidup di daerah dataran rendah sampai dataran tinggi, lebih 

kurang 1200 meter diatas permukaan laut. Lengkuas mempunyai batang pohon 

yang terdiri dari susunan pelepah-pelepah daun. Daun-daunnya berbentuk bulat 

panjang dan antara daun yang terdapat pada bagian bawah terdiri dari pelepah-

pelepah saja, sedangkan bagian atas batang terdiri dari pelepah-pelepah lengkap 

dengan helaian daun. Bunganya muncul pada bagian ujung tumbuhan. Rimpang 

umbi lengkuas selain berserat kasar juga mempunyai aroma yang khas (Kemenkes 

RI, 2011).  

 

Gambar  2. Lengkuas (Dokumentasi Pribadi) 

Secara makroskopik potongan lengkuas, panjang 4 cm sampai 6 cm, tebal 1 

cm sampai 2 cm, kadang-kadang bercabang, ujung bengkok, warna permukaan 

coklat kemerahan, parut daun jelas. Bekas patahan berserat pendek, berbutir-butir 

kasar, warna coklat. Secara mikroskopik epidermis terdiri dari 1 lapis sel kecil 

agak pipih, dinding berwarna kuning kecoklatan, kutikula jelas. Korteks 
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parenkimatik, jaringan korteks bagian luar terdiri dari beberapa lapis sel dengan 

dinding tipis berwarna kuning kecoklatan; jaringan korteks bagian dalam terdiri 

dari sel parenkim besar, dinding sel tipis, tidak berwarna, kadang kadang 

bernoktah halus, berisi butir pati. Pada parenkim tersebar idioblas berisi minyak 

dan zat samak, warna coklat muda atau coklat tua yang dengan penambahan besi 

(III) klorida LP warna berubah menjadi kehitaman. Butir pati tunggal, bentuk 

lonjong atau bulat telur, lamela tidak jelas, panjang butir 8 µm sampai 60 µm, 

umumnya 25 µm sampai 50 µm endodermis terdiri dari sel yang lebih kecil dari 

sel parenkim, dinding sel tipis, tidak berisi pati. Berkas pembuluh kolateral 

tersebar dalam parenkim, dikelilingi serabut. Serabut kecil memanjang, dinding 

sel tebal, tidak berlignin, lebar lumen 20 µm sampai µm, bernoktah. Xylem 

umumnya berupa pembuluh jala, pembuluh noktah dan pembuluh tangga, lebar 20 

µm sampai 60 µm, tidak berlignin. Floem sedikit dan tidak jelas (DepKes RI, 

1978). 

2.4.2 Kandungan Kimia Lengkuas 

Lengkuas mengandung minyak atsiri 1%, metil-sinamat 48%, sineol 20%-

30%, eugenol, kamfer 1%, seskuiterpen, delta-pinen, galangin, resin, kaemferida, 

heksabidrokadelen hidrat, kuersetin, amilum, trans-p-kumari diasetat, 

transkoniferil diasetat, asetoksi chavikol asetat, asetoksi eugenol setat, 4-hidroksi 

benzaldehida, diarilheptanoid, kariofilen oksida, kario-filenol, dan 7-hidroksi-3,5- 

dimetoksiflavon (Kemenkes RI, 2011). 

Senyawa kimia yang terdapat pada Lenguas galangal antara lain 

mengandung minyak atsiri, minyak terbang, eugenol, seskuiterpen, pinen, metil 

sinamat, kaemferida, galangan, galangol dan kristal kuning (Haryanto, 2012). 
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Bagian rimpang lengkuas mengandung atsiri 1%, kamfer, sineol, minyak terbang, 

eugenol, seskuiterpen, pinen, kaemferida, galangan, galangol, kristal kuning dan 

asam metil sinamat. Minyak atsiri yang dikandung rimpang lengkuas antara lain 

galangol, galangin, alpinen, kamfer, dan methyl-cinnamate (Syamsiah, 2003). 

2.4.3 Aplikasi Minyak Atsiri Lengkuas terhadap Edible Packaging 

Telah dilaporkan bahwa minyak atsiri yang mengandung aldehida atau fenol 

yang menunjukkan aktivitas antibakteri tertinggi, diikuti oleh minyak atsiri yang 

mengandung alkohol terpene. Minyak atsiri lainnya, yang mengandung keton atau 

ester, asetat memiliki aktivitas lebih lemah. Sementara minyak atsiri yang 

mengandung hidrokarbon terpene biasanya tidak aktif (Bassole dan Juliani, 2012). 

Minyak atsiri lengkuas mengandung alkohol terpene tinggi (47,806%), keton dan 

ester (26,023%), dan hidrokarbon terpene (21,189%), tetapi konstituen aldehida 

dan fenol rendah (2,42%) (Hamad dkk., 2015). Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan minyak atsiri pada rimpang lengkuas mengandung senyawa eugenol, 

sineol, dan metil sinamat (Buchbaufr, 2003).  

Menurut Harborne (1987), senyawa bioaktif dalam minyak atsiri dapat 

berupa senyawa golongan terpenoid. Golongan ini diketahui sebagai penyusun 

minyak atsiri yang utama pada tanaman. Terpenoid berasal dari molekul isoprena 

(CH2=C(CH3)-CH=CH2) dan kerangka karbonnya dibangun oleh penyambungan 

dua atau lebih satuan C5. Pemilahan senyawa golongan ini membagi terpenoid ke 

dalam beberapa kelompok yaitu monoterpen (C10) dan seskuiterpen (C15) yang 

mudah menguap, diterpen (C20) yang sukar menguap, sampai senyawa yang tidak 

menguap yaitu triterpenoid (C30) dan sterol, serta pigmen karotenoid (C40). 
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Sebagian besar terpenoid alam memiliki struktur siklik dan memiliki satu gugus 

fungsi atau lebih (hidroksil, karbonil). 

Jirovetz dkk., (2003) menjelaskan bahwa komponen minyak atsiri dari 

setiap bagian tanaman lengkuas (daun, rimpang, batang dan akar) memiliki 

komposisi yang berbeda secara kuantitas. Minyak atsiri disusun oleh mono dan 

sesquiterpen juga turunan fenil propanol. Secara umum daun, batang, rimpang, 

batang dan akar mengandung sineol, kamfer, β-pinen, bornil asetat, α-terpineol, α- 

fenchyl asetat, borneol elemol dan guaiol. Janssen dan Scheffer (1985) didalam 

Oonmetta-aree dkk., (2005) melaporkan bahwa terpinen-4-ol, salah satu 

monoterpen dari minyak atsiri yang dihasilkan oleh rimpang lengkuas segar, 

mengandung senyawa antimikroba yang dapat melawan T. mentagrophytes. 

Asetoksi khavikol asetat (ACA) merupakan suatu komponen yang diisolasi dari n 

pentane/diethyl ether pada cairan ekstrak rimpang kering. Analisis GC-MS oleh 

Jirovetz dkk., (2003) menunjukkan bahwa minyak atsiri lengkuas mengandung 

eugenol, kaemferol dan galangin. Pada penelitian Senoaji, Agustini dan 

Purnamayanti (2017) menunjukkan emberian edible coating dari karagenan yang 

ditambahkan dengan minyak atsiri rimpang lengkuas sebanyak 1% efektif untuk 

dapat meningkatkan umur simpan dari produk bakso ikan hingga penyimpanan 

hari ke- 15. 

Harborne (1987) selanjutnya mengemukakan bahwa komponen bioaktif lain 

yang ditemukan pada tanaman adalah senyawa fenolik. Senyawa ini memiliki 

cincin aromatik yang mengandung satu atau dua penyulih hidroksil. Beberapa 

senyawa aktif lengkuas yang bersifat anti jamur adalah dari golongan fenolik. 

Adapun beberapa senyawa tersebut antara lain adalah galangin, kaemferol, dan 
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kuersetin yang berasal dari golongan flavonol. Sedangkan eugenol merupakan 

salah satu senyawa aktif lengkuas yang berasal dari golongan fenil propanoid. 

2.5 Buah Nanas 

Nanas (Ananas comosus. L) merupakan tanaman buah yang berasal dari 

Amerika tropis yaitu Brazil, Argentina dan Peru. Tanaman nenas telah tersebar ke 

seluruh penjuru dunia, terutama di sekitar daerah khatulistiwa yaitu antara 25 ºLU 

dan 25 ºLS. Di Indonesia tanaman nenas sangat terkenal dan banyak 

dibudidayakan di tegalan dari dataran rendah sampai ke dataran tinggi. Daerah 

penghasil nanas di Indonesia yang terkenal adalah Subang, Bogor, Riau, 

Palembang dan Blitar. Nenas merupakan tanaman buah berupa semak dengan 

daging buah berwarna kuning. Kandungan air yang dimiliki buah nenas adalah 

90% (Rahmat dan Fitri, 2007).  

Nanas merupakan tanaman buah berupa semak yang memiliki nama ilmiah 

Ananas Comosus. Berdasarkan habitus tanaman, terutama bentuk daun dan buah 

dikenal empat jenis golongan nanas, yaitu: Cayene (daun halus, tidak berduri, 

buah besar, Queen (daun pendek berduri tajam,buah lonjong mirip kerucut, 

Spanyol/Spanish (daun panjang kecil, berduri halus sampai kasar, buah bulat 

dengan mata datar) dan Abacaxi (daun panjang berduri kasar,buah silindris seperti 

piramida). Varietas/kultivar yang benyak dibudidayakan di Indonesia adalah jenis 

Cayene dan Queen. 

2.5.1 Morfologi Buah Nanas Madu (Cayene) 

Menurut Sari (2002), nanas jenis Cayenne memiliki ciri -ciri daun yang  

tidak berduri atau berduri hanya pada ujungujungnya dan durinya berukuran kecil-

kecil. Memiliki bobot buahnya 2,3 kg, silindris, mata buah agak datar, warna kulit 
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buah orange, warna daging buah kuning pucat sampai kuning, hati (core) sedang, 

rasanya manis, kandungan serat sedikit. Varietas yang termasuk cayenne yaitu 

smooth cayenne, cayenne lisse, smooth guatemalan, typhone. Nenas jenis cayenne 

banyak di tanam di Filipina, Thailand, Hawaii, Kenya, Meksiko dan Taiwan. 

Klasifikasi tanaman nenas adalah sebagai berikut:  

 

Gambar  3. Nanas Madu (Dokumentasi Pribadi) 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan)  

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Kelas  : Angiospermae (berbiji tertutup)  

Ordo  : Farinosae (Bromeliales) 

Famili  : Bromiliaceae 

Genus  : Anenas 

Species : Anenas comosus (L) Merr 

Tanaman nanas madu merupakan salah satu tanaman buah - buahan yang 

memiliki prospek penting di Indonesia. Hal ini disebabkan nanas madu memiliki 

rasa yang lebih manis dibandingkan dengan nanas biasa, sehingga nanas madu 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nanas madu memiliki kandungan air dan 

gula. Nanas madu tanpa duri (Ananas comosus L) adalah tanaman buah berbentuk 

semak dan hidupnya bersifat tahunan (perennial). Buah nanas madu memiliki 

kadar air yang tidak terlalu banyak dengan tingkat kemanisan yang jauh lebih 
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tinggi jika dibandingkan dengan nanas lainnya, akan tetapi kondisi tersebut 

mempengaruhi ukuran nanas ini. Jika dibandingkan dengan nanas lain, nanas  

madu ini jauh lebih kecil (Triyanto, 2015). 

Batang tanaman nanas berukuran cukup panjang 20 - 25 cm atau lebih, tebal 

dengan diameter 2,0 - 3,5 cm, beruas - ruas (buku - buku) pendek. Batang sebagai 

tempat melekat akar, daun bunga, tunas dan buah, sehingga secara visual batang 

tersebut tidak Nampak karena disekelilingnya tertutup oleh daun. Tangkai bunga 

atau buah merupakan perpanjangan batang ( Triyanto, 2015). Daun nanas 

panjang, tidak berduri rasanya manis asam. Diameter buah 11 - 16 cm dengn 

bobot 500 - 600 gram. Bahkan ada yang mencapai 2,5 kg. Kandungan  air cukup 

tinggi matanya pun tidak dalam, perubahan warna kulit agak lambat  sehingga 

kadang buah sudah matang tapi kulitnya masih hijau.  

2.5.2 Kandungan Gizi Buah Nanas Madu 

Nanas adalah tanaman buah berupa semak yang memiliki nama ilmiah 

Ananas comosus L, selain itu nanas merupakan buah yang sudah sangat populer di 

negara-negara beriklim tropis khususnya Indonesia. Dalam perkembangannya 

buah yang sarat dengan kandungan bermanfaat seperti vitamin A dan C ini 

semakin beragam. Seperti salah satunya adalah nanas madu yang memiliki cita 

rasa manis tanpa penguat rasa.  

Selama proses pematangan, buah nanas mengalami peningkatan bobot kotor  

maupun bersih, total padatan terlarut pada daging buah, peningkatan jumlah asam-

asam dan penurunan kandungan air. Penampakan dari luar yaitu terjadinya 

perubahan warna dimana  klorofil terdegradasi dan meningkatnya pigmen karoten. 

Menurut Soedibyo (1992) kandungan air menurun sejalan dengan penurunan 
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umur panen dan terjadinya peningkatan kandungan gula sebagai salah satu bagian 

padatan terlarut total.Padatan terlarut total pada buah nanas didominasi oleh 

kandungan gula dan asam.  

Menurut Whiting (1970) rasa pada buah nanas merupakan perpaduan antara 

gula dan asam. Gula yang terkandung dalam nanas yaitu glukosa 2,32%, fruktosa 

1,42%, dan sukrosa 7,89%. Asam - asam yang terkandung dalam buah nanas 

adalah asam sitrat, asam malat, dan asam oksalat. Jenis asam yang paling dominan 

yakni asam sitrat 78% dari total asam. Keasaman buah dapat diukur dengan 

mengukur pH ekstrak buah atau dengan metode asam tertitrasi. Analisis 

komposisi nanas madu per 100 gram adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Kandungan Nanas Madu per 100 gram 

Pengukuran Nilai 

Kadar Air (g) 85,30 g 

Asam Askorbat (mg/g)             16,90 mg/100 g 

Total Asam (mg)   16,90 mg 

Glukosa (mg) 

Fruktosa (mg) 

Sukrosa (mg) 

         1,76 mg 

    1,94 mg 

    4,59 mg 

Total Gula (mg)     8,29 mg 

Sumber : USDA National Nutrient (2008) 

 

2.5.3 Penyebab Kerusakan Buah Nanas Potong 

Kerusakan buah nanas dapat disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. 

Faktor biotik berupa serangan mikroba dan serangga, sedangkan faktor abiotik 

disebabkan oleh pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh internal berupa proses 

metabolisme seperti aktivitas enzim dan respirasi, sedangkan faktor eksternal 

mencakup suhu, mekanis, cahaya, kelembapan, dan kerusakan mekanis. 

Kerusakan nanas dapat terjadi pada saat prapanen, pascapanen, pengolahan, dan 

penyimpanan. Usaha yang telah banyak dilakukan untuk menghambat keruskan 
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nanas potong adalah dengan metode penyimpanan penggunaan suhu rendah, 

pembekuan dan pengeringan beku (freeze drying). Namun, metode ini dianggap 

masih belum bisa memperbaiki mutu nanas potong karena penggunaan suhu 

rendah pada saat penyimpanan nanas potong akan mengakibatkan chilling injury 

yang berpengaruh terhadap perubahan warna nanas menjadi kecoklatan. Oleh 

karena itu dibutuhkan metode lain agar mutu nanas potong tetap baik. 

Kerusakan prapanen dapat muncul dari kebun, yaitu adanya 

serangan hama kutu putih (mealybug) yang merupakan hama utama pada 

perkebunan nenas (Mamahit 2008). Serangan mealybug menyebabkan 

penampakan buah tidak menarik (berlubang, kusam) dan keberadaannya dapat 

memacu infeksi mikroorganisme yang dapat menyebabkan buah membusuk. 

Serangan ini terjadi di kebun, namun dapat bertahan dan berkembang selama 

penyimpanan jika kondisi penyimpanannya sesuai. Serangan dapat dicegah 

dengan menjaga sanitasi kebun dan merendam ujung batang bekas pemotongan 

dalam larutan fungisida segera setelah panen (Thomson 2003). 

Laju respirasi menandai laju perubahan komposisi bahan tanaman dan 

umumnya menjadi indikasi ketahanan umur simpan nanas  (Martinez-Ferrer dkk., 

2002). Laju respirasi buah dapat dipacu oleh peningkatan suhu sehingga 

mengakibatkan degradasi bahan berlangsung lebih cepat (Lozano 2006). 

Gonzales-Aquilar dkk., (2004) menyatakan proses respirasi juga meningkat jika 

buah mengalami pelukaan atau pemotongan. Pelukaan atau pemotongan akan 

meningkatkan aktivitas metabolisme, dekomparte-mentalisasi enzim dan substrat 

sehingga menyebabkan terjadinya pencokelatan (browning), pelunakan, dan off-

flavor.  
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Marrero dan Kader (2006) melaporkan akhir umur simpan nanas potong 

komersial ditandai dengan peningkatan laju respirasi yang tajam dan produksi 

etilen. Kerusakan buah nenas ditandai dengan terjadinya perubahan warna, 

berkurangnya aroma, munculnya bau, kehilangan vitamin C, pelunakan, dan 

perubahan tekstur (Torri dkk., 2010). Perubahan warna yang menandai kerusakan 

nanas di antaranya adalah pencokelatan. Pencokelatan dapat disebabkan oleh 

reaksi enzimatis dan nonenzimatis. Pencokelatan internal muncul selama 

penyimpanan, terutama jika disimpan pada suhu rendah dalam jangka waktu lama. 

Kerusakan ini sering dikaitkan dengan chilling injury. Jenis nanas hijau mudah 

mengalami chilling injury jika disimpan pada suhu di bawah 10
o
 C, sedangkan 

untuk nenas Smooth Cayenne pada suhu di bawah 7
o
 C. Chilling injury pada 

nenas dapat dikenali dengan ciri-ciri antara lain warna kulit tidak dapat berubah 

dari hijau ke kuning, kulit yang kuning berubah menjadi cokelat, bagian mahkota 

buah mengering, layu dan pudar, dan jaringan internal tampak 

berair (Thomson 2003).  Rocculi dkk., (2009) melaporkan nenas potong 

mengalami perubahan warna menjadi lebih cokelat dan warna kuningnya 

berkurang selama penyimpanan 6 hari pada suhu 4
o
 C karena aktivitas enzim 

polifenoloksidase yang membentuk pigmen melanin.  

Spanier dkk., (1998) dalam (Rahman 2011) melaporkan munculnya off-

flavors pada buah nenas potong yang disimpan dalam wadah pada suhu 4
o
 C 

selama 10 hari, meskipun secara fisik buah tidak terlihat rusak. Rocculi dkk., 

(2009) melaporkan nanas potong mengalami penurunan ketegaran atau pelunakan 

selama penyimpanan. Pelunakan diduga disebabkan oleh aktivitas enzim pelunak 

jaringan seperti pektinesterase, poligalakturonase, dan betagalaktosidase. 
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Faktor biotik penyebab kerusakan pascapanen buah meliputi serangan 

mikroorganisme baik jamur, bakteri maupun khamir. Jamur Thielaviopsis dapat 

menyerang nenas utuh pada saat di kebun maupun selama penyimpanan dan 

menyebabkan busuk hitam atau black rot. Serangan dapat terjadi melalui ujung 

batang, yang jika dibiarkan dapat menyebar ke bagian dalam buah. Jaringan 

bagian dalam buah menjadi lunak, hitam, berair, dan mengeluarkan bau 

(Wijesinghe dkk., 2010). Penyakit ini dapat dicegah dengan menggunakan 

campuran fungisida benomil dan 3% lilin (Sunarmani 1993). Selain fungisida, 

aplikasi agens pengendali hayati Trichoderma asperellum dapat mengendalikan 

penyakit ini (Wijesinghe dkk., 2010). Bakteri mesofilik, kapang, dan khamir juga 

ditemukan pada buah nenas potong yang disimpan (Rocculi dkk., 2009). Montero-

Calderon dkk.,. (2008) melaporkan bakteri mesofilik, bakteri psikrofilik, kapang, 

dan kamir menjadi pembatas umur simpan nenas potong segar kultivar Gold yang 

dikemas dan disimpan pada suhu 5
o
 C. Faktor eksternal seperti suhu, kelembapan, 

dan proses pengolahan juga dapat menyebabkan kerusakan  atau penurunan mutu 

nenas.  

Nanas adalah buah berkadar air tinggi, sehingga jika disimpan pada suhu 

tinggi atau kelembapan rendah maka buah mudah menjadi kisut karena terjadi 

penguapan. Buah nenas yang dihamparkan pada suhu ruang mengalami susut 

pascapanen hingga 35,1%, sedangkan yang disimpan pada suhu 15
o
C susut 

panennya hanya 15% setelah 21 hari penyimpanan (Broto dkk., 1996).  

Nanas potong kemasan yang dijual di pasar swalayan dalam lemari 

berpendingin, umur simpannya hanya 23 hari karena pencokelatan dan 

akumulasi cairan dalam kemasan (Antoniolli dkk., 2007). Proses pengolahan 
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seperti pemanasan dapat menyebabkan degradasi warna jus akibat reaksi 

pencokelatan nonenzimatis, reaksi Maillard, dan destruksi pigmen. Selama 

penyimpanan, kehilangan gizi dapat terjadi akibat panas, cahaya, oksigen, dan 

aksi enzim. Adisa (1986) melaporkan vitamin C buah nenas hilang 40% selama 

penyimpanan pada suhu 30
o
 C selama 8 minggu.


