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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Stroberi (Fragaria ananassa) merupakan tanaman subtropis yang saat ini 

sudah dibudidayakan di Indonesia dan produksinya pada tahun 2016 mencapai 

12.091 ton/tahun (BPS, 2016). Buah stroberi disukai oleh masyarakat Indonesia 

karena rasanya yang manis sedikit asam, memiliki kandungan gizi yang cukup 

lengkap yaitu mengandung vitamin C yang cukup tinggi sekitar 60 mg/100 gram 

buah dan mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan. Umumnya, selain 

diolah menjadi produk olahan seperti selai, sirup dan lainnya, buah stroberi masih 

diminati dan dikonsumsi sebagai buah segar.  

Masalah utama pada buah stroberi segar (pasca panen) yaitu sifatnya yang 

mudah rusak akibat kandungan kadar airnya yang tinggi yaitu 89%, sehingga buah 

stroberi segar akan rusak setelah 1 hari panen. Menurut Kurnia (2005), buah 

stroberi yang dimanfaatkan dalam keadaan segar tidak dapat bertahan lebih dari 2 

hari setelah panen. Kerusakan buah stroberi umumnya disebabkan oleh proses 

transpirasi dan respirasi serta kerusakan akibat mikrobia sehingga menurunkan 

mutu dari buah stroberi. 

Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan atau memperpanjang 

daya simpan buah stroberi salah satunya adalah dengan memberikan pelapisan 

atau edible coating yang dapat bersifat barrier terhadap perpindahan massa 

sehingga dapat mempertahankan mutu produk. Penelitian pendahuluan yang telah 

dilakukan oleh Laily (2013), membuktikan bahwa aplikasi edible coating pada 

buah stroberi yang disimpan di suhu ruang mampu memperpanjang umur simpan 

stroberi sampai 2 hari dari umumnya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 
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Pokatong dkk., (2014), edible coating dari pati gembili yang diaplikasikan pada 

buah stroberi mampu memperpanjang umur simpan stroberi selama 4 hari di suhu 

ruang. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektifitas dari edible coating perlu 

adanya penambahan zat aktif seperti senyawa antimikrobia agar dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada stroberi selama proses 

penyimpanan. Menurut Yuliasari dkk., (2015), bakteri yang dapat menyebabkan 

busuk lunak pada buah stroberi adalah Erwiniacarotovora dan Pseudomonas 

marginalis. Salah satu bahan pangan yang dapat dimanfaatkan dan mengandung 

senyawa antimikrobia adalah minyak atsiri temulawak. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Setiawan,. dkk (2013), minyak atsiri temulawak dengan 

konsentrasi 0,1% yang ditambahkan pada edible film mampu menghambat 

aktivitas Pseudomonas putida dan Pseudomonas fluorescens yang merupakan 

bakteri penyebab kerusakan pada bahan pangan serta minyak atsiri temulawak 

tahan terhadap suhu tinggi yaitu antara 60-121˚C dimana pada suhu tersebut 

masih mempunyai aktifitas antimikrobia. 

Selain penambahan senyawa antimikrobia untuk meningkatkan efektifitas 

dari edible coating, pemilihan jenis pati dan penambahan konsentrasi pati juga 

akan mempengaruhi edible coating yang dihasilkan. Pati ubi jalar kuning 

mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan edible 

coating karena memiliki kandungan amilosa yang cukup tinggi dibandingkan 

varietas pati ubi jalar lainnya yaitu sebesar 22,9% menurut Trung, dkk., (2017) 

dan 29,02% (Suarmin, 2018). Menurut Warkoyo dkk., (2015), kandungan amilosa 

yang tinggi akan membentuk pelapis edible yang lebih kuat dan fleksibel.  
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Berdasarkan urgensi tersebut, maka diperlukan pengkajian lebih dalam 

untuk pembuatan edible coating aktif dari pati ubi jalar kuning dan penambahan 

senyawa antimikrobia dari minyak atsiri temulawak yang diaplikasikan pada buah 

stroberi sehingga dapat menjaga kualitas buah stroberi selama proses 

penyimpanan. 

1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisa interaksi antara konsentrasi minyak atsiri temulawak dan

konsentrasi pati terhadap kualitas buah stroberi selama proses penyimpanan.

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi minyak atsiri temulawak terhadap kualitas

buah stroberi selama proses penyimpanan.

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi pati terhadap kualitas buah stroberi selama

proses penyimpanan.

4. Menganalisa dan mendeskripsikan perlakuan terbaik dari edible coating yang

dihasilkan.

1.3 Hipotesa 

Hipotesa penelitian ini adalah: 

1. Diduga terjadi interaksi antara konsentrasi minyak atsiri temulawak dan

konsentrasi pati terhadap kualitas buah stroberi selama proses penyimpanan.

2. Diduga konsentrasi minyak atsiri temulawak berpengaruh terhadap kualitas

buah stroberi selama proses penyimpanan.

3. Diduga konsentrasi pati berpengaruh terhadap kualitas buah stroberi selama

proses penyimpanan.


