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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan komoditi yang mudah 

mengalami kerusakan setelah masa pemanenan, baik kerusakan fisik, mekanis 

maupun mikrobiologis. Pangan yang mengalami kerusakan akan mengalami 

perubahan-perubahan, seperti perubahan warna, bau, rasa, tekstur, kekentalan dan 

lain-lain.  Kerusakan sayuran dan buah-buahan sering terjadi karena benturan 

fisik, kehilangan air atau layu, serangan serangga dan serangan mikroba, terutama 

pada sayuran yang mudah rusak seperti kubis, tomat, wortel dan lain-lain 

(Koswara, 2009).  

Tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mudah 

mengalami perishable (kerusakan). Kerusakan yang terjadi meliputi kerusakan 

fisik, mekanis, fisiologi, dan patologis, yang dapat mempengaruhi tingkat 

kesegaran buah tomat (Hartuti, 2006). Hal ini disebabkan buah tomat masih 

melakukan proses metabolisme setelah masa pemanenan guna mempercepat 

proses pemasakan (Wills et al., 2007) dan dapat berpengaruh pada umur simpan. 

Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mempertahankan kualitas buah dalam 

penanganan pascapanen.  

Penanganan pascapanen yang tidak optimal akan mempengaruhi kualitas  

buah selama masa penyimpanan dikarenakan buah masih melakukan proses 

metabolisme seperti respirasi dan transpirasi yang dapat menyebabkan penurunan 

mutu buah. Mutu suatu komoditas dapat dibedakan menjadi komponen mutu 
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eksternal dan mutu internal. Mutu  eksternal  terdiri dari bentuk, ukuran, warna, 

kesegaran, kebersihan dan kerusakan fisik maupun mikrobiologis. Sedangkan 

mutu  internal  merupakan  kondisi yang berada didalam  komoditas,  terutama 

menyangkut mutu konsumsi (eating quality) yang meliputi jumlah yang dapat 

dikonsumsi (tebal kulit, rendemen jus dan jumlah kerusakan), tekstur, citarasa dan 

nilai gizi (Wisnu, 2011). Mutu buah yang baik dapat bertahan selama masa 

penyimpanan, jadi dapat dikatakan bahwa mutu buah berbanding lurus dengan 

lama penyimpanan. 

Lama penyimpanan merupakan selang waktu antara produksi hingga 

konsumsi, dimana produk masih dalam kondisi memuaskan konsumen 

berdasarkan karakteristik kenampakan rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi 

(Mussadad, 2011). Untuk memperpanjang umur simpan pada buah dilakukan 

teknik-teknik pengawetan. Pengawetan dibagi menjadi 3 yaitu, pengawetan secara 

kimiawi, biologis dan alami.  Pengawetan secara kimiawi dimaksudkan dengan 

penggunaan bahan-bahan kimia. Pengawetan secara biologis adalah dengan 

peragian atau fermentasi (Kristianingrum, 2007). Sedangkan pengawetan secara 

alami meliputi pemanasan atau pendinginan, serta dapat memanfaatkan bahan dari 

alam, misalnya adalah daun beluntas, jahe, kluwak, kunyit, lengkuas (Purwani 

dkk, 2008)  atau dapat diperoleh dari bawang putih, madu, tanaman coklat, kayu 

manis dan lidah buaya (Singh et al., 2010).  

Pengawetan pada buah segar memerlukan penanganan khusus karena 

ditujukan untuk ketahanan mutu buah dan memaksimalkan umur penyimpanan. 

Beberapa cara yang digunakan seperti menyimpan pada ruang pendingin atau 
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bersuhu rendah, pada ruang bertekanan dan memodifikasi atmosfer ruangan  

(Marpaung dkk, 2015). Akan tetapi penyimpan ini membutuhkan biaya yang 

cukup besar, sehingga dibutuhkan alternatif lain untuk mengatasi masalah 

tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa pengawetan yang paling cocok 

untuk mengawetkan buah tomat adalah menggunakan pengawetan secara alami, 

salah satunya adalah penggunaan daun Aloe vera sebagai pelapis (edible coating). 

Edible coating adalah lapisan tipis yang bertujuan untuk memberikan 

penahanan yang selektif terhadap perpindahan massa (Mulyadi, 2012). Edible 

coating dapat dibuat dari tiga jenis bahan yang berbeda yaitu hidokoloid (protein 

dan polisakarida), lipida, dan komposit. Edible yang berbahan dasar polisakarida 

sering digunakan pada buah dan sayur karena memiliki kemampuan yg bertindak 

seperti membran permeabel yang selektif terhadap pertukaran gas karbondioksids 

dan oksigen (Budiman, 2011). Edible coating dari bahan alami menurut Aminudin 

dkk (2014) bahan alami yang dapat digunakan adalah daun randu karena 

mengandung saponin yang dapat menyebabkan kerusakan dinding sel pada 

bakteri, daun cincau sebab memiliki kandungan pektin yang dapat dibuat edible 

coating dan lidah buaya yang mengandung saponin dan antrakuinon.  

Antrakuinon adalah senyawa yang dikenal sebagai zat aktif antimikroba, 

penghilang rasa sakit, dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Antrakuinon 

dapat ditemukan pada akar pohon mengkudu (Noni, 2015), batang dari Cassia 

multijuga (Kristanti dkk, 2006) dan pada daun tanaman lidah buaya (Valverde et 

al., 2005).  Pada tanaman lidah buaya kandungan senyawa kompleks dari 

anthraquinone adalah, Aloin (10-1’,5’-anhydroglucosyl-aloe-emodin-9-anthrone), 
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aloe-emodin (1,8-dihydroxy-3- hydroxymethyl-9, 10-anthracenedion) yang 

berperan dalam antikanker (Pecere et al., 2000), barbaloin, aloetic acid, 

chrysammic acid, picric, oxalid acid, lupeol, salicylic, urea nitrogen, cinnamonic 

acid, phenols, dan sulfur (Rajeswari et al., 2012). Penggunaan lidah buaya sebagai 

edible coating diharapkan dapat memperpanjang umur simpan buah tomat. 

Penggunaan lidah buaya sebagai edible coating dapat menambah masa 

simpan serta meningkatkan tampilan buah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

telah dilakukan Ergun & Satici (2012), konsentrasi yang paling optimal untuk 

pengawet apel Granny Smith dan Red Chief  adalah 10% yang diperoleh dari hasil 

gel lidah buaya dan aquadest. Sedangkan pada belimbing, dengan teknik 

pencelupan selama 5 menit dapat memperpanjang umur simpan buah belimbing 

selama 21 hari dengan konsentrasi 1% (Mardiana, 2008). Efektivitas gel lidah 

buaya sebagai pengawet tergantung pada komposisinya (Dang et al, 2008).  

Penggunaan edible coating sebagai bahan pengawet merupakan salah satu 

contoh dari pengembangan bioteknologi di bidang bahan makanan. Bioteknologi 

merupakan salah satu materi pembelajaran pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 

kelas XII Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan termasuk materi yang cukup sulit, 

oleh sebab itu dibutuhkan sebuah media sebagai alat bantunya. Salah satunya 

menggunakan media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang 

dapat didengar dan dilihat untuk menyampaikan informasi yang lebih jelas. 

Penggunaan media audiovisual memberikan sumbangan peningkatan hasil belajar 

pada siswa SMA Negeri 6 Pontianak (Guthes, 2013). Hal ini diperkuat oleh 

penelitian Nisa’ (2013) pada kelas X SMK yang menyatakan bahwa penggunaan 
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media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik pada ranah 

kognitif maupun psikomotorik. 

Salah satu contoh media audio visual adalah video. Video adalah media 

yang menyajikan gambar dan suara yang dapat menarik perhatian siswa dalam 

proses pembelajaran yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, dan aplikasi 

pengetahuan yang membantu pemahaman materi (Ayuningrum, 2012). Oleh 

karena itu, media video dibutuhkan dalam penyajian materi Bioteknologi sebagai 

penarik perhatian siswa sehingga siswa dapat dengan mudah mempelajari materi 

Bioteknologi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Lama Penyimpanan dan Konsentrasi Filtrat Daun Lidah 

Buaya (Aloe vera) sebagai Pengawet Alami terhadap Mutu Buah Tomat 

(Lycopersicum esculentum) Dikembangkan Menjadi Media Audio Visual 

untuk Pembelajaran Bioteknologi Pada Siswa Kelas XII SMA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Adakah pengaruh lama penyimpanan terhadap mutu buah Lycopersicum 

esculentum? 

b. Adakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi filtrat daun Aloe vera 

terhadap mutu buah Lycopersicum esculentum? 

c. Apakah interaksi antara lama penyimpanan dan konsentrasi filtrat Aloe vera 

mempengaruhi mutu buah Lycopersicum esculentum? 

d. Bagaimana hasil penelitian pengaruh lama penyimpanan dan konsentrasi 

filtrat daun Aloe vera sebagai pengawet alami terhadap mutu buah 
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Lycopersicum esculentum dikembangkan menjadi media pembelajaran 

audio visual pada materi bioteknologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap mutu buah Lycopersicum 

esculentum. 

2. Mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi Aloe vera  terhadap mutu buah 

Lycopersicum esculentum. 

3. Mengetahui interaksi antara lama penyimpanan dan berbagai konsentrasi 

filtrat Aloe vera dapat mempengaruhi mutu buah Lycopersicum esculentum. 

4. Mengembangkan hasil penelitian pengaruh lama penyimpanan dan 

konsentrasi filtrat daun Aloe vera sebagai pengawet alami terhadap mutu 

buah Lycopersicum esculentum menjadi media pembelajaran audio visual 

pada materi bioteknologi.  

1.3 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan  

pengetahuan tentang lama penyimpanan dan konsentrasi filtrat daun lidah 

buaya sebagai pengawet alami untuk mempertahankan mutu buah tomat.  

2. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan informasi tentang lama 

penyimpanan dan penambahan konsentrasi filtrat daun lidah buaya sebagai 

pengawet alami untuk mempertahankan mutu buah tomat. 

3. Manfaat bagi sekolah yaitu menyumbang pengetahuan tentang penelitian 

yang dikembangkan menjadi media pembelajaran audiovisual (video) 

berdasarkan kompetensi dasar yaitu, menjelaskan dan menganalisis peran 
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bioteknologi serta implikasi hasil-hasil bioteknologi pada salingtemas. 

materi bioteknologi pada SMA kelas XII. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Lama penyimpanan atau jangka waktu yang digunakan selama penelitian 

adalah 9 hari dan dilihat per 3 hari, yaitu hari ke-3, hari ke-6 dan hari ke-9.  

2. Daun lidah buaya yang berdaging tebal dan besar yang diperoleh dari 

tanaman lidah buaya yang ditanam dipekarangan rumah Bapak Hartoyo, 

Desa Jalan Mulyoagung No. 3 Desa Mulyodadi, Jetak Lor,  Dau-Malang.  

3. Tomat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tomat (Lycopersicum 

esculentum) yang telah matang sempurna dari varietas tomat Buah, 

diperoleh dari Petani di Daerah Punten-Batu. Tomat jenis ini berumur 

pendek dan tahan terhadap penyakit layu (Cahyono, 2008). 

4. Mutu buah tomat yang diteliti adalah mutu visual yang meliputi berat buah 

dan kondisi; flavour yaitu kemasaman/pH dan nilai gizi yakni kandungan 

vitamin C pada buah (Hariyadi, 2009). 

5. Produk pengembangan penelitian yaitu berupa media audiovisual dalam 

bentuk video untuk materi bioteknologi kelas XII SMA. 

6. Pemilihan kompetensi dasar 5.2 yaitu, menjelaskan dan menganalisis peran 

bioteknologi serta implikasi hasil-hasil bioteknologi pada salingtemas.  
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1.5 Definisi Istilah 

1. Lama penyimpanan merupakan suatu parameter ketahanan produk selama 

penyimpanan atau selang waktu antara produksi hingga konsumsi dimana 

masih berada dalam kondisi yang memuaskan konsumen berdasarkan 

karakteristik kenampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi (Mussadad, 

2011). 

2. Konsentrasi merupakan parameter yang menyatakan komposisi atau 

perbandingan kuantitatif antara zat terlarut dengan pelarut (Endang, 2004). 

3. Lidah buaya merupakan tumbuhan abadi, berdaging tebal, daunnya berduri, 

berwarna abu-abu sampai hijau muda dengan tampilan mirip seperti kaktus 

(Misir et al., 2014).  

4. Bahan pengawet adalah senyawa yang mampu menghambat dan 

menghentikan proses fermentasi, pengasaman atau bentuk kerusakan 

lainnya (Wardaniati dkk, 2006). 

5. Mutu adalah suatu hal yang memberikan nilai dan biasanya menjadi 

unggulan suatu komoditas yang dapat mendefinisikan sifat dan karakteristik 

berdasarkan tingkat kesenangan (Wisnu, 2011). 

6. Buah tomat merupakan buah yang berbentuk bulat, berwarna merah, 

memiliki permukaan kulit yang halus dan berasal dari tanaman tomat 

(Wijaya, 2012). 

7. Media pembelajaran audiovisual adalah media yang melibatkan indera 

pendengaran dan pengelihatan sekaligus dalam satu proses pembelajaran. 

Video adalah produk media yang menyajikan audio dan visual yang berisi 
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pesan-pesan pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori 

aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi 

pembelajaran (Ayuningrum, 2012).  

8. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk  

hidup maupun produk dari makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan 

jasa (Ahmad, 2014). 

 

 


