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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Botani Buah Belimbing  

Buah Belimbing dapat bermanfaat sebagai makanan buah segar maupun 

olahan yang mempunyai gizi dan mengandung vitamin A dan vitamin C yang 

tinggi, dengan kadar gula 8%. Buah Belimbing mempunyai rasa dan aroma yang 

khas disebabkan oleh senyawa eugenol. Buah belimbing termasuk buah buni yang 

berbentuk oval atau elipsoidal segi lima. Cita rasa buah ditentukan oleh 

kematangannya. Buah yang matang dipohon akan memiliki rasa yang lebih enak, 

berwarna kuning dengan permukaan kulit yang halus dan mengkilat. Berbeda 

dengan buah yang diperam, warna buah akan menjadi pucat, permukaan kulit 

buah menjadi keriput sehingga menyebabkan penurunan mutu buah (Sutrisno, 

1991). 

 

Gambar 1. Averrhoa carambola L. 

(Sumber : www.republika.co.id) 

 

2.1.1. Morfologi dan Biologi Tanaman Belimbing  

Tanaman belimbing berasal dari Sri Lanka dan banyak terdapat di daerah 

Asia Tenggara, Brazil, Ghana dan Guyana. Belimbing bukan buah musiman. 

Panen dapat dilakukan 3-4 kali setahun. Pada umumnya belimbing ditanam dalam 

bentuk kultur pekarangan (home yard gardening), yaitu diusahakan sebagai usaha
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sambilan sebagai tanaman peneduh di halamanhalaman rumah (Damayanti, 2000). 

Menurut (USDA, 2018) taksomani tanaman belimbing di klasifikasikan sebagai 

berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom  : Tracheobionta  

Superdivision   : Spermatophyta  

Division    : Magnoliophyta  

Class   : Magnoliopsida  

Subclass   : Rosidae 

Order     : Geraniales 

Family    : Oxalidaceae  

Genus    : Averrhoa Adans 

Species    : Averrhoa carambola L. 

 Tanaman Belimbing adalah tanaman yang berbentuk pohon yang tinggi. 

Batang tanaman belimbing keras dan kuat, seperti tanaman pohon pada umumnya. 

Jenis akar tanaman belimbing adalah akar tunggang. Tanaman belimbing 

memiliki percabangan yang banyak, arahnya agak mendatar sehingga pohon 

terlihat rindang. Tanaman belimbing juga berbungan sepanjang tahun sehingga 

tidak memiliki musim (Surani, 2017) 

 Daun tanaman belimbing tunggal dengan bentuk bulat oval memanjang, 

berwarna kehijauan muda hingga tua. Daun belimbing ini memiliki permukaan 

datar, bertangkai pendek, memiliki pertulangan atau urat didalam daun tersebut 

panjang 1,75 cm sampai 9 cm dengan lebar 1,25 hingga 4,5 cm. Daun ini dapat 
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dimanfaatkan untuk berbagai menyimpan cadangan makanan tanaman (Surani, 

2017) 

 Bunga tanaman blembing adalah majemuk, dengan memiliki kelamin 

ganda (hermaprodit) yang terdapat didalamnya benang sari pendek, dan putik 

yang panjang. Bunga belimbing ini tumbuh dibagian ketiak daun atau batang tua, 

dengan mahkota yang berlekatan. Penyerbukan bunga ini dibantu dengan angin 

maupun binatang yang ada di sekitar tanaman belimbing (Surani, 2017) 

Batang tanaman blimbing kuat, kasar dan juga berkayu, batang ini 

memiliki bentuk bulat dengan panjang mencapai 10 meter bahkan lebih, dengan 

tumbuh tegak mengarah keatas. Batang tanaman ini juga dilengkapi dengan 

percabangan yang banyak, sehingga dapat dikatakan tanaman ini sebagai tanaman 

teduh (Surani, 2017) 

Buah belimbing ini berbentuk memanjang dengan bentuk hampir 

menyerupai bintang jika dilihat dari bagian atas dan bawah, buah ini berwarna 

kehijauan jika masih muda dan kekuningan jika sudah tua. Buah ini memiliki 

daging tebal, lunak, dan memiliki rasa asam dan juga ada yang manis. Biasanya 

buah ini berukuran sekitar 4-13 cm (Surani, 2017) 

 Buah blimbing pada saat dipotong melintang berbentuk bintang sehingga 

sering disebut star fruit. Berdasarkan sistematik tumbuhan, belimbing merupakan 

tanaman yang berada di famili Oxalidaceae dan genus Averrhoa. Belimbing 

manis tergolong dalam spesies (Averrhoa Carambola L.) di Indonesia terdapat 

beberapa varietas belimbing unggul seperti belimbing Demak, Dewi, Sembiring, 

Bangkok, Siwalan, Wulan dan Wijaya (Nurwansyah. 2011). Secara fisik pada 

bagian luar belimbing terdapat kulit buah yang melindungi bagian dalam atau 
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daging buah. Bagian kulit belimbing ini sangat sensitif jika terjadi benturan secara 

langsung dengan benda lain, sedangkan pada bagian tengah terdapat mata buah. 

Biji buah belimbing ini berbentuk pipih, berwarna coklat muda yang terdiri dari 

dua lapisan yaitu lapisan dalam tipis dan lunak serta lapisan dalam luar sangat 

kuat. Selain itu, biji ini dilapisi dengan cairan atau serat yang ada didalam buah 

belimbing dengan warna putih (Surani, 2017) 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 2. (a) Daun Buah Belimbing, (b) Bunga Buah Belimbing 

(Sumber : www.fazlisyam.com) 

 

2.1.2. Syatar Tumbuh Tanaman Belimbing  

Budidaya tanaman belimbing angin berperan dalam penyerbukan, namun 

angin yang kencang dapat menyebabkan kerontokan pada bunga. belimbing 

merupakan tanaman daerah tropis dan dapat tumbuh di daerah subtropis dengan 

intensitas curah hujan yang diperlukan berkisar antara 1000 - 2000 mm/tahun dan 

merata sepanjang tahun. Tanaman belimbing dapat tumbuh berkembang serta 

berbuah dengan optimal pada suhu sekitar 23 - 28 0C di siang hari. Kekurangan 

sinar matahari dapat menyebabkan penurunan hasil atau kurang sempurna (kerdil) 

idealnya mendapat sinar matahari secara memadai dengan intensitas penyinaran 

45–50 %. Tanaman belimbing dapat tumbuh subur pada dataran rendah sampai 

ketinggian 500 m dpl. Kelembaban udara sekeliling cenderung rendah karena 
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kebanyakan tumbuh di dataran rendah dan sedang. Apabila udara mempunyai 

kelembaban yang rendah, berarti udara kering karena miskin uap air. Kondisi 

demikian cocok untuk pertumbuhan tanaman belimbing (Prahasta, 2009). 

Tanaman belimbing sebenarnya dapat tumbuh pada semua jenis tanah. 

Belimbing dapat tumbuh baik pada lahan yang subur dan gembur serta banyak 

mengandung unsur nitrogen, bahan organik atau pada tanah yang keadaan liat dan 

sedikit pasir. Derajat keasaman tanah (pH) tidak terlalu jauh berbeda dengan 

tanaman lainnya, yaitu antara 5,5–7,5. dan bila kurang dari pH tersebut maka 

perlu dilakukan pengapuran terlebih dahulu (Ashari, 2006). 

2.2 Pembungkusan 

Pembungkusan adalah salah satu tindakan untuk meminimalkan gangguan 

hama dan penyakit pada tanaman khususnya tanaman hortikultura saat di pohon 

dan meminimalkan kerusakan buah pada saat pengangkutan ataupun penyimpanan 

sebagai tindakan pasca panen. Pembungkusan buah pada tanaman hartikultura 

khususnya ketika masih dipohon dilakukan sedini mungkin agar kerugian secara 

ekonomis dapat dihindari atau paling tidak meminimalisis kerugian ekonomis 

tersebut (Nurwansyah, 2011). 

Metode pembungkusan buah telah lama digunakan di Asia oleh para 

pekebun komersial maupun petani-petani kecil. Tahun 1994, ekspor industri 

belimbing di Malaysia, mencapai nilai US$ 10 juta, berkat sistem perlindungan 

seluruh buah dengan pengantongan. Praktek ini telah berlangsung lebih dari 70 

tahun dan terbukti berhasil membungkus buah, terutama mangga, juga secara luas 

dilakukan di Thailand dan Filipina. Sementara di Taiwan diaplikasikan untuk 

melindungi buah melon. Pembungkusan/pembrongsongan buah tidak mahal dan 
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mudah melakukannya serta dijamin hampir seratus persen dapat melindungi buah 

dari serangan lalat buah. Inilah cara ideal bagi petani skala kecil yang tidak 

menggunakan pestisida untuk melindungi tanamannya. Cara pembungkusan yang 

biasa dilakukan petani adalah menggunakan kertas, kertas karbon, plastik hitam, 

daun pisang, daun jati, ataupun kain untuk buah-buahan yang tidak terlalu besar 

seperti belimbing, jambu batu, dsb. Untuk buah nangka atau cempedak biasanya 

petani menggunakan anyaman daun kelapa, karung plastik, atau kertas semen. 

(Zahara dan Munawar, 1999) 

Waktu pembungkusan agar disesuaikan dengan jenis buah. Misalnya untuk 

buah belimbing hendaknya dilakukan sedini mungkin, sedangkan untuk buah 

mangga sebelum buah memasuki stadium pemasakan. Lalat buah pada umumnya 

tertarik pada warna kuning dan metil eugenol atau amonia yang dihasilkan oleh 

beberapa jenis bunga dan buah, sehingga upaya pengantongan buah-buahan sedini 

mungkin, bisa membantu mengurangi serangan lalat buah, sebelum lalat buah 

betina dewasa meletakkan telurnya (Nasir, 1991). 

2.3 Pengaruh Pembungkusan Terhadap Hasil Buah 

Tujuan utama dari pembungkusan adalah menghindari buah dari serangan 

lalat buah, Vijaysegaran (1996) mengemukakan bahwa tujuan pembungkusan 

adalah mencegah peletakan telur oleh lalat betina (oviposition). Sedangkan 

pembungkusan termasuk bentuk pengendalian secara fisik yang dapat 

menghalangi atau membatasi gerak hama sehingga tidak mampu mendekati 

bagian tanaman yang dikehendaki sehingga tidak menimbulkan kerusakan 

(Basuki, 1994). Pengendalian dengan pernbungkusan dapat mengurangi 

penggunaan pestisida, sehingga dapat membatasi penggunan bahan kimia dan 
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dapat mengurangi biaya produksi (Hill, 1975). Pestisida, selain meningkatkan 

biaya produksi dapat menimbulkan residu bahan kimia pada buah yang berbahaya 

bagi konsumen. Pembungkusan juga dapat menghindari dari gigitan hewan 

pernakan buah sebangsa kelelawar yaitu kalong (Pterus vampyrus). Kelelawar 

jenis ini sangat menyukai buah yang masak dan sudah mengandung air. Buah-

buahan yang disukainya antara lain mangga, Pisang dan pepaya (Kalshoven, 

1981). 

Selain mencegah serangan hama, pembungkusan juga dapat 

mengakibatkan akumulasi panas sehingga memacu proses pertumbuhan, 

perkembangan dan pematangan buah. Seperti pada buah Pisang yang dibungkus 

sejak bunga, selama perkembangannya buah akan menerima kondisi panas merata 

sehingga pertumbuhan dan perkembangan jari-jari buahnya merata (Muhajir, 

1994). Perlakuan pembungkusan ternyata juga dapat meningkatkan produksi. 

Pisang yang dibungkus rata-rata lebih bobot dari Pisang yang tidak dibungkus 

seperti yang dilaporkan, selain itu dari segi penampakan buah tampak menarik 

(Nasir dkk, 1991). Penampakan menarik tersebut berdasarkan penelitian 

Rusdianto (1995) disebabkan oleh kondisi fisik buah yang terlihat padat berisi 

serta tidak adanya bercak-bercak hitam pada kulit buah akibat serangan hama. 

Menurut Damayanti (2000) mengemukakan umumnya menghasilkan 

kualitas buah yang lebih baik dibandingkan dengan buah yang tidak dibungkus 

(kontrol). Ia juga menegaskan bahwasannya jenis pembungkus menunjukkan 

pengaruh yang berbeda terhadap penampakan karena semakin lambatnya 

pembungkusan menyebabkan buah terkena pengaruh buruk lingkungan seperti 

radiasi cahaya matahari dan serangan hama yang cukup besar, sehingga 
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mempengaruhi penampakan. Kondisi tersebut didukung oleh pernyataan Ryugo 

(1988) bahwa radiasi matahari secara langsung pada buah akan mengakibatkan 

kerusakan fisiologis bempa luka bakar pada bagian buah yang terkena dan 

mengurangi kualitas buah belimbing saat di panen. 

Kadar gula yang tinggi diduga karena dipengaruhi oleh peningkatan suhu 

dalam kantong pembungkus. Kenaikan suhu sampai titik tertentu dapat 

meningkatkan energi panas yang mempercepat reaksi kimia sehingga hidrolisis 

karbohidrat menjadi bentuk gula sederhana meningkat (Winarno Dan Aman, 

1981). Dugaan ini diperkuat dengan hasil penelitian Pantastico, (1993) yang 

menunjukkan bahwa kandungan pati buah pisang kepok yang diperlakukan 

dengan pembungkusan plastik polyetilen mencapai 22.6 % lebih tinggi daripada 

kandungan zat tersebut dalam buah yang tidak dibungkus. 

2.4 Jenis Pembungkusan 

Jenis bahan pembungkus yang biasa digunakan untuk membungkus buah 

adalah plastik dan kertas (Basuki, 1994). Pembungkus plastik maupun kertas 

secara mekanis dapat melindungi buah karena dapat menghindari kontak langsung 

antara buah belimbing dengan lalat buah. Bahan pembungkus dari kertas memiliki 

sifat yang berbeda dengan bahan pembungkus dari plastik. Udara dan air dapat 

keluar atau masuk melalui pori-pori kertas. Kertas sebagai bahan pembungkus 

memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan bahan plastik, yaitu apabila buah 

mengalami proses transpirasi maupun respirasi, maka air atau uap air yang 

terbentuk dari proses tersebut akan diserap oleh kertas dan apabila kertas tersebut 

terkena cahaya matahari, air akan menguap dari kertas sehingga kelembaban di 

dalam ruang pembungkus sesuai dengan kelembaban udara lingkungan. 



13 
 

 

Sedangkan plastik sebagai bahan pembungkus bersifat non porous dan 

kedap air. Air atau uap air yang terbentuk akibat proses transpirasi maupun 

respirasi tidak bisa keluar dari kantong sehingga suhu dan kelembaban dalam 

ruang pembungkusan menjadi tinggi (Basuki, 1994). Plastik yang sering 

digunakan dalam pembrongsongan adalah Plastik lentur dari jenis polietilen. 

Polietilen adalah film yang paling banyak digunakan untuk pernbuatan 

kantungkantung bagi konsumen (Hall dkk , 1993). 

2.5 Hama dan Penyakit Tanaman Belimbing 

Serangan hama dan penyakit pada belimbing manis dapat menyebabkan 

berkurangnya produktivitas, menurunnya mutu buah setelah panen dan 

memperpendek umur simpan. Menurut Pangestika (2015) beberapa hama dan 

penyakit yang biasanya menyerang buah belimbing manis yaitu: 

A. Lalat Buah 

Hama ini termasuk jenis serangga, yaitu lalat buah Dacus pedestris Bezzi, 

menyerang pada bagian buah sehingga menyebabkan noda hitam pada kulit buah. 

Bila buah ini dibelah, akan terlihat belatung atau larva. Larva inilah yang 

menggerogoti daging buah dan menyebabkan kebusukan. 

Lalat buah merupakan hama penting yang menyerang buah – buahan 

(Pangestika, 2015) Imago lalat buah memiliki ciri – ciri penting pada bagian 

kepala, toraks, sayap dan abdomen. Lalat buah meletakkan telur pada jaringan 

buah. Tempat peletakan telur ditandai dengan adanya titik kecil berwarna hitam 

yang tidak terlalu jelas. Titik tersebut merupakan bekas tusukan ovipositor dan 

biasanya akan diikuti dengan munculnya nekrosis di sekitar tusukan. 



14 
 

 

Telur akan menetas dan larva memakan daging buah yang membuat noda-

noda kecil berkembang menjadi bercak coklat. Larva akan merusak daging buah 

sehingga buah menjadi busuk dan gugur sebelum kematangan yang diinginkan. 

Buah yang gugur, jika tidak segera dikumpulkan dan dimusnahkan akan menjadi 

sumber infestasi lalat buah generasi berikutnya (Pangestika, 2015). 

B. Larva Nacolelia octasema 

Kulit buah yang terserang hama ini menjadi burik-burik seperti kudisan, 

warnanya abu-abu kecoklatan, menebal, keras, dan pecah-pecah. Pada tingkat 

serangan yang bobot buah menjadi tidak normal pertumbuhannya, yaitu menjadi 

keriput, kering dan kempes. 

C. Ngengat dari famili Pyralidae 

Pada awal serangan terlihat lubang kecil di permukaan buah, semakin lama 

daerah disekitar lubang ini berubah menjadi coklat. Pada akhirnya, bagian yang 

coklat ini meluas dan disekitarnya tampak butiran-butiran merah bat yang 

semakin lama semakin bertambah banyak. 

D. Cendawan 

Bagian tanaman yang terserang cendawan akan terlihat bercak-bercak 

putih keabuan atau kehitaman. Apabila buah yang terserang cendawan maka buah 

akan menjadi lunak, kecoklatan, berair dan busuk. Buah dengan kondisi seperti ini 

berpotensi sebagai sumber patogen baru. 

2.6 Panen dan Pascapanen 

Pemanenan buah belimbing berdasarkan pada tujuan pemasaran atau 

permintaan konsumen, serta beberapa indeks warna buah yang mengindikasikan 

tingkat ketuaan belimbing. Pemetikan buah pada waktu yang tepat menghasilkan 
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belimbing yang enak dan warna buah sangat menarik. Waktu yang tidak tepat 

dalam melakukan pemanenan dapat menurunkan kualitas buah belimbing, 

misalnya rasa asam dan sepat, warna kurang menarik, dan jika terlalu lama 

dipanen maka buah akan keriput dan warnanya pucat (FAMA, 2005)  

Belimbing yang telah berbuah dan siap dipetik tidak bergantung pada 

musim, masa panen dilakukan tiga sampai empat kali per tahun, dimana panen 

raya terjadi pada bulan Juli sampai Agustus (FAMA, 2005). Belimbing 

merupakan buah klimaterik, hal ini dikarenakan buah mengalami peningkatan 

puncak pematangan setelah proses pemetikan (Eskin et, al, 1971). Buah belimbing 

memiliki beberapa ciri jika telah masak, antara lain ukurannya besar hingga 

maksimal, warna berubah dari hijau menjadi kuning atau merah, kulitnya 

mengkilap dan daging sirip tampak penuh (Widyastuti dkk, 1992). Waktu yang 

tepat untuk melakukan pemanenan yaitu pada pagi hari, saat buah masih segar dan 

sinar matahari yang tidak berlebihan. Untuk menjaga mutu dan kualitas dari buah 

belimbing maka proses pemetikan harus dilakukan secara hati-hati, dianjurkan 

pada saat proses pelepasan belimbing dari pembungkusnya dilakukan di tempat 

yang teduh. 

Menurut Febry (2015) pengamatan warna buah setelah dipanen dilakukan 

dengan cara meninjau langsung warna buah dan membandingkannya dengan 

standar warna buah (hijau samapi kuning muda) yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 3. Standar warna  buah belimbing (Febry,2015) 

Keterangan: 

Indeks 1 : berwarna hijau tua merupakan buah yang belum matang dan 

belum siap untuk dipasarkan. 

Indeks 2 : berwarna hijau dan sedikit kekuningan merupakan buah 

matang dan sesuai untuk diekspor. 

Indeks 3 : berwarna kuning melebihi warna hijau, buah matang dan sesuai 

untuk diekspor melalui udara. 

Indeks 4 : berwarna kuning dominan dibandingkan hijau, buah matang 

dan sesuai untuk diekspor melalui udara 

Indeks 5 : warna kuning dengan sedikit warna hijau, buah matang sesuai 

untuk pasaran lokal 

Indeks 6 : warna kuning, buah matang dan sesuai untuk pasar lokal. 

Indeks 7 : berwarna oranye, buah terlalu matang dan tidak sesuai untuk 

dipasarkan. 
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