
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan permintaan konsumen terhadap kualitas pangan yang tinggi, 

segar, bergizi, dan mudah disiapkan menyebabkan peningkatan produksi pangan 

pengolahan minimal. Pengolahan minimal (minimal processing) atau dikenal pula 

dengan istilah potong segar (fresh-cut) merupakan pengolahan buah atau sayuran 

yang melibatkan pencucian, pengupasan, dan pengirisan sebelum dikemas dan 

menggunakan suhu rendah untuk penyimpanan. Pengolahan minimal tersebut 

ditujukan untuk memudahkan konsumen dalam mengonsumsi buah atau sayuran 

tanpa menghilangkan kesegaran dan nilai gizi yang dikandungnya (Perera, 2007). 

Buah potong segar (fresh-cut fruit) lebih tidak tahan lama dibandingkan buah 

segar. Berbagai perlakuan pengirisan dapat mengganggu integritas jaringan dan sel 

yang dimilikinya. Dampak lebih lanjut adalah terjadinya perubahan enzimatis oleh 

enzim polifenol oksidase (Bastian, 2004). Enzim polifenol oksidase tersebut akan 

mudah mengoksidasi senyawa fenolik dengan adanya oksigen akan membentuk 

senyawa radikal orto-kuinon (Palupi, 2007). Pencoklatan dalam pangan dianggap 

merugikan karena menurunkan penerimaan sensori pangan oleh masyarakat. Salah 

satu buah yang mudah mengalami reaksi pencoklatan akibat minimal processing 

adalah apel. 

Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah reaksi pencoklatan adalah 

aplikasi edible coating. Edible coating dapat memberi perlindungan terhadap 

oksigen, mengurangi penguapan air, memperbaiki penampilan produk, serta dapat 

digunakan sebagai pembawa senyawa antioksidan, misalnya vitamin C. Salah satu 

bahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan pembentuk edible coating 



berbasis hidrokoloid yaitu pati umbi kimpul. Pati umbi kimpul berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai bahan dasar edible coating karena ketersediannya pun 

mudah didapat dan bernilai ekonomis. Menurut Perez dkk. (2005) dalam Warkoyo  

dkk. (2015) kandungan amilosa dalam pati umbi kimpul yaitu sebesar 35,34%, dua 

kali lebih besar dibandingkan amilosa pati ubi kayu. 

Pencegahan browning pada buah apel menggunakan edible coating memiliki 

daya tembus terhadap uap air dan oksigen. Pencegahan proses pencokelatan 

enzimatis pada buah juga dapat dilakukan dengan penurunan pH. Enzim fenolase 

yang berperan dalam reaksi pencokelatan buah memiliki pH optimum antara 5,0-

7,0 (Son et al., 2001). Ketika buah diberi sedikit cairan asam, pH buah akan 

menurun. Ketika pH mencapai 3, aktivitas enzim fenolase akan berkurang. 

Berkurangnya aktivitas enzim fenolase tersebut akan mencegah proses 

pencokelatan enzimatis. Vitamin C dapat digunakan karena vitamin C merupakan 

inhibitor alami bagi fenolase. Jeruk nipis mengandung asam askorbat sebanyak 49 

mg (Son et al., 2001). 

Mempertimbangkan faktor tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempelajari pengaruh lama pencelupan buah dalam ekstrak jeruk nipis dan aplikasi 

edible coating pati umbi kimpul terhadap perubahan fisik dan sensoris yang 

menjadi masalah besar pada produk apel potong segar. Penelitian ini dimaksudkan 

pula untuk mengkaji lama perendaman dan formulasi edible coating yang sesuai 

untuk mencegah terjadinya proses pencoklatan enzimatis buah apel. Sehingga, 

adanya pengolahan buah apel menjadi produk potong segar, diharapkan dapat 

meningkatkan nilai ekonomis buah apel lokal. 

 



1.2 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh lama waktu perendaman dalam ekstrak jeruk nipis 

terhadap karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik buah apel manalagi potong 

selama penyimpanan 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi pati umbi kimpul terhadap karakteristik fisik, 

kimia, dan organoleptik buah apel manalagi potong selama penyimpanan 

 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini antara lain: 

1. Lama perendaman buah dalam ekstrak jeruk nipis berpengaruh terhadap 

karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik buah apel manalagi potong selama 

penyimpanan 

2. Konsentrasi pati umbi kimpul berpengaruh terhadap terhadap karakteristik fisik, 

kimia, dan organoleptik buah apel manalagi potong selama penyimpanan 

 


