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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Edible Packaging 

Kemasan yang bersifat ramah lingkungan saat ini adalah kemasan edible 

atau dikenal dengan edible packaging. Edible packaging memiliki beberapa 

keuntungan seperti dapat melindungi produk pangan, penampakan asli dari 

produk dapat dipertahankan dan dapat langsung dimakan serta aman bagi 

lingkungan (Kinzel, 1992). Edible packaging dapat dibagi menjadi dua bagian 

yaitu yang dijadikan sebagai pelapis (edible coating) dan yang berbentuk 

lembaran tipis  (edible film).  

2.1.1 Edible film 

Edible film adalah salah satu jenis bahan yang digunakan untuk melapisi 

dan membungkus berbagai bahan pangan yang berfungsi untuk memperpanjang 

umur  simpan  produk,  yang  dapat dimakan bersama dengan makanan 

(Embuscado, 2009). Menurut Wahyu (2008), edible film merupakan suatu lapisan  

yang  dapat  dimakan  yang  ditempatkan  diatas  atau  diantara komponen 

makanan, aman terhadap lingkungan, murah dan dapat dijadikan sebagai alternatif 

bahan pengemas  yang tidak mencemari lingkungan. Penggunaan  edible film pada 

makanan selain dapat menjaga kualitas produk lebih  baik, memperpanjang  umur 

simpan  juga  merupakan  bahan  pengemas  yang ramah lingkungan (Bourtoom, 

2007). 

2.1.2 Edible coating 

Menurut Ghaouth (1991) dalam Harianingsih (2010), edible coating 

merupakan lapisan tipis pada buah yang bertujuan untuk menghambat keluarnya 
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uap air, gas dan mencegah kontak dengan O2  yang dapat merusak mutu buah serta 

menghambat proses pemasakan buah.  Edible coating merupakan salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan dan 

mempertahankan mutu buah-buah yang disimpan pada suhu ruang (Pantastico, 

1989).  Edible coating dapat mencegah hilangnya air dari dalam buah sehingga 

buah yang diberi edible coating akan memiliki susut bobot yang relatif rendah. 

Lapisan yang diberikankan pada buah tidak berbahaya jika dikonsumsi. Edible 

coating adalah pelapis yang baik terhadap air, O2 dan dapat mengendalikan laju 

respirasi, sehingga banyak diaplikasikan sebagai pengemas pada produk buah-

buahan segar, produk hasil laut, produk pangan semi basah dan produk frozen 

food seperti seperti ayam beku, daging, sosis dan lainnya (Julianti, 2007 dalam 

Alsuhendra, 2011). 

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 larutan edible coating dioleskan 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.  
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2.2 Komponen Utama Penyusun Edible 

Komponen utama penyusun edible film maupun edible coating dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu hidrokoloid, lipid dan 

komposit. 

2.2.1 Hidrokoloid 

Kelompok hidrokoloid yang umumnya digunakan pada pembuatan edible 

adalah protein dan golongan polisakarida. Bahan dasar yang berasal dari protein 

yaitu protein kedelai, protein susu, protein ikan, jagung, gelatin dan kasein. 

Adapun dari jenis polisakarida yang sering digunakan yaitu selulosa dan 

turunannya, pati dan turunannya, karagenan, pektin, agar, alginat, kitosan, xanthan 

dan lain-lain. Pembuatan edible dari golongan polisakarida memiliki kelebihan 

yaitu selektif terhadap oksigen dan karbondioksida (CO2), penampilan tidak 

berminyak dan kandungan kalorinya rendah. Pati adalah bahan baku yang sering 

digunakan untuk pembuatan edible diantara jenis polisakarida lainnya karena sifat 

karakteristik fisiknya mirip dengan plastik yaitu tidak berwarna, tidak berbau dan 

tidak berasa (Lourdin, 2007). 

2.2.2 Lipid 

Lipid (lemak) yang umum digunakan dalam pembuatan edible adalah lilin 

alami, asam lemak dan emulsifier. Lilin alami yang biasa digunakan seperti 

beeswax dan paraffin wax sedangkan golongan dari asam lemak seperti asam 

oleat dan asam laurat.  

2.2.3 Komposit 

Bahan dasar pembuatan edible dari komposit terdiri dari dua komponen 

yaitu gabungan lipid dan hidrokoloid. Aplikasi dari komposit dapat dalam lapisan 
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satu-satu (bilayer), di mana satu lapisan merupakan hidrokoloid dan satu lapisan 

lain merupakan lipid atau dapat berupa gabungan lipid dan hidrokoloid dalam satu 

kesatuan film. Gabungan dari hidrokolid dan lemak diharapkan mampu memiliki 

kelebihan karena terdiri dari dua komponen yang berbeda yaitu lipid dan 

hidrokoloid yang menjadi satu seperti sifat lipid yang dapat meningkatkan 

ketahanan terhadap penguapan air dan hidrokoloid dapat memberikan daya tahan. 

Edible gabungan antara lipid dan hidrokoloid ini dapat digunakan untuk melapisi 

buah-buahan dan sayuran (Dohowe dan Fennema, 1994). 

2.3 Pati Ubi Jalar Kuning 

Pati adalah komponen utama dalam ubi jalar yaitu sekitar 50% sampai 

80% dari berat keringnya. Pati ubi jalar memiliki peranan penting dalam industri 

pangan, kimia, maupun industri farmasi. Produk olahan dari pati ubi jalar sudah 

sangat bervariasi seperti glukosa, amilase maltogenik, asam sitrat, sorbitol, 

vitamin C dan sebagainya. Selain itu, dalam industri pangan pati ubi jalar juga 

sering digunakan sebagai pengental, stabilizer, penguat jaringan, agen untuk 

menghambat laju alir udara dan air serta dapat berfungsi menjaga kualitas produk 

selama penyimpanan (Cai dkk., 2008). 

Pati dan tepung merupakan produk yang berbeda, mulai dari cara 

pembuatan maupun sifat fisiko-kimianya. Tepung dihasilkan dari bahan misal 

umbi yang dikeringkan kemudian digiling sedangkan pati dihasilkan dari proses 

pengendapan umbi giling dan air selama waktu tertentu. Pati merupakan penyusun 

utama tepung yang mengandung amilosa dan amilopektin. Selain amilosa dan  

amilopektin, di dalam pati juga terdapat komponen lain dalam jumlah sedikit, 

yaitu lipid (sekitar 1%), protein, fosfor dan mineral (Rosa, 2010). 
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Granula pati ubi jalar berbentuk poligonal atau melingkar, sebagian 

lonjong, dan berbentuk lonceng dengan distribusi ukuran partikel berkisar antara 

3,4 sampai 27,5 μm dan ukuran partikel rata-rata adalah antara 8,4 dan 15,6 μm. 

Varietas ubi jalar yang berbeda mempengaruhi ukuran partikelnya dan ukuran 

partikelnya akan semakin meningkat dengan pertumbuhan dan pematangan ubi 

jalar (Suganuma dan Kitahara, 2002). Selain itu, kekuatan pembengkakan, 

kelarutan, dan daya cerna pati ubi jalar dipengaruhi oleh ukuran butiran ubi jalar 

pati. Semakin besar granula pati, maka kekuatan pembengkakan dan kelarutannya 

lebih besar sedangkan daya cernanya semakin rendah (Zhang dkk., 2002). 

Kandungan amilosa pati ubi jalar yaitu sekitar 15,3% dan 28,8% 

sedangkan kandungan pati ubi jalar kuning yaitu 22,9% lebih tinggi daripada pati 

ubi jalar putih dan ungu (Trung, dkk., 2017). Adapun komposisi kimia dan 

kandungan amilosa dari pati ubi jalar kuning ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi dan Kandungan Amilosa Pati Ubi Jalar Kuning 
Komposisi (% db) Pati Ubi Jalar Kuning* Pati Ubi Jalar Kuning** 

Total Karbohidrat 99,90  78,29  

Protein 0,05  2,84  

Lemak 0,03  0,28  

Abu 0,02  0,32 

Amilosa 22,90  29,02 

Sumber: *Trung, dkk., (2017), **Suarmin, dkk., (2017). 

Kandungan amilosa pati ubi jalar dipengaruhi oleh variasi dan metode 

pengolahan yang digunakan. Kandungan amilosa dari varietas ubi jalar yang 

tumbuh di daerah yang berbeda tidak berpengaruh secara signifikan (Martin dkk, 

1999), baik dari segi penanaman, pemanenan ataupun pemupukan, tidak 

memberikan efek yang signifikan terhadap kandungan amilosanya. Kandungan 

amilosa dalam pati ubi jalar secara langsung akan mempengaruhi tingkat 

retrogradasi, suhu gelatinisasi dan sifat pembengkakan pati ubi jalar. Umumnya, 



9 
 

semakin tinggi kandungan amilosa, maka pati akan semakin cepat mengalami 

retrogradasi, semakin tinggi suhu gelatinisasi, dan kekuatan pembengkakan pati 

rendah (Noda dkk., 2001). 

Suhu gelatinisasi pati ubi jalar berkisar antara 65,9 – 87,7˚C. Suhu awal 

gelatinisasi pati ubi jalar (To) yaitu 66,2 – 71,3˚C  dan suhu puncak (Tp) adalah 

69,5 – 79,78˚C. Kekuatan pembengakakan dari pati sudah ditentukan pada suhu 

85˚C. Kekuatan pembengkakan pada pati ubi jalar berada diantara 32,5 dan 50 

ml/g dan menunjukan kekuatan intramolekuler yang kuat. Penelitian terkini 

menunjukan bahwa kekuatan pembengkakan pati ubi jalar sangat dipengaruhi 

oleh amilosa, yang memainkan peran sebagai pengencer pada proses ekspansi 

pati, khususnya ketika amilosa dan senyawa lipid membentuk kompleks. Lalu, 

pembengkakan dari granula pati akan terhambat secara signifikan (Gao dan 

Mazza, 2001). Meskipun begitu, beberapa penelitian menunjukan tidak ada 

korelasi yang signifikan diantara kandungan amilosa dan kekuatan pembengkakan 

(Collado dan Corke., 1999). Sebagai tambahan, kekuatan pembengkakan pada 

pati ubi jalar juga dipengaruhi oleh berat dan bentuk molekular dari amilopektin. 

Semakin banyak amilopektin dengan 7-9 residu/rantai glukosa, semakin kuat 

kekuatan pembengkakan pati sedangkan semakin banyak amilopektin dengan 12-

22 residu/ rantai glukosa, kekuatan pembengkakan semakin lemah (kecil).  

Adapun daya larut pati ubi jalar berada diantara 1,5% dan 13,65%. Daya 

larut pati ubi jalar yang rendah dapat dikarenakan ukuran granula yang lebih kecil, 

kapabilitas pengikat internal yang kuat dan sedikit glukosa yang mengandung 

gugus fosfat. Daya larut pati ubi jalar dapat meningkat seiring dengan peningkatan 

suhu dan tingkat daya larut tertinggi mencapai 13,65% pada suhu diatas 85˚C 
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(Moorthya, 2010). Semakin besar kekuatan pembengkakan, maka semakin besar 

pula daya larut pati akan tetapi pada perlakuan suhu yang sama, nilai daya larut 

dari pati ubi jalar yang berasal dari varietas yang berbeda tidak sama (Gao, 2001). 

Menurut Warkoyo dkk., (2015), kandungan amilosa yang tinggi akan 

membentuk pelapis edible yang lebih kuat dan fleksibel. Amilosa bertanggung 

jawab terhadap pembentukan matriks film sehingga kandungan amilosa yang 

tinggi akan membuat film menjadi lebih kompak. Menurut Wahyutari (1992) 

dalam Krisna (2011), amilosa adalah fraksi yang berperan dalam pembentukan gel 

dan dapat menghasilkan lapisan tipis (film) yang baik dibandingkan dengan 

amilopektin. Amilosa merupakan komponen yang sangat berperan dalam 

menentukan sifat film yang dihasilkan walaupun karakteristik akhir dari film juga 

dipengaruhi oleh interaksi amilopektin dan plasticizier (Mali dkk., 2005). 

2.4 Temulawak 

2.4.1 Morfologi Temulawak 

Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) adalah salah satu tanaman obat yang 

berupa tumbuhan rumpun berbatang semu dan orang Madura mengenal temulawak 

dengan nama temu labak. Pada dasarnya nama temulawak digunakan oleh 

masyarakat Jawa. Temulawak banyak ditemukan di dataran rendah hingga tinggi 

di Pulau Jawa. Temulawak memerlukan tanah yang gembur dan subur agar dapat 

menghasilkan rimpang yang besar (Sina, 2013). Menurut Subagja (2014), 

klasifikasi dari tanaman temulawak adalah sebagai berikut:  

Kerajaan : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta  

Subdivisi : Angiospermae  
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Kelas  : Monocotyledonae  

Ordo  : Zingiberales  

Famili  : Zingiberaceae  

Genus  : Curcuma  

Spesies  : Curcuma xanthorrhiza Roxb. 

2.4.2 Senyawa Bioaktif Temulawak 

Kandungan minyak atsiri rimpang temulawak yaitu berkisar antara 4,6%-

11%, memliki rasa yang tajam dan bau yang khas aromatik (Afifah, 2003). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan,. dkk (2013), penambahan 

minyak atsiri temulawak pada edible film dengan konsentrasi sebesar 0,1% 

mampu menghambat aktivitas Pseudomonas putida dan Pseudomonas fluorescens 

yang merupakan bakteri penyebab kerusakan pada bahan pangan. Senyawa kimia 

yang terdapat pada minyak atsiri temulawak ditunjukkan pada Tabel 2 dibawah 

berikut. 
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Tabel 2. Senyawa Kimia pada Minyak Atsiri Temulawak 
Senyawa Presentase Indeks Retensi 

α – Pinene 0,3 940 

Champene 0,7 956 

Β – Pinene 0,1 976 

Cis – Pinene 0,1 986 

Myrcene 0,1 991 

α – Terpene 0,1 1016 

1,8 -  Cineole 0,1 1034 

(Z)- β – Ocimene 0,1 1037 

Camphor 5,4 1156 

Cis-Dehydro – β – Terpineol 0,3 1160 

α – Terpineol 0,3 1167 

Terpinen – 4 – O1 0,2 1177 

Ethyl-4e-Octenoate 0,1 1187 

Dihydro Cytronellol Acetate 0,1 1321 

α – Cubebene 0,1 1351 

(Z) – β - Damascenone 0,1 1364 

Methyl Perillate 0,1 1394 

(Z)-Isocugeol 0,2 1407 

α - Cis-Bergamotene 0,6 1414 

Methyl Undecanoate 0,1 1428 

β – Humulene 0,1 1439 

(Z) – β – Farnesene 0,2 1443 

γ – Farnesene 0,4 1448 

(E) – β – Farnesene 1,2 1457 

Ar-Curcumene 13,2 1493 

γ – Curcumene 2,6 1481 

β – Bisabolene 0,6 1505 

(Z) – β – Bisabolene 2,6 1516 

β – Curcunene 17,1 1523 

β – Sesquiphellandrene 0,4 1538 

1,10-Decanediol 0,4 1549 

(Z)-Isoeugenol Acetate 1,2 1567 

Caryophyllene Oxide 0,5 1581 

Thujopsan-2- α – O1 0,3 1587 

Sesquithuriferol 0,2 1605 

1,10-Di-Epi-Cubenol 0,4 1619 

Citronellyl Pentanoate 5,7 1626 

Cis-Cadin-4-En-7-Ol 0,8 1637 

Cubenol 0,5 1647 

α – Eudesmol 0,8 1654 

(E)-Amyl Cinnamic Alkohol 0,7 1661 

(E)-Cytronellyl Tiglate 0,9 1668 

β - -Bisabolol 3,5 1687 

Ar-Curcumen-15-Al 0,8 1712 

1-Phenyl-Hepta-1,3,5-Trynen 0,3 1721 

4-Hydroxy-3-Methoxy-Cinnamaldehyde 0,9 1728 

Chamazulene 0,3 1732 

(E,Z)-Farnesol 0,1 1745 

α - Bisabolol Oxide A 0,2 1749 

Xanthorrizol 31,9 1768 

Butyl Dodecanoate 0,2 1786 

Sumber : Jantan dkk., dalam Nurmaya (2016). 

Berdasarkan penelitian Jantan, dkk., dalam Nurmaya (2016), senyawa 

kimia yang dominan terdapat pada minyak atsiri temulawak adalah xanthorrizol 

dan β-curcumenen. Adapun penjelasan rincinya adalah sebagai berikut.  
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a. Xanthorrizol 

Xanthorrizol adalah senyawa aktif utama pada minyak atsiri temulawak, dengan 

nilai IC50 sebesar 1,93 µmol/L. Efek antioksidan dari senyawa xanthorrizol 

disebabkan oleh adanya grup hidroksi fenol pada kerangka bisabolene. Efek 

antioksidan muncul karena kemampuan komponen tersebut untuk mencelatkan 

ion logam Cu
2+

 dan mampu menghambat inisiasi oksidasi LDL serta mencegah 

pembentukan radikal bebas dari lipoprotein (Jantan dkk., dalam Nurmaya, 2016). 

Struktur xanthorizzol adalah seperti Gambar 1. 

 
Gambar 1. Struktur Xanthorizzol (Jantan dkk., 2012). 

Kandungan xanthorrizol dalam temulawak adalah sebesar 32% (Jantan 

dkk., 2012 dalam Nurmaya, 2016). Berdasarkan Setiawan dkk., (2013) kelebihan 

senyawa xanthorrizol adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak volatil, tahan 

panas dan keasaman. Xanthorrizol merupakan antibakteri potensial yang 

mempunyai spektrum luas terhadap aktifitas antibakteri, stabil terhadap panas, 

dan aman terhadap kulit manusia. Menurut Hwang (2004), xanthorrizol 

mempunyai ketahanan yang baik terhadap panas, yakni pada suhu tinggi antara 

60-121˚C masih mempunyai aktifitas antibakteri. 

b. Kurkuminoid 

Salah satu kandungan utama temulawak adalah kurkuminoid. 

Kurkuminoid merupakan campuran dari senyawa diarilheptanoid yaitu kurkumin, 

demetoksi kurkumin, dan bisdemetoksi kurkumin dengan pigmen utama yakni 

kurkumin (Cahyono dkk., 2011). Fraksi kurkuminoid dalam temulawak terdiri 
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dari dua komponen yaitu kurkumin dan desmetoksi kurkumin (Grafianita, 2011). 

Rumus struktur kurkuminoid seperti pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Rumus Struktur Kurkuminoid (Cahyono dkk., 2011) 

Kurkumin adalah senyawa turunan fenol yang banyak terdapat pada 

tanaman kunyit dan temulawak (Setyowati dkk., 2013). Adanya gugus fenolik 

pada senyawa kurkuminoid menyebabkan kurkuminoid mempunyai aktivitas 

antioksidan yang kuat (Cahyono dkk. 2011). Kurkumin adalah pigmen berwarna 

kuning. Pada isolasi senyawa murni, kurkumin berbentuk bubuk kristalin dengan 

titik leleh 180-183˚C (Camble dkk., 2011). Pigmen kurkumin akan larut dalam 

pelarut polar seperti etanol 95% (Setyowati dkk. 2013). Berdasarkan Cahyono 

dkk. (2011) kurkumin akan mengalami degradasi (kerusakan) pada kondisi asam, 

basa, pencahayaan dan pengoksidasian. Kurkumin terdegradasi apabila terkena 

cahaya ultraviolet dan daylight. Perlakuan pemanasan berupa pendidihan 

menyebabkan penurunan kandungan kurkumin mengalami penurunan sebesar 

32%. 

Nurcholis dkk., (2012), menyatakan ekstrak kurkuminoid temulawak 

terdiri dari curcumin dan demethoxycurcumin. Kurkumin secara signifikan dapat 

melawan kanker dan gangguan imunologis. Kurkumin dapat memodulasi respon 

pertumbuhan dan seluler sel-sel dari sistem kekebalan tubuh. Mangunwardoyo 

dkk., (2012) menambahkan bahwa ekstrak temulawak terbukti efektif dalam 
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menghambat pertumbuhan bakteri gram positif seperti Staphylococcus aurens dan 

Streptococcus mutans. 

2.5 Stroberi 

2.5.1 Morfologi Buah Stroberi 

Tanaman stroberi sudah dikenal sejak zaman romawi dan dibudidayakan 

hingga saat ini yang disebut sebagai stroberi modern (komersial). Stroberi 

mempunyai nama ilmiah Fragaria ananassa var duchenes. Stroberi merupakan 

hasil persilangan antara Fragaria virginiana L. var duschenes yang berasal dari 

Amerika Utara dengan Fragaria chiloensis L. var duschenes yang berasal dari 

Chili, Amerika Selatan. Persilangan kedua jenis stroberi tersebut dilakukan pada 

tahun 1750. Persilangan-persilangan yang lebih lanjut menghasilkan jenis buah 

stroberi ukuran buah besar, manis dan harum (Adanikid, 2008). 

Menurut Harianingsih (2010), klasifikasi buah stroberi sebagai berikut : 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi   :  Spermatophyta 

Subdivisi  :  Angiospermae 

Kelas   :  Dicotyledone 

Ordo   :  Rosales 

Famili   :  Rosaceae 

Marga   :  Fragaria 

Spesies  :  Fragaria ananassa L. 

Buah stroberi berwarna merah, buah yang biasanya dikenal adalah buah 

semu yang sebenarnya merupakan receptacle yang membesar. Buah sejati yang 

berasal dari ovul yang diserbuki berkembang menjadi buah kering dengan biji 
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keras. Struktur buah keras ini disebut achene yang terbentuk ditentukan oleh 

jumlah pistil dan keefektifan penyerbukan. Bunga primer mempunyai pistil 

terbanyak yaitu lebih dari 400 buah, jumlah pistil pada bunga sekunder antara 

200-300 buah sedangkan pada bunga tersier hanya 50-150 buah (Prihatman, 

2006). 

Menurut penggolongan dari United State Departement of Agriculture 

(USDA), terdapat 8 bentuk buah yang umum dijumpai yaitu globose, globose 

conic, oblate, conic, long conic, necked, short wedge dan long wedge. Bentuk 

oblate dan globose memiliki ujung yang bulat, conic berbentuk runcing 

sedangkan wedge mendatar. Bentuk ini ditentukan oleh sifat genetik (Folta, 2009). 

Adapun gambar bentuk buah stroberi ditunjukkan pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Bentuk-Bentuk Buah Stroberi (Folta, 2009) 

Ketahanan dan sifat buah stroberi untuk masing-masing varietas tidaklah 

sama sehingga kondisi ini menyebabkan buah stroberi yang dipanen, baik waktu 

maupun tingkat kesegaran dan kekerasan buah berbeda. Oleh karena itu, 

perlakuan yang diberikan untuk setiap varietas dapat berbeda. Kualitas buah 

stroberi dapat ditentukan oleh rasa yaitu manis-agak asam-asam, kemulusan kulit 
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dan luka mekanis akibat benturan atau hama penyakit (Amarta, 2009). Penentuan 

tingkat kematangan secara non-destruktif pada buah stroberi dapat dilakukan 

secara visual dengan melihat warna dan ukuran.  

Secara umum, buah stroberi yang dapat dipanen yaitu  kulit buahnya telah  

didominasi warna merah, hijau kemerahan hingga kuning kemerahan dan tidak 

terkena penyakit sedangkan penilaian kualitas buah secara destruktif dapat 

dilakukan dengan mencicipi buah. Buah stroberi akan mengalami perubahan 

warna dari hijau menjadi merah. Proses pematangan stroberi dapat diukur dari 

beberapa parameter yaitu perubahan warna, kadar air yang mempengaruhi tingkat 

kekerasan buah, kadar gula buah, kadar keasamannya dan sebagainya (Novianty, 

2008). Variasi umur dan tingkat kematangan buah stroberi dapat dilihat pada 

Gambar 4.  

 
Umur 11 hari  Umur 15 hari  Umur 20 hari         Umur 23 hari 

Gambar 4. Variasi Umur dan Tingkat Kematangan Buah Stroberi (Safitri, 2015). 

Buah stroberi memerlukan waktu kurang lebih dua bulan untuk dapat 

dipanen. Ciri buah stroberi yang siap panen yaitu kulit buah didominasi warna 

merah, hijau kemerahan, hingga kuning kemerahan. Stroberi merupakan buah non 

klimaterik dan dipanen ketika sudah tua dengan ciri-ciri buah berwarna merah 

(Olias, 2001). Menurut Budiman dan Saraswati (2008), buah stroberi yang 

dipanen ketika masih berwarna hijau keputih-putihan rasanya akan asam 

meskipun warnanya telah berubah menjadi merah. Menurut Cowel (1979) dalam 
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Novianty (2008), rasa asam yang dimiliki stroberi dipengaruhi oleh kadar gula 

dan asam organik yang dikandung oleh buah. Selain itu, kualitas buah serta 

pertumbuhan sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan tanaman beserta teknik 

budidayanya. 

2.5.2 Kandungan Gizi Buah Stroberi 

Kandungan nutrisi pada buah stroberi cukup lengkap. Hampir semua zat 

gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia terdapat pada buah stroberi, sehingga 

stroberi baik dikonsumsi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. 

Kandungan buah stroberi dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi dalam 100 gram Buah Stroberi Segar 

No Kandungan Gizi Proporsi (Jumlah) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Kalori (kkal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Zat Besi (mg) 

Vitamin A (SI) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin B2 (mg) 

Niasin (mg) 

Vitamin C (mg) 

Air (g) 

Bagian yang dapat dimakan (Bdd,%) 

37,00 

0,80 

0,50 

8,30 

28,00 

27,00 

0,80 

60,00 

0,03 

0,07 

0,03 

60,00 

89,90 

96,00 

Sumber : Rukmana (1995). 

Buah stroberi dapat dipanen dalam waktu 5 bulan, pematangan buah 

stroberi  sejak  berbunga  berkisar  20  sampai  60  hari.  Masa  panen  stroberi 

terbilang  singkat  sehingga  perlu  penanganan  yang  baik  untuk  menjaga 

kualitas  stroberi.  Daya  tahan  stroberi  hanya  mencapai  6  hari  bila  disimpan 

pada suhu dingin antara 0ºC hingga 4ºC, sedangkan pada suhu ruang stroberi 

hanya bertahan sekitar 2 sampai 3 hari (De Souza dkk., 1999).  
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Buah stroberi memiliki sifat mudah rusak, hal ini disebabkan kadar air  

buah stroberi  yang tinggi. Kerusakan  yang terjadi pada buah stroberi antara  lain  

kerusakan  mekanis,  penyusutan  massa  buah,  laju  respirasi,  dan  laju  

transpirasi  yang  tinggi.  Buah  stroberi  memiliki  umur  simpan  yang  sangat  

singkat dan rentan terhadap kontaminasi (Nasution dkk., 2013). Kontaminasi dari  

kapang  yang  biasanya  ada  pada  buah  stroberi  adalah  Mucor dan  Rhizopus, 

jenis kapang ini akan menyebabkan tumbuhnya bercak abu-abu dipermukaan 

buah stroberi (Kuswanto dan Slamet, 1989). 

2.5.3 Manfaat Buah Stroberi Bagi Kesehatan 

Menurut Haryanto (2017), buah stroberi merupakan sumber vitamin C dan 

memiliki level antioksidan yang tinggi. Berikut adalah beberapa manfaat dari 

buah stroberi. 

1. Antioksidan 

Stroberi mengandung senyawa fenol, dimana fenol merupakan senyawa 

antioksidan yang menjadikan buah stroberi berwarna merah terang. Antosianin 

dapat berperan menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. 

2. Kesehatan Mata 

Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi tiga atau lebih buah 

stroberi per harinya dapat menurunkan resiko degenerasi makula dan katarak mata 

yang berhubungan dengan usia hingga satu pertiganya. 

3. Anti-Inflamasi 

Senyawa fenol pada buah stroberi juga dapat berperan sebagai anti-inflamasi 

seperti pada penyakit osteoarthritis, asma dan aterosklerosis dengan cara 
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menghambar ensim siklooksigenase dengan mekanisme kerja seperti pada obat 

aspirin dan ibuprofen. 

4. Anti-Kanker 

Buah stroberi dapat menjadi anti-kanker karena adanya agen antioksidan dan anti-

inflamasi yang ditemukan pada buah stroberi sehingga dapat melawan berbagai 

penyakit kanker. Selain itu adanya vitamin C, folat dan flavonoid dalam stroberi 

juga memberikan potensi yang besar untuk melawan sel kanker. 

5. Kandungan Vitamin C yang Tinggi 

Sajian 255 gram buah stroberi dapat memenuhi lebih dari 150% asupan harian 

vitamin C. Vitamin C merupakan antioksidan yang sangat efektif yang dapat 

memperkuat daya tahan tubuh dan membantu menurukan tekanan darah. 

Buah stroberi memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan seperti anti 

kanker, mengencangkan kulit, mengatasi panas dalam, mencegah leukemia, 

menunda proses penuaan, anti tumor, pembersihaan sistem pencernaan, dan 

memutihkan gigi (Prayoga, 2011). 

2.6 Kerusakan Buah Stroberi  

Berdasarkan Harianingsih (2010), kerusakan yang dapat terjadi pada buah 

stroberi antara lain :  

a. Penyusutan Massa  

Susut massa buah terjadi sejak pemanenan hingga saat dikonsumsi. Buah 

stroberi mengalami penurunan massa dikarenakan buah masih melakukan 

respirasi setelah dipanen. Semakin lama penyimpanan maka kehilangan berat 

akan semakin besar (Santoso dkk.,2007). Stroberi adalah buah dengan kadar air 

tinggi. Berdasarkan Rukmana (1995) kadar air buah stroberi 89,90%. Dengan 
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kadar air yang tinggi ini, air didalam stroberi dapat bermigrasi ke lingkungan. 

Berdasarkan penelitian Santoso dkk. (2007) selama 4 hari penyimpanan susut 

berat buah stroberi terus mengalami peningkatan. Pada 2 hari penyimpanan 

kehilangan berat mencapai 14%. Kehilangan berat stroberi dari lama 

penyimpanan 2 hari ke 4 hari mencapai 24%. Kehilangan berat stroberi selama 4 

hari penyimpanan adalah 37%. Pada hari keempat penyimpanan buah stroberi 

menjadi keriput karena terjadi migrasi air dari buah ke lingkungan hingga keadaan 

setimbang. 

b. Laju Respirasi  

Setelah dipanen, buah stroberi masih mengalami proses respirasi dan 

metabolism sehinggan buah akan mengeluarkan gas CO2, air, etilen dan menyerap 

O2 yang ada disekitarnya. Respirasi merupakan suatu proses pemecahan 

komponen organik (zat hidrat arang, lemak dan protein) menjadi produk yang 

lebih sederhana dan energi.  

c. Laju Transpirasi   

Transpirasi yaitu proses pengeluaran air dari dalam jaringan produk nabati 

ke lingkungan sekitarnya. Laju transpirasi dapat dipengaruhi oleh faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal yakni morfologis buah, kerusakan fisik, rasio 

permukaan terhadap volume dan umur panen sedangkan faktor eksternal yang 

mempengaruhi berupa RH, temperatur, tekanan atmosfir dan pergerakan udara. 

Laju transpirasi yang berlebihan akan menyebabkan produk mengalami 

penyusutan bobot, penurunan nilai gizi, tekstur dan penurunan daya tarik (karena 

layu).  
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d. Sensitivitas terhadap Suhu 

Suhu kritis buah stroberi berkisar antara 36-38
o
C. Apabila stroberi 

disimpan diatas suhu tersebut, maka kerusakan yang dapat terjadi berupa 

pencoklatan di bagian dalam, bagian tengah, lembek dan lepuh.  

e. Pencoklatan  

Perubahan warna yang terjadi pada buah stroberi diakibatkan oleh reaksi 

browning enzimatis (pencoklatan enzimatis). Stroberi yang memar akan 

mengalami pencoklatan. Sel buah stroberi utuh memiliki substrat yang terdiri dari 

senyawa fenol yang terpisah dari enzim phenolase sehingga tidak terjadi reaksi 

browning. Apabila sel pecah akibat kerusakan mekanis atau terpotong 

(pengupasan, pengirisan) substrat dan enzim phenolase pada keadaan aerob akan 

bertemu sehingga terjadi reaksi browning enzimatis. Pembentukan warna coklat 

pada buah stroberi dikarenakan terjadi oksidasi senyawa fenol dan polifenol oleh 

enzim fenolase dan polifenolase yang membentuk quinon, yang selanjutnya 

berpolimerisasi membentuk melanin (pigmen berwarna coklat). 

f. Perubahan Tekstur  

Tekstur hasil pertanian disebabkan oleh adanya pektin. Perubahan tekstur 

dapat terjadi karena pemecahan pektin menjadi senyawa senyawa lain sehingga 

buah menjadi lunak (Soetrisno, 1980). Semakin lama penyimpanan, maka buah 

akan semakin lunak karena buah akan mengalami proses pematangan. Zat pektin 

akan terhidrolisis menjadi komponen yang larut air sehingga kadarnya turun dan 

meningkatkan zat yang terlarut dalam air sehingga menyebabkan buah menjadi 

lunak (Santoso, 2007).  

 



23 
 

g. Perubahan Kimia  

Sebelum hasil pertanian dipanen, proses biologis masih terus berjalan 

sehingga menyebabkan perubahan kimiawi. Perubahan kimia ini berlangsung 

sebelum dan sesudah dipanen (Soetrisno, 1980). Perubahan kimia pada buah 

stroberi meliputi perubahan pH, kadar asam tertitrasi, jumlah padatan terlarut, dan 

penurunan  kadar vitamin C. Nilai pH berhubungan dengan kandungan asam 

organik yang terdapat didalam buah stroberi. Semakin tinggi nilai pH 

menunjukkan terjadinya penurunan tingkat keasaman. Asam-asam yang terdapat 

pada buah stroberi meliputi asam sitrat, malat, siklamat, susinat, gliserat,  glikolat, 

dan aspertat. Semakin lama buah disimpan maka total asam buah semakin 

menurun. Asam-asam organik dapat digunakan sebagai energi untuk proses 

respirasi sehingga total asam akan berkurang seiring dengan lama penyimpanan 

(Santoso dkk., 2007). Kandungan gula pada buah stroberi akan meningkat sejalan 

dengan pematangan buah dan menurun seiring dengan lama penyimpanan buah. 

Penurunan kadar gula total ddiakibatkan oleh proses respirasi yang terjadi dimana 

gula total dijadikan sebagai substrat. Selain itu, vitamin C pada buah dapat rusak 

oleh oksidasi, panas dan alkali (Winarno, 2004).  

h. Kerusakan Mikrobiologis  

Kerusakan buah stroberi akibat aktivitas mikrobiologis menyebabkan 

penyakit busuk pada stroberi. Penyakit busuk pada buah stroberi dapat disebabkan 

oleh jamur dan bakteri. Jamur patogen yang mengkontaminasi buah stroberi 

adalah Botrytis cinerea (bercak kelabu), Colletotrichum acutatum (busuk 

antraknosa), dan Phytophthora cactorum (busuk kulit buah). Erwinia carotovora 

dan Pseudomonas marginalis merupakan bakteri yang dapat menyebabkan busuk 
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lunak pada buah stroberi (Yuliasari dkk., 2015). Berdasarkan penelitian Yuliasari 

dkk. (2015) pada stroberi yang mengalami busuk lunak teridentifikasi bakteri 

Weeksella. Permukaan buah stroberi yang terluka (memar) akan mengeluarkan air 

dan menjadi basah yang merupakan gejala awal pembusukan yang disebabkan 

oleh isolat bakteri. Luka pada buah akan berbentuk cekung dan berwarna lebih 

gelap dibandingkan jaringan sehat di sekitarnya. Warna daerah perlukaan menjadi 

putih keruh yang disebabkan oleh jaringan buah yang rusak. 


