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II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Edible coating  

 Edible coating didefinisikan sebagai lapisan tipis yang digunakan untuk 

melapisi produk atau diletakkan diantara produk. Lapisan ini berfungsi untuk 

melindungi produk dari kerusakan mekanis dengan mengurangi transmisi uap air, 

aroma dan lemak dari bahan pangan yang dikemas. Edible coating dapat 

membentuk suatu pelindung pada bahan pangan karena berperan sebagai barrier 

yang menjaga kelembapan, bersifat permeable terhadap gas-gas tertentu, dan dapat 

mengontrol migrasi komponen-komponen larut air yang dapat menyebabkan 

perubahan komposisi nutrisi. Edible coating digunakan pada buah-buahan dan 

sayuran untuk mengurangi terjadinya kehilangan kelembapan, memperbaiki 

penampilan, sebagai barrier untuk pertukaran gas dari produk ke lingkungan atau 

sebaliknya, serta sebagai antifungal dan antimikroba (Krochta, et al, 1994). 

 Menurut Cassariego et al. (2007), edible coating dapat berfungsi sebagai 

penghambat uap air, lemak, dan gas serta dapat meningkatkan tekstur produk 

pangan. Selain itu, edible coating juga berfungsi sebagai pengikat warna, flavor, 

sumber gizi, dan bahan antioksidan serta antimikroba. 

 Komponen penyusun edible coating terdiri dari berbagai jenis bahan alami 

yang mudah didapat, yaitu hidrokoloid, lipid, dan komposit. Bahan-bahan ini sangat 

baik digunakan sebagai penghambat perpindahan gas, meningkatkan kekuatan 

struktur, dan menghambat penyerapan zat- zat volatil sehingga efektif untuk 

mencegah oksidasi lemak pada produk pangan. Keuntungan penggunaan edible 

coating pada produk buah potong antara lain adalah dapat melindungi buah selama 
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masa simpan, penampakan asli produk meningkat, dapat langsung dimakan, dan 

aman untuk dikonsumsi. (Alsuhendra, dkk, 2011). 

 Beberapa keuntungan yang diperoleh apabila produk dikemas dengan edible 

coating yaitu: (1) menurunkan aw permukaan bahan sehingga kerusakan oleh 

mikroorganisme dapat dihindari; (2) memperbaiki struktur permukaan bahan 

sehingga permukaan menjadi mengkilat; (3) mengurangi terjadinya dihidrasi 

sehingga susut bobot dapat dicegah ; (4) mengurangi kontak oksigen dengan bahan 

sehingga oksidasi dapat dihindari (ketengikan dapat dihambat); (5) sifat asli produk 

seperti flavor tidak mengalami perubahan; dan (6). memperbaiki penampilan 

produk (Santoso, dkk, 2004). 

 Menurut Donhowe dan Fennema (1994), metode untuk aplikasi coating  pada 

buah  dan  sayuran terdiri dari beberapa cara, yakni metode pencelupan  (dipping), 

pembusaan, penyemprotan  (spraying), penuangan  (casting)  dan  aplikasi  

penetesan  terkontrol.  Metode  dipping  merupakan  metode  yang paling banyak 

digunakan terutama untuk sayuran, buah, daging, dan ikan, dimana melalui metode 

ini produk akan dicelupkan ke dalam larutan yang digunakan sebagai bahan 

coating.  

 Ada beberapa teknik aplikasi edible coating pada produk menurut Krochta et. 

al (1994) ) dalam Miskiyah (2011), yaitu :  

a. Pencelupan (Dipping)  

 Biasanya  teknik  ini  digunakan  pada  produk  yang  memiliki permukaan 

kurang  rata.  Setelah pencelupan, kelebihan bahan  coating  dibiarkan terbuang. 

Produk kemudian dibiarkan dingin hingga edible coating menempel. Teknik ini 

telah diaplikasikan pada daging, ikan, produk ternak, buah dan sayuran.  



7 

 

b. Penyemprotan (Spraying)  

 Teknik  ini  menghasilkan  produk  dengan  lapisan  yang  lebih  tipis  atau  

seragam  daripada  teknik pencelupan.  Teknik  ini  digunakan  untuk produk  yang  

mempunyai  dua  sisi  permukaan.    

c. Pembungkusan (Casting)  

 Teknik ini digunakan untuk membuat film yang berdiri sendiri, terpisah dari 

produk. Teknik ini diadopsi dari teknik yang dikembangkan untuk non edibel 

coating.  

d. Pengolesan (Brushing)  

 Teknik  ini  dilakukan  dengan  cara  mengoles  edible coating  pada produk.  

Pengolesan  dilakukan dengan bantuan kuas. 

2.1.1 Bahan-bahan Edible coating 

a. Pati 

 Pati merupakan karbohidrat, kandungan utama pada tanaman tingkat tinggi 

yang diproduksi melalui fotosintesis dalam tanaman hijau. Pati diperoleh dalam 

seluruh organ tanaman tingkat tinggi yang disimpan dalam biji, umbi, akar dan 

jaringan batang tanaman sebagai cadangan energi untuk masa pertumbuhan dan 

pertunasan. Selain sebagai bahan makanan pati juga digunakan dalam non-food, 

diantaranya perekat, detergen, dalam industri tekstil dan polimer. Pati merupakan 

polisakarida alami yang dapat diperbaharui (renewable), mudah rusak 

(biodegradable) dan harga murah. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan 

ikatan α glikosida dan merupakan rantai gula panjang. Berbagai macam pati tidak 

sama sifatnya tergantung pada panjang rantai atom C nya, apakah lurus atau 

bercabang rantai molekulnya (Winarno, 1988). 
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 Bila pati mentah dimasukkan kedalam air dingin, granula patinya akan 

menyerap air dan membengkak. Namun demikian jumlah air yang terserap dan 

pembengkakannya terbatas. Air yang terserap tersebut hanya dapat mencapai kadar 

30 % . Peningkatan volume granula pati yang terjadi didalam air pada suhu antara 

550C sampai 650C  merupakan pembengkakan pati yang sesungguhnya, dan setelah 

pembengkakan ini granula pati dapat kembali pada kondisi semula. Perubahan 

tersebut disebut gelatinisasi. Suhu pada saat granula pati pecah disebut suhu 

gelatinasi yang dapat dilakukan dengan penambahan air panas. Pati yang telah 

mengalami gelatinasi  dapat dikeringkan, tetapi molekul molekul tersebut  tidak 

dpat kembali lagi ke sifat-sifatnya sebelum gelatinasi. Bahan yang telah kering 

tersebut masih mampu menyerap air dalam jumlah yang besar. Suhu gelatinasi 

tergantung juga pada konsentrasi pati. Makin kental larutan, suhu tersebut makin 

lambat tercapai, sampai suhu tertentu kekentalan tidak bertambah, bahkan kadang-

kadang turun. Suhu gelatinasi berbeda-beda bagi tiap jenis pati dan merupakan 

suatu kisaran. Dengan viskosimeter suhu gelatinasi dapat ditentukan , misalnya 

pada jagung 62-700C, beras 68-780C, gandum 54,5- 640C  (Winarno, 1992). 

b. Gliserol 

 Gliserol adalah alkohol terhidrik. Nama lain gliserol adalah gliserin atau 

1,2,3-propanetriol atau C3H8O3. Gliserol tidak berwarna, tidak berbau, rasanya 

manis, bentuknya liquid sirup, meleleh pada suhu 17,80C, mendidih pada suhu 290C 

dan larut dalam air dan etanol. Sifat gliserol higroskopis, seperti menyerap air dari 

udara, sifat ini yang membuat gliserol digunakan pelembab pada kosmetik. Gliserol 

terdapat dalam bentuk ester (gliserida) pada semua hewan, lemak nabati dan 
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minyak (Anonim, 2004). Gliserol termasuk jenis plasticizer yang bersifat hidrofilik, 

menambah sifat polar dan mudah larut dalam air (Huri dan Nisa, 2014). 

 Fungsi dari gliserol adalah menyerap air, agen pembentuk kristal dan 

plasticizer. Plasticizer merupakan substansi dengan berat molekul rendah dapat 

masuk ke dalam matriks polimer protein dan polisakarida sehingga meningkatkan 

fleksibilitas film dan kemampuan pembentukan film (Bergo dan Sobral, 2007). 

Plasticizer misalnya gliserol sering digunakan untuk memodifikasi sifat fungsional 

dan fisik film (Gaudin, et al., 1999). 

 Gliserol adalah plasticizer terbaik untuk polimer yang dapat larut dalam air 

di antara beberapa penelitian yang telah dilakukan, didasarkan gliserol banyak 

digunakan sebagai plasticizer (Jangchud dan Chinnan, 1999). Gliserol adalah 

plasticizer dengan titik didih yang tinggi, larut dalam air, polar, non volatile dan 

dapat bercampur dengan protein. Gliserol merupakan molekul hidrofilik dengan 

berat molekul rendah, mudah masuk ke dalam rantai protein dan dapat menyusun 

ikatan hidrogen dengan gugus reaktif protein. Sifat-sifat tersebut yang 

menyebabkan gliserol cocok digunakan sebagai plasticizer (Galietta, et al, 1999). 

Gliserol lebih cocok digunakan sebagai plasticizer karena berbentuk cair. Bentuk 

cair gliserol lebih menguntungkan karena mudah tercampur dalam larutan film dan 

terlarut dalam air. Sorbitol sulit bercampur dan mudah mengkristal pada suhu 

ruang, hal tersebut tidak disukai konsumen (Anker, et al., 2000). 

2.2  Kulit Singkong 

 Kulit singkong sering kali dianggap limbah yang tidak berguna oleh sebagian 

industri berbahan baku singkong. Oleh karena itu, bahan ini masih belum banyak 

dimanfaatkan dan dibuang begitu saja dan umumnya hanya digunakan sebagai 
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pakan ternak. Kulit singkong dapat menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi, 

antara lain diolah menjadi tepung mocaf. Persentase kulit singkong kurang lebih 

20% dari umbinya sehingga per kg umbi singkong menghasilkan 0,2 kg kulit 

singkong. Kulit singkong lebih banyak mengandung racun asam biru dibanding 

daging umbi yakni 3-5 kali lebih besar, tergantung rasanya yang manis atau pahit. 

Jika rasanya manis, kandungan asam birunya rendah sedangkan jika rasanya pahit, 

kandungan asam birunya lebih banyak. (Salim,2011). 

 Menurut data BPS (2015) produktivitas ubi kayu di Indonesia pada tahun 

2014 sebesar 23.436.384 ton, dan diramalkan produksi pada tahun 2015 sebesar 

23.969.869 ton. Limbah kulit ubi kayu yang dihasilkan adalah sebesar 16% dari 

bobot tersebut (Hidayat, 2009). Ubi kayu dipanen pada umur 6-8 bulan untuk 

varietas Genjah dan 9-12 bulan untuk varietas Dalam (Prihatman, 2000). Kulit ubi 

kayu merupakan limbah berupa kupasan hasil pengolahan gaplek, tapioka, tape, dan 

panganan berbahan dasar ubi kayu lainnya. Potensi kulit ubi kayu di Indonesia 

sangat melimpah, seiring dengan eksistensi negara ini sebagai salah satu penghasil 

ubi kayu terbesar di dunia dan terus mengalami peningkatan produksi setiap 

tahunnya. 

 Kulit singkong memiliki kandungan HCN yang sangat tinggi yaitu sebesar 

18,0 – 309,4 ppm untuk per 100 gram kulit singkong (Richana, 2013). HCN atau 

asam sianida merupakan zat yang bersifat racun baik dalam bentuk bebas maupun 

kimia, yaitu glikosida, sianogen phaseulonathin, linamarin dan 

metillinamarin/lotaustrain (Coursey, 1973). Jumlah asam sianida (HCN) sangat 

bervariasi mulai dari dosis yang tidak berbahaya (<50 ppm) sampai yang 

mematikan (>250 ppm). Asam sianida ini mempunyai dosis ambang batas 0,5-3 
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mg/kg berat badan. Jika dikonsumsi terus-menerus dengan dosis ambang batas ini 

maka akan menimbulkan penyakit tropical ataxic neuropathy dengan gejala 

timbulnya lesi pada saraf mata dan pendengaran, meningkatkan kadar tiosianat 

dalam darah serta menyebabkan penyakit gondok. Namun, asam sianida ini mudah 

hilang selama kulit singkong diproses terlebih dahulu dengan cara 

perendaman,pengeringan,perebusan,dan fermentasi. 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Kulit singkong setelah dikupas (Dokumentasi pribadi,2017) 

 Didalam pembuatan plastik biodegradable, kulit singkong digunakan 

sebagai bahan baku yang akan dimanfaatkan kandungan patinya. Kandungan pati 

didalam kulit singkong berkisar 44-59%. Komposisi kimia kulit singkong 

ditunjukkan pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 1. Komposisi Kimia Pada Kulit Singkong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Nur Richana (2013). 

Komposisi Kimia Kulit Singkong 

Air 7,9 - 10,32 % 

Pati (Starch) 44 - 59 % 

Protein 1,5 - 3,7 % 

Lemak 0,8 - 2,1 % 

Abu 0,2 - 2,3 % 

Serat 17,5 - 27,4 % 

Ca 0,42 - 0,77 % 

Mg 0,12 - 0,24 %  

P 0,02 - 0,10 % 

HCN (ppm) 18,0 - 309,4 ppm  
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2.3 Temu Kunci (Boesenbergia pandurata) 

 Temu kunci (Boesenbergia pandurata) merupakan salah satu tanaman yang  

sering digunakan untuk bumbu dapur dan memiliki khasiat obat yang bervariasi. 

Rimpang temu kunci berada dalam tanah dengan panjang rimpang 5 - 30 cm. Hidup 

di iklim tropis dan lembab, sehingga tanah relatif subur. Tanah yang becek dan 

terlalu banyak air tidak baik untuk pertumbuhan temu kunci. Umumnya berdaun 2 

- 7 helai, daun bagian bawah berwarna merah dan helai daunnya berwarna hijau 

muda. Bentuk rimpang temu kunci dapat dilihat pada Gambar 4.    

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Temu Kunci (Gagas ulung, 2014) 

Nama ilmiah temu kunci adalah Boesenbergia pandurata , dan klasifikasi 

tumbuhan sebagai berikut :  

Divisi    : Magnoliophyta   

Kelas    : Liliopsida  

Ordo    : Zingiberales  

Famili   : Zingiberaceae  

Genus    : Boesenbergia  

Sinonim   : Gastrochilus panduratum (Roxb)  

     Kaempferia pandurata (Roxb)  

        Boesenbergia rotunda  
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Nama umum   : Temu Kunci  

Nama lokal : Temu kunci (Indonesia), koncih (Sumatera), Tamu kunci 

(Minangkabau), Konce (Madura), Kunci (jawa tengah),  Dumu 

kunci (Bima), Tamu konci (Makasar), Tumu kunci (Ambon), Anipa 

7phrod (Hila-Alfuru), Aruhu Konci (Haruku), Sun (Buru) Rutu 

kakuzi (Seram), Tamputi (Ternate)  

Nama asing      : Fingerroot (Inggris), Krachai (Thailand), Chinese key (Cina).   

Rimpang temu kunci mengandung komponen utama minyak atsiri terdiri dari 

monoterpen, seskiterpen, turunan fenilpropan antara lain: geranial, neral, kamfor, 

zingiberen, d-pinen, kamfen, 1,8-sineol, d-borneol, geraniol, osimen, dimetoksi-

4(2-propenil), miristin, linalil propanoat, asam sinamat, kamfen hidrat,propenil 

guaikol, dihidrokarveol, linalool, etil-sinamat, etil p-metoksi sinamat, panduratin 

A, asam kavisinat, pinosembrin (2,3-dihidrokrisin), 2',6'dihidroksi-4'metoksi 

kalkon, pinostrobin (5-hidroksi-7-metoksi flavanon), alpinetin, kardamomin, 2',4'-

dihidroksi-6'-metoksi kalkon, boesenbergin A,5,7 dimetoksiflavon. Temu kunci 

juga mengandung saponin dan flavonoid di samping minyak atsiri (Hayani, 2007). 

2.3.1 Sifat Antimikrobia Temu Kunci 

Efek penghambatan ataupun perangsangan pertumbuhan mikroba oleh suatu 

jenis rempah-rempah bersifat khas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kandungan 

dan jenis senyawa antimikroba pada setiap jenis rempah-rempah. Menurut Fardiaz 

et. al.(1988), aktivitas antimikroba suatu senyawa kimia tidak dapat ditentukan 

secara absolut, karena tidak saja dipengaruhi oleh sifat-sifat dan mekanismenya, 

tetapi juga ditentukan oleh konsentrasinya. Mekanisme kerja suatu antimikroba 

terhadap sel dapat  dibedakan atas berbagai kelompok seperti : 1)Merusak dinding 
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sel, 2)Mengganggu permeabilitas sel, 3)Merusak molekul protein dan asam nukleat, 

4)Menghambat aktivitas enzim, 5)Sebagai antimetabolit, dan 6)Menghambat 

sintesa asam nukleat (Fardiaz et. al. 1988). 

Temu Kunci (Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schlect) memiliki komponen 

bioaktif yang berasal dari minyak atsiri ataupun ekstraknya, yang kini sudah mulai 

banyak diteliti dan terbukti cukup efektif sebagai antibakteri, antifungal, 

antioksidan, maupun antimutagenik. Anonim  (2005) menyebutkan bahwa minyak 

atsiri temu kunci memiliki efek terhadap pertumbuhan Entamoeba coli, 

Staphyllococus aureus dan Candida albicans.   

Thongson et.al (2005) telah meneliti efek antimikroba rempah rempah khas 

Thailand, khususnya yang berasal dari rimpang dan minyak esensial dari jahe 

(Zingiber officinale), temu kunci (Boesenbergia pandurata), dan kunyit (Curcuma 

longa) terhadap Listeria monocytogenes strain 101 dan Salmonella. enteritidis 

strain DMST 8536 dalam daging dada ayam. Berdasarkan minyak esensial yang 

diuji, dilaporkan bahwa konsentrasi 5 % temu kunci menunjukkan efek bakterisidal 

paling baik terhadap S.enteritidis selama 4 jam, dan memiliki sedikit efek 

antibakteri terhadap L. monocytogenes. Temu kunci juga diketahui memiliki daya 

antifungi. Jantan et al. (2003) melaporkan bahwa minyak esensial temu kunci 

efektif menghambat Mucor sp, Aspergillus niger dan A. fumigatus. Mothana dan 

Lindequist (2005) juga melaporkan bahwa ekstrak kloroform dari  Alpinia galanga 

(L.) Willd. (Zingi beraceae) dan temu kunci (Boesenbergia pandurata (Robx.) Schl 

memiliki aktivitas antifungi terhadap Cryptococcus neoformans dan Microsporum 

gypseum, tetapi menunjukkan aktivitas yang lemah terhadap Candida albicans. 
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2.4 Buah Anggur 

Budidaya tanaman anggur dimulai di Asia Kecil, di daerah antara Laut 

Hitam dan Laut Kaspia sampai ke selatan. Kultivar anggur dari Eropa diperkirakan 

berasal dari spesies liar tunggal Vitis vinifera. Setelah didomestikasi (sekitar 4000 

SM), budidaya anggur menyebar ke daerah Mediterania, Eropa barat, India, Cina, 

dan Jepang. Tanaman anggur diintroduksi ke Amerika bersamaan dengan 

penemuan dan penyebaran pelayar dari Spanyol dan Portugis. Anggur merupakan 

tanaman tahunan yang berkayu dan merambat. Tinggi batang anggur dapat 

mencapai 35 m, akan tetapi dalam budidaya tanaman anggur dilakukan 

pemangkasan setiap tahun sehingga tinggi tanaman hanya 1 – 3 m (Purdue 

University, 1998).  

Selanjutnya menurut Nurcahyo (2002) tanaman anggur digolongkan dalam 

tumbuhan semak. Hal ini karena pertumbuhan batang anggur secara alaminya akan 

memiliki cabang yang tidak jauh dari permukaan tanah. Batang anggur berkayu dan 

berpotensi menumbuhkan banyak cabang. Batang dapat berkembang hingga 

diameter lebih dari 10 cm. Pada awal pertumbuhan, batang anggur memerlukan 

penopang untuk dapat tumbuh tegak. Menurut Winarno dan Baswarsiati (1991) 

tanaman anggur yang berasal dari biji memiliki sistem perakaran yang dalam dan 

menyebar jauh ke samping. Sebagian besar akarnya berada pada bagian lapisan 

tanah atas setebal 1.5 – 3 m. Akar tanaman anggur tidak tahan terhadap genangan 

air. 
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Gambar 3. Buah Anggur (Dokumentasi pribadi 2018) 

Taksonomi buah anggur yaitu :  

Dunia   : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledoneae  

Ordo   : Rhamnales  

Suku   : Vitaceae  

Genus   : Vitis  

Spesies  : Vitis vinifera (Greybeard, 2008) 

 Gambar 1 menunjukkan buah anggur varietas probolinggo. Buah angur ini 

memiliki ciri yaitu kulit buah bertepung halus dan rasa buah ini manis. Kulit buah 

ini berwarna ungu kemerahan. Anggur yang bisa dimakan hanya dua jenis yaitu 

Vitis vinifera dan Vitis labrusca. Tanaman anggur jenis Vitis vinifera mempunyai 

ciri :  

1. Kulit tipis, rasa manis, segar dan mampu tumbuh dari dataran rendah hingga 300 

m dari permukaan laut beriklim kering.  

2. Termasuk jenis ini adalah Gros Colman, Probolinggo Biru dan Putih, Situbondo 

Kuning, Alphonso Lavalle dan Golden Champion.  
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Sedangkan tanaman anggur jenis Vitis labrusca mempunyai ciri : 1. Kulit tebal, rasa 

masam, kurang segar dan mampu tumbuh dari dataran rendah hingga 900 m dari 

permukaan laut.  

2. Termasuk jenis ini adalah Brilliant, Delaware, Carman, Beacon dan Isabella. 

Jenis anggur yang banyak dikembangkan di Indonesia dan direkomendasi 

oleh Departemen Pertanian sebagai jenis unggul adalah jenis Vitis vinifera dari 

varietas Anggur Probolinggo Biru dan Alphonso Lavalle (Setiadi, 2008). 

Beberapa kandungan yang terdapat pada anggur, antara lain:  

1. Resveratrol  

Resveratrol (trans-3,5,4’-trihydroxystilbene) merupakan komponen terbesar 

yang terdapat pada kulit anggur (McElderry, 1999). Resveratrol ini hanya 

didapatkan pada anggur merah dan tidak pada anggur putih. Zat ini mulai diteliti 

dan digunakan sebagai obat alami setelah melihat French Paradox (Kopp, 1998). 

Fenomena rendahnya insidens penyakit jantung pada orang Prancis yang makan 

dengan menu yang mengandung lemak relatif tinggi.  

Setelah diamati ternyata mereka dalam sehari pasti meminum wine (Minuman 

Anggur merah) (McElderry, 1999). Resveratrol terdapat pula pada tanaman 

merambat, akar, bibit, dan batang, namun kandungan terbesar terdapat pada kulit 

(50-100 mg/ g) (Jang, 1997).  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa resveratrol merupakan antioksidan 

yang efektif. Zat ini menghambat peroksidasi lipid dari LDL (Belguendouz et al, 

1998). Resveratrol juga melindungi sitotoksisitas dari LDL yang teroksidasi dan 

melindungi sel dari lipid peroksidasi.  
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Resveratrol digunakan untuk atherosclerosis melalui mekanisme 

penghambatan agregasi platelet (Rotondo, 1998). Efek tersebut dapat dijadikan 

untuk mencegah infark miokard (Penumathsa et al, 2006).  

2. Anthosianin  

Anthosianin merupakan golongan phytochemical dari buah anggur. Zat ini 

tidak hanya memberi warna pada kulit anggur, tetapi juga memliki khasiat tertentu. 

Beberapa penelitian menunjukkan efek proteksi dari anthosianin sebagai 

antioksidan untuk melindungi dari kerusakan oksidatif (Xia et al, 2007). Terhadap 

kolesterol darah, anthosianin memiliki efek yang tidak signifikan terhadap kenaikan 

LDL kolesterol (Nielsen et al, 2005)  

3. Proanthosianidin  

Proanthosianidin merupakan komponen polifenol terbesar pada buah anggur 

(Yamakoshi et al, 1999). Senyawa ini potensial sebagai antioksidan yang efektif 

melindungi pembuluh darah, menghambat lipoksigenase, dan siklooksigenase 

(Kemper et al, 2002). Proanthosianidin juga memiliki kemampuan untuk mengikat 

reaktif oksigen dengan demikian akan menghambat oksidasi dari LDL. Hal ini jelas 

menggambarkan aktifitas anti atherosclerosis (Yamakoshi et al, 1999).  

4. Likopen  

Likopen merupakan pigmen yang disintesis secara alami yang memiliki 

fungsi untuk melindungi sel dari serangan fotosensitisasi dan mempersiapkan 

pigmen penyerap sinar selama fotosintesis. Likopen memiliki sifat yang larut dalam 

lemak komponen ini didapati terkonsentrasi dalam bentuk LDL dan very low 

density lipoprotein (VLDL). Senyawa ini juga dapat menetralisir reaksi oksidasi 

pada kolesterol LDL. Sifat anti kolesterol likopen ditunjukkan melalui 
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penghambatan terhadap aktifitas HMG-CoA reduktase, namun sifat anti kolesterol 

ini sangat rendah (Winarsi, 2007). Selain itu, buah anggur juga memiliki beberapa 

zat penting seperti air 70-80%, karbohidrat 15-25%, asam organik 0,3-1,5%, tanin 

0,01-0,1%, protein 0,0001-0,01%, amino 0,017-0,011%, amoniak 0,001-0,012%, 

dan mineral 0,3-0,6% (Setiadi, 2008). 

Tabel 2. Kandungan Gizi Buah Anggur Setiap 100 gram 

No Komponen Jumlah 

1 Energi (kal) 75 

2 Protein (g) 0,4 

3 Lemak (g) 0,36 

4 Karbohidrat (g) 19,7 

5 Kalsium (g) 6 

6 Fosfor (g) 24,4 

7 Serat (g) 1,7 

8 Besi (g) 0,4 

9 Vitamin A (SI) 66 

10 Vitamin B1 (mg) 0,05 

11 Vitamin B2 (mg) 0,02 

12 Vitamin C (mg) 3 

13 Niasin (g) 0,2 

Sumber : (Wiryanta, 2007) 

 Pemetikan buah anggur mempunyai hubungan yang erat dengan mutu buah. 

Apabila buah dipetik terlalu muda, maka pengembangan cita rasa, zat gizi dan 

sebagainya akan terganggu. Sebaliknya apabila buah dipetik dalam keadaan lewat 

matang, nilainya akan cepat hilang karena daya simpannya akan berumur pendek. 

Umur petik sangat berpengaruh terhadap kualitas dan daya simpan anggur, semakin 

tua anggur dipanen maka semakin tinggi kadar gula, makin rendah total asamnya, 

tidak mudah keriput dan makin singkat daya simpannya (Rukmana, 1999). 

 


