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I.PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belimbing manis (Averrhoa carambola L) merupakan salah satu buah yang 

memiliki nilai komersial di Indonesia, namun belum mendapatkan perhatian yang 

khusus. Buah belimbing yang diperdagangkan dalam keadaan segar, sering 

menghadapi masalah menjadi matang selama proses pengangkutan atau 

penyimpanan, dan dalam kondisi lingkungan yang kurang baik akan menyebabkan 

buah mengalami kerusakan dalam hal performance, kekerasan aroma dan nilai gizi. 

Dalam hal ini pengemasan buah belimbing menjadi faktor kritis dalam 

mempertahankan mutu fisik buah hingga ke tangan konsumen. 

Dalam mengkonsumsi buah, konsumen sangat menginginkan buah tersedia 

dalam kondisi segar dan menarik pada saat disajikan dengan tingkat kematangan 

yang seragam dan siap konsumsi. Oleh karena itu, pada penyajian buah perlu dibuat 

perencanaan terpadu antara tahap persiapan dan pengolahan bahan dengan 

teknologi pengemasan yang dapat mempertahankan kualitas buah dan 

menyeragamkan waktu kematangan buah (Alsuhendra, 2011). Buah potong 

merupakan salah satu hidangan penutup dingin, yaitu hidangan yang terdiri dari 

berbagai jenis buah segar yang dipotong dan disusun sedemikian rupa pada platter, 

sehingga konsumen dengan mudah memakan buah 2 yang telah disajikan. 

Penyajian buah potong sangat digemari sebagai olahan dessert, namun sifatnya 

mudah  rusak menyebabkan umur simpan hidangan ini sangat singkat dan rawan 

terhadap kemunduran kualitas warna, rasa, aroma, dan tekstur. Kemunduran 

kualitas ini disebabkan oleh aktivitas metabolisme yang masih berlangsung pada 
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buah selama masa simpan. Aktivitas yang melibatkan oksigen dari lingkungan akan 

mempercepat kematangan dan dapat menyebabkan kebusukan pada buah jika tidak 

dikendalikan (Alsuhendra, 2011). Menurut Wasino dan Sudarminto (2014), 

informasi umur simpan produk sangat penting bagi banyak pihak, baik produsen, 

konsumen, penjual, dan distributor. Konsumen tidak hanya dapat mengetahui 

tingkat keamanan dan kelayakan produk untuk dikonsumsi tetapi juga dapat 

memberikan petunjuk terjadinya perubahan citarasa, penampakan, dan kandungan 

gizi produk tersebut.  

Buah terolah minimal melalui berbagai tahapan untuk mempertahankan 

sifat segarnya seperti pengupasan, pemotongan atau pengirisan buah. Pengolahan 

minimal mengubah bentuk buah dan menimbulkan stress luka dan pembusukan. 

Selain itu, kehadiran mikroorganisme pada permukaan buah dapat membahayakan 

keselamatan konsumsi buah potong segar (Maria A, 2007). Proses pengupasan buah 

dan pemotongan juga meningkatkan aktivitas metabolisme seperti laju respirasi dan 

delokalisasi enzim dan substrat. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan seperti 

pencoklatan, pelunakan, pembusukan, dan pertumbuhan mikroba, yang pada 

gilirannya membuat buah memiliki umur simpan pendek. 

 Selain itu buah belimbing yang diolah minimal akan mengalami penurunan 

kualitas seperti keluarnya air dari daging buah yang dapat memicu pertumbuhan 

mikroba selama penyimpanan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan pasca panen 

produk terolah minimal untuk memperpanjang umur simpan dan menekan 

penurunan kualitas seminimal mungkin. Salah satu alternatif yang dapat digunakan 

yakni pelapisan buah terolah minimal dengan lapisan yang dapat dimakan (edible 

coating). 
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Buah belimbing seringkali dijual dalam bentuk buah utuh maupun yang 

sudah terolah minimal dengan cara dikupas kulitnya dan di potong potong menjadi 

ukuran yang lebih kecil lalu di kemas dengan menggunakan awadh dan plastik. 

Buah belimbing utuh memiliki daya simpan yang jauh lebih lama dibandingkan 

dengan buah potong belimbing, hal ini disebabkan karena pada buah belimbing 

utuh masih memiliki kulit luar yang dapat melindungi bagian dalam  buah 

sedangkan pada buah potong daging buah kontak langsung dengan udara dan terjadi 

peningkatan respirasi dan metabolisme secara cepat oleh proses kerusakan di dalam 

daging buah akibat adanya proses pengupasan dan pemotongan yang menyebabkan 

terjadinya penurunan kualitas yang dapat dilihat secara organoleptik baik dari 

warna, aroma, tekstur dan rasa 

Beberapa cara untuk mempertahankan kualitas dan kesegaran buah serta 

memperpanjang umur simpan buah, yaitu dengan menyimpan buah pada ruang 

pendingin (suhu rendah), pada ruang bertekanan dan modifikasi atmosfer ruangan. 

Akan tetapi penyimpanan ini membutuhkan biaya yang cukup mahal, oleh karena 

itu perlu dicari cara lain untuk mengatasi hal tersebut.  

Pelapisan buah dengan larutan edible coating merupakan salah satu cara 

untuk mempertahankan masa simpan buah. Larutan edible coatingtersebut dapat 

dibuat dari pati kulit singkong dengan asam lemak stearat. Polisakarida dan asam 

lemak stearat dapat menahan hilangnya cairan dari permukaan kulit, sehingga dapat 

mengurangi laju senescence (kelayuan/keriput) dan mempertahankan kesegaran 

buah. Potensi pati kulit singkong yang sangat melimpah dapat digunakan sebagai 

edible coating yang dapat meningkatkan nilai ekonomis serta mempertahankan 

kualitas selama masa penyimpanan bahan makanan yang mudah rusak. 
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Kulit singkong merupakan produk samping dari umbi singkong yang 

sering dianggap tidak berguna dan tidak memiliki nilai ekonomis, bahan ini sering 

dibuang begitu saja atau digunakan sebagai pakan ternak. Kulit singkong memiliki 

kandungan HCN yang sangat tinggi yaitu sebesar 18,0 – 309,4 ppm untuk per 100 

gram kulit singkong (Richana, 2013). 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 mg/kg berat badan. 

Namun, asam sianida ini mudah hilang selama kulit singkong diproses terlebih 

dahulu dengan cara perendaman, pengeringan, perebusan,dan fermentasi.  

Wikanastri (2012) menyatakan bahwa total kandungan zat makanan yang 

dapat dicerna (Total Digestion Nutrition) dan nutrisi dalam limbah kulit ubi kayu 

yaitu  bahan kering 17,45%, protein 8,11%, TDN 74,73%, serat kasar 15,20%, 

lemak kasar 1,29%, kalsium 0,63% dan fosfor 0,22%. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya potensi kulit ubi kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam  

pembuatan lapisan edible. Pemanfaatan kulit ubi kayu sebagai bahan dasar edible 

coating yang dapat memperpanjang umur simpan serta mempertahankan kualitas 

buah belimbing madu potong belum banyak diteliti 

Adanya gugus hidrofobik pada asam stearat menurunkan nilai transmisi uap 

air film. Semakin panjang struktur rantai hidrokarbon asam lemak maka semakin 

meningkat sifat hidrofobik asam lemak. Selanjutnya mobilitas rantai asam lemak 

juga membantu terjadinya transmisi uap air film, penurunan transmisi uap air terjadi 

apabila mobilitas rantai menurun. Asam stearat mempunyai rantai hidrokarbon 

yang paling panjang (C18) sehingga mempunyai sifat yang paling hidrofobik dan 

mempunyai mobilitas rantai yang paling rendah dibandingkan dengan asam laurat 
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(C12) dan asam palmitat (C16). Dengan demikian penambahan asam stearat dalam 

pembuatan edible coating akan menghasilkan nilai transmisi uap air yang paling 

rendah dibandingkan dengan asam laurat dan asam palmitat (Ayranci & Tunc 

2001). 

Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pengaplikasi edible coating yaitu  

menurunkan aw permukaan bahan sehingga kerusakan oleh mikroorganisme dapat 

dihindari, memperbaiki struktur permukaan bahan sehingga permukaan menjadi 

mengkilat, mengurangi terjadinya dehidrasi sehingga susut bobot dapat dicegah, 

mengurangi kontak dengan oksigen dengan bahan sehingga oksidasi dapat dihindari 

(ketengikan dapat dihambat), sifat asli produk seperti flavour tidak mengalami 

perubahan, dan memperbaiki penampilan produk. 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah: 

1. Mengetahui interaksi antara konsentrasi pati kulit ubi kayudan konsentrasi 

penambahan asam lemak stearat terhadap mutu buah belimbing madu potong 

selama proses penyimpanan suhu ruang 

2.  Mengetahui pengaruh konsentrasi pati kulit ubi kayu terhadap mutu buah 

belimbing madu potongselama proses penyimpanan. 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi penambahan asam lemak stearat terhadap 

mutu buah belimbingmadu potongselama proses penyimpanan 
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1.3 Hipotesis 

Adapun hipotesis yang diperoleh, adalah: 

1. Terdapat interaksi konsentrasi pati kulit ubi kayu dan konsentrasi penambahan

asam lemak stearat terhadap mutu buah belimbing madu potongselama proses

penyimpanan suhu ruang

2. Terdapat pengaruh konsentrasi pati kulit ubi kayu yang dibuat edible coating

terhadap mutu buah belimbingmadu potongselama proses penyimpanan suhu

ruang

3. Terdapat pengaruh konsentrasi penambahan asam lemak stearat terhadap mutu

belimbing potongselama proses penyimpanan suhu ruang


