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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Belimbing 

Belimbing terdiri atas dua jenis, yaitu belimbing manis (Averrhoa carambola 

L.) dan belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.). Belimbing manis mempunyai 

bentuk seperti bintang, berlekuk-lekuk jika dilihat dari penampang melintangnya 

dan permukaannya licin seperti lilin. Rasa manis bervariasi sesuai dengan 

kultivarnya. Beberapa kultivar belimbing manis, yaitu belimbing ‘Kunir’ berasal 

dari Demak, rasanya sangat manis, berair banyak, bobotnya mencapai 200-300 

gram/ buah dengan warna buahnya kuning merata. Belimbing ‘Penang’ berasal dari 

Malaysia , rasanya manis, berair sedang dan beratnya 250-350 gram/buah, 

warnanya oranye saat masak. Belimbing ‘Bangkok’ berasal dari Thailand rasanya 

manis, agak kesat bobotnya sekitar 150-200 gram/buah, warnanya merah. 

Belimbing ‘Wulan’ berasal dari Pasar minggu, Jakarta, rasanya manis, berair 

banyak dengan bobot 300-600 gram/buah, warnanya merah mengkilap. Belimbing 

yang banyak dibudidayakan adalah belimbing ‘Dewi Baru’ yang berasal dari 

Depok, Jakarta Selatan, rasanya manis, berair banyak, bobotnya 300-450 

gram/buah, dengan warna kuning kemerahan pada saat masak (Alwiyah, 2011). 

Buah belimbing adalah salah satu contoh dari buah non-klimaterik.Buah ini 

berasal dari India, namun saat ini belimbing sudah menyebar ke penjuru 

AsiaTenggara dan beberapa daerah di Eropa dan Amerika. Kandungan gizi dalam 

100 gram belimbing adalah energi 35,00 kal, 7,70 gram karbohidrat, vitamin A 

18,00 RE; vitamin B1 0,03 miligram, 33,00 mg vitamin C. Selain itu, buah ini kaya 

akan serat dan zat antioksidan (Alwiyah, 2011).  
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Belimbing manis adalah salah satu produk hortikultura unggulan yang 

terkenal sebagai sumber vitamin C dan serat, namun memiliki umur simpan yang 

pendek. Pada suhu ruang berpendingin sekitar 20 oC dengan kelembaban 60%, 

umur simpan belimbing hanya 3 – 4 hari. Umur simpan dapat menjadi 30 hari jika 

disimpan dalam suhu 5 oC dengan RH 90% - 95 % (Mardiana,2008). 

Umur simpan yang pendek mengakibatkan kerusakan yang juga cepat pada 

buah belimbing.Kerusakan pada buah belimbing dapat dikurangi dengan 

penanganan pascapanen yang tepat, yaitu pengemasan dan pelapisan edible untuk 

mempertahankan mutu buah dan memperpanjang masa simpan. Pemakaian 

kemasan dengan volume 4 Liter dapat memperpanjang masa simpan dan 

mempertahankan mutu buah pisang ‘Muli’ (Herista, 2010). 

2.1.1. Tanaman Belimbing manis (Averrhoa carambola L.) 

 Tanaman Averrhoa carambola L. atau lebih di kenal dengan nama belimbing 

manis ini merupakan tanaman asli dari daratan asia tenggara. Di negara Malaysia 

dan India ditemukan pusat sumber genetik (germ plasm) tanaman belimbing ini. Di 

Indonesia sendiri, terdapat plasma nutfah belimbing yang tumbuh liar berada di 

Salian dan Maluku. Selanjutnya tanaman belimbing di budidayakan di berbagai 

daerah hingga sekarang. Belimbing manis memiliki kekerabatan dekat dengan 

belimbing wuluh atau belimbing asam (A. bilimbiL.) 

Dalam sistematika tumbuhan, tanaman belimbing manis dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Divisio :Spermatophyta 

Kelas :Angiospermae  

Subkelas  :Dicotyledonae  
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Ordo :Oxalidales 

Famili :Oxalidaceae 

Genus :Averrhoa 

Species : Averrhoa carambola L. (Rukmana,2006) 

Struktur  morfologi tanaman belimbing manis terdiri atas akar, batang, 

cabang, ranting, bunga, buah dan biji. Perakaran tanaman belimbing manis cukup 

dalam dan menyebar kesegala arah. Batangnya berkayu keras, tidak teratur, 

bergaris tengah antara 20-35cm, tajuk pohonnya rendah, kulit batang licin (halus 

)dan berwarna cokelat  keabu–abuan atau kelabu tua. Tinggi tanaman antara 5–12 

cm memiliki cabang dan  ranting yang banyak, tumbuhnya menyudut (angular). 

Daunnya termasuk dalam daun majemuk. Tangkai daunnya pendek, pangkal daun 

agak besar pada bagian  atasnya. Panjang daun sekitar 18 cm, pada setiap daun 

terdapan 1-2 anak daun yang letaknya selang seling secara berlawanan. Anak daun 

panjangnya sekitar 1,5–9 cm, lebar 1–4,5 cm, berbentuk lonjong, bagian 

pangkalnya   bulat dan ujungnya runcing. Setiap anak daun mempunyai 3–10 

pasang tulang daun lateral (Rukmana,2006). 

Bunga belimbing manis memiliki 5 helai daun bunga (sepala), berbentuk 

bujur telur memanjang dengan buku pendek bergabung dalam satu kuncup. Bunga 

mempunyai 4-5 tangkai putik (stylus) sepanjang 0,2cm yang mempunyai beberapa 

rambut panjang. Letak daun bunga tegak, pada bagian pangkalnya lepas, dan pada 

bagian agak tengah menyatu (berdekatan). Kepala sari (anthera) berwarna putih 

kekuningan, ukurannya kecil dan terdiri dari dua ruang. Bakal buah (ovarium) 

berwarna putih kehijauan, beralur, terdiri dari lima bagian, dan berbulu sepanjang 

tepinya. Memiliki panjang antara 0,15–0,22 cm, memiliki 2-4 bakal biji (ovule) 
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dalam tiap ruang, dan berwarna hijau muda. Buah belimbing manis berupa buah 

buni, berbentuk lonjong dengan 5 rusuk (belimbingan) yang tajam, mengilap, dan 

berlilin. Ukuran buah memiliki panjang mencapai 15 cm, berdiameter 8-12 cm , 

dan beratnya berkisar 200–500 gram. Setiap buah mengandung 8–10 biji yang 

terletak pada pangkal buah. Biji belimbing manis berbentuk pipih lonjong dengan 

ujung runcing, panjangnya 0,7–1,2 cm, tertutup oleh aril yang berlendir, dan 

testanya berwarna coklat muda mengilap dan tipis (Rukmana,2006). 

Kandungan kimia dalam belimbing manis per 100 gram bahan makanan 

yang dapat dimakan dilihat pada Tabel 1 

Tabel 1. Kandungan kimia Buah Belimbing Manis 

Komponen Kandungan 

Kalori (kal) 36 

Protein (gr) 0,4 

Lemak (gr) 0,4 

Karbohdrat (gr) 8,8 

Kalsium (mg) 4 

Fosfor (mg) 12 

Besi (mg) 1,1 

Vitamin A (S.I) 170 

Vitamin B1 (mg) 0,03 

Vitamin C (mg) 35 

Air (g) 90 
Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1981). 

 

Sebagai buah konsumsi, buah belimbing memiliki standar mutu yangharus 

dipenuhi. Buah belimbing manis yang bagus yaitu buah belimbing yang berbentuk 

sempurna, tidak memiliki memar, tidak keriput, bebas kotoran dan sisa bagian 

tanaman yang lain, bebas dari bau dan rasa asing selain aroma atau bau dan rasa 

khas belimbing dan memiliki tingkat kematangan buah yang layak untuk dipanen, 

hal tersebut berdasarkan SNI nomor 01-4491-1998. Ukuran buah ditentukan  

berdasarkan rata–rata bobot sesuai dengan klasifikasi bobot buah pada tabel 2 
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berikut. 

Tabel 2. Grade Buah Belimbing 

Kode ukuran (grade) Rata – rata bobot (gram) 

A >250 

B 250 – 200 

C 200 – 150 

Sumber : Mardiana (2008). 

Untuk mendapatkan mutu buah yang terbaik, buah belimbing manis harus 

dipanen pada waktu yang tepat, diantaranya warna buah kuning merata dengan 

kandungan gula yang maksimal (Cambell, 1989). Menurut Sivalingan (2007), 

kualitas buah–buahan yang termasuk dalam klasifikasi non klimakterik akan 

tergantung pada waktu pemanenan buah, karena setelah pemanenan, buah 

klimateriktidakakanmengalamibanyakperubahansecarafisikmaupunkandungan 

kimiabuah.Kualitasbuahbelimbingcepatmenurunsetelahpemanenandan sering 

mengalami kerusakan sebelum sampai ke konsumen. Kerusakan tersebut 

umumnya terjadi saat transportasi dan pemasaran. Pada suhu ruang berpendingin 

sekitar 200C dengan kelembapan 60%, umur simpan belimbing hanya 3 – 4 hari. 

Umur simpan dapat menjadi 30 hari jika disimpan dalam suhu 5ºC dengan 

RH90%- 95% (Kader, 1999). Untuk mengetahui indeks kematangan buah 

belimbing manis dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Indeks kematangan belimbing manis 
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Belimbing Indeks Kematangan Keterangan 

 

Indeks 1 Hijau tua, buah belum 

matang. 

 Indeks 2 Hijau dengan sedikit 

kuning, buahmatang. 

 Indeks 3 Hijau melebihi kuning 

kuning, buah matang. 

 Indeks 4 Kuning hijau, buah 

hampirmasak. 

 Indeks 5 Kuning dengan sedikit 

hijau, buah telah masak. 

 Indeks 6 Kuning, buah masak. 

  
 Indeks 7 Orange, buah terlalu 

masak. 

Sumber : FAMA (2005).   

 

2.2 Fisiologi Pasca Panen Buah Belimbing 

Buah-buahan yang berada dipohon melangsungkan hidupnya dengan 

melakukan pernafasan (respirasi), ternyata setelah buah dipetik (panen) juga masih 

melangsungkan proses respirasi. Respirasi adalah proses biologis dimana oksigen 

diserap untuk digunakan pada proses pembakaran yang menghasilkan energi dan 

diikuti oleh pengeluran sisa pembakaran dalam bentuk CO2 dan air (Phan et al, 

1986). Reaksi kimia sederhana untuk respirasi adalah sebagai 

berikut : C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + energi 
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Laju respirasi merupakan indeks untuk menentukan umur simpan buah-

buahan setelahdipanen.Besarnya laju respirasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

faktor internal dan factor eksternal. Faktor internal seperti : tingkat perkembangan 

organ, susunan kimia jaringan, ukuranproduk, adanya pelapisan alami dan jenis 

jaringan, sedangkan faktor eksternal antara lain :suhu, penggunaan etilen, 

ketersedian oksigen dan karbondioksida, senyawa pengatur pertumbuhan dan 

adanya luka pada buah (Phan et al, 1986). 

Menurut Phan et al, (1986) di dalam Pantastico (1986), besar kecilnya 

respirasi pada buah dan sayuran dapat diukur dengan cara menentukan jumlah 

substrat yang hilang, oksigenyang diserap, karbondioksida yang dikeluarkan, panas 

yang dihasilkan dan energi yang timbul.Untuk menentukan laju respirasi, cara yang 

umum digunakan adalah dengan pengukuran lajupenggunaan O2 atau dengan 

penentuan laju pengeluaran CO2. Berdasarkan pola respirasinya,buah dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu buah klimakterik dan buah non-klimakterik. 

Buah klimakterik mengalami kenaikan CO2 secara mendadak dan mengalami 

penurunandengan cepat setelah proses pematangan terjadi, sedangkan buah non-

klimakterik tidak terjadikenaikan CO2 dan diikuti dengan penurunan CO2 dengan 

cepat. Klimakterik ditandai denganadanya proses waktu pematangan yang cepat 

dan peningkatan respirasi yang mencolok sertaperubahan warna, citarasa dan 

teksturnya (Rhodes 1970) 

2.3 Kulit Singkong 

Kulit singkong sering kali dianggap limbah yang tidak berguna oleh 

sebagian industri berbahan baku singkong. Oleh karena itu, bahan ini masih belum 

banyak dimanfaatkan dan dibuang begitu saja dan umumnya hanya digunakan 
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sebagai pakan ternak. Kulit singkong dapat menjadi produk yang bernilai ekonomis 

tinggi, antara lain diolah menjadi tepung mocaf. Persentase kulit singkong kurang 

lebih 20% dari umbinya sehingga per kg umbi singkong menghasilkan 0,2 kg kulit 

singkong. Kulit singkong lebih banyak mengandung racun asam biru dibanding 

daging umbi yakni 3-5 kali lebih besar, tergantung rasanya yang manis atau pahit. 

Jika rasanya manis, kandungan asam birunya rendah sedangkan jika rasanya pahit, 

kandungan asam birunya lebih banyak(Salim,2011)  

Kulit singkong memiliki kandungan HCN yang sangat tinggi yaitu sebesar 

18,0 – 309,4 ppm untuk per 100 gram kulit singkong (Nur Richana, 2013). HCN 

atau asam sianida merupakan zat yang bersifat racun baik dalam bentuk bebas 

maupun kimia, yaitu glikosida, sianogen phaseulonathin, linamarin dan 

metillinamarin/lotaustrain (Coursey, 1973). 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. Jika dikonsumsi terus-menerus dengan dosis ambang batas ini 

maka akan menimbulkan penyakit tropical ataxic neuropathy dengan gejala 

timbulnya lesi pada saraf mata dan pendengaran, meningkatkan kadar tiosianat 

dalam darah serta menyebabkan penyakit gondok. Namun, asam sianida ini mudah 

hilang selama kulit singkong diproses terlebih dahulu dengan cara perendaman, 

pengeringan, perebusan, dan fermentasi. Didalam pembuatan plastic 

biodegradable, kulit singkong digunakan sebagai bahan baku yang akan 

dimanfaatkan kandungan patinya. Kandungan pati didalam kulit singkong berkisar 

44-59 %. Komposisi kimia kulit singkong ditunjukkan pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 4. Persentase Kandungan Kimia Kulit Singkong 
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Komposisi kimia Kulit Singkong 

Air    7,9 - 10,32 % 

Pati (starch) 44 - 59  % 

Protein 1,5 - 3,7 % 

Lemak 0,8 - 2,1 % 

Abu 0,2 - 2,3 % 

Serat 17,5 - 27,4 % 

Ca 0,42 - 0,77 % 

Mg 0,12 - 0,24 % 

P 0,02 - 0,10 % 

HCN(ppm)   18,0 - 309,4 % 

Sumber:  Richana (2013) 

2.3.1 Pati Kulit Singkong 

Kulit singkong dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pati kulit 

singkong, bagian kulit singkong yang digunakan adalah bagian dalam. Pati kulit 

singkong merupakan hasil olahan kulit singkong yang pembuatannya sangat 

sederhana. Dengan menghaluskan kulit singkong lalu mengambil hasil perasan dari 

kulit singkong yang telah halus, kemudian disaring dan dikeringkan(Turyoni, 

2007).  

Pati dapat diperoleh dari berbagai jenis tumbuhan seperti jagung, garut, 

kentang, sagu, singkong dan lain-lain. Dalam tanaman, pati tersimpan pada akar, 

batang, buah, biji, dan kulit. Pati adalah karbohidrat yang berbentuk polisakarida 

dengan rumus umum (C6H10O5)n, dimana harga n bervariasi. Pati tersusun oleh 

rangkaian amilosa dan amilopektin dengan perbandingan 1:4. Amilosa merupakan 

polimer rantai lurus yang terdiri dari rantai panjang glukosa yang terikat pada ikatan 

1,4--glukosid, sedangkan amilopektin merupakan rantai cabang yang terdiri dari 

rantai normal glukosa yang terikat pada 1,4--glukosid dan ikatan lainnya pada 1,6-

-glukosid(Kirk and Othmer,1960). 



16 
 

 

Gambar 1. Struktur Molekul Pati (Kirk and Othmer, 1960) 

 

2.3.2 Kandungan yang terdapat dalam Kulit Ari Singkong 

Kandungan gizi yang terdapat dalam singkong sudah kitakenal sejak dulu. 

Umbi singkong merupakan sumber energi yangkaya karbohidrat namun miskin 

akan protein. Selain umbi akarsingkong banyak mengandung glukosa dan dapat 

dimakanmentah. Adapun unsur gizi yang terdapat dalam tiap 100 gsingkong segar 

dapat dilihat dalam Tabel 4. Sedangkankomposisi kulit ari ubi kayu (singkong) (per 

100 g kalori)ditunjukkan pada Tabel 5 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Kandungan Gizi dalam Tiap 100 g Singkong 

No Unsur Gizi Banyaknya dalam (per 100 gram) 
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Singkong putih Singkong kuning 

1  Kalori (kal)  146,00  157,00 

2.  Protein (g)  1,20  0,80 

3.  Lemak (g)  0,30  0,30 

4.  Karbohidrat (g)  34,70  37,90 

5.  Fosfor (mg)  40,00  40,00 

6.  Zat besi (mg)  0,70  0,70 

7.  Vitamin A (SI)  0  385,00 

8.  Vitamin B1 (mg)  0,06  0,06 

9.  Vitamin C (mg)  30,00  30,00 

10.  Air (g)  62,50  60,00 

11.  Bagian dapat dimakan 75,00  75,00 

Sumber : Direktorat Gizi, Depkes R.I (1981). 

2.4 Pati 

Pati merupakan suatu senyawa karbohidrat kompleks dengan ikatan 

aglikosidik yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa 

(sebagai produk fotosintesis) dalam jangka panjang.Selain itu, ada pula pati yang 

diproduksisecara komersial biasanya didapatkan dari jagung, gandum, beras dan 

tanaman-tanaman umbi seperti kentang, ubi kayu dan ubi jalar.Jagung (Zea mays 

l.), ubi kayu/ tapioka (Manihot esculenta Crantn), ubi jalar (Ipomoea batatas l.), 

gandum (Triticumaestivum l.) dan kentang (Solarium tuberosum L.) merupakan 

sumber pati utama, sedangkan padi (Oryza sativa l.), sagu (Cycas spp.), Garut 

(Tacca leontopetaloides (l.)Kuntze) berkontribusi dalam jumlah yang lebih kecil 

terhadap total produksi global. Dalam Tabel 6 ditunjukkan kandungan pati 

dari beberapa bahan pangan. 

 

 

 

 

Tabel 6. Kandungan Gizi dalam Tiap 100 g Singkong (Cui, 2005) 

Bahan Pangan  Pati (% dalam basis kering) 
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Ubi jalar  90 

Singkong  90 

Beras  89 

Kentang  75 

Biji Sorghum  72 

Biji Gandu,  67 

Jagung  57 

 

Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas.Fraksi 

terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut amilopektin.Amilosa 

merupakan rantai linier polisakarida yang besar, dimana unit-unit β-D 

glukopiranosanya dihubungkan dengan ikatan α-(1→4).Sedangkan amilopektin 

adalah rangkaian glukosa yang sangat bercabang. Bagian molekul yang tidak 

bercabang berupa unit-unit glukosa yang dihubungkan dengan ikatan α–(1→4). 

Sedangkan pada bagian bercabang yang terjadi setiap 20–24 unit 

glukosadihubungkan dengan ikatan α–(1→6) antara carbon 1 pada glukosa dalam 

bentuk alfa dan karbon 6 pada glukosa lain. Dalam struktur granula pati, posisi 

amilosa dan amilopektin berada dalam suatu cincin-cincin dengan jumlah cincin 

sekitar 16 buah dalam suatu granula pati.Cincin-cincin dalam suatu granula pati 

tersebut terdiri atas lapisan-lapisan yaitu cincin lapisan amorf dan cincin lapisan 

semikristal (Hustiany, 2006). 

Amilosa memberikan sifat  keras, sedangkan amilopektin memberikan sifat 

lengket. Konsentrasi keduanya akan mempengaruhi sifat mekanik dari polimer 

alami yang terbentuk. Struktur molekul amilopektin dan amilosa dapat dilihat pada 

Gambar 2 dan Gambar 3. 
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Gambar 2. Struktur Amilosa(Eliasson, 2004) 

Saat dipanaskan maka granula pati akan mengalami pengembangan dan 

bersifat tidak kembali ke bentuk semula yang disebut dengan gelatinisasi. Proses 

gelatinisasi ini terjadi akibat hilangnya sifat polarisasi cahaya pada hilum yang akan 

tercapai pada titik suhu tertentu. Ikatan granula yang bervariasi pada patimerupakan 

faktor yang menentukan besarnya suhu untukmencapai gelatinisasi. Kisaran suhu 

gelatinisasi pada kentang 57-87ºC, tapioka 68-92ºC, gandum 50-86ºC, jagung ketan 

68-90ºC, jagung 70-89ºC (Swinkels, 1985).Komposisi amilosa dana milopektin 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Gambar 3. Struktur Amilopektin(Eliasson, 2004) 

Secara umum pati bersifat inert dan stabil, namun perubahan yang 

irreversibel pada struktur fisik dan sifat kimianya akan terinduksi ketika pati 

dipanaskan. Film yang terbentuk daripati bersifat amorf dengan derajat 

kekristalannya bergantung pada kondisi pembentukan film tersebut. Lingkungan 
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ketika film tersebut digunakan akan sangat mempengaruhi sifat mekanik film. 

Bentuk amilopektin yang bercabang dan rantai amilosaberbentuk linier 

mengakibatkan adanya perbedaan signifikan antara sifat mekanik film dari amilosa 

murni dan amilopektin murni, dimana film dari amilopektin bersifat lebih getas 

dibandingkan film dari amilosa. Rantai polimer dengan bentuk linier lebih sulit 

diputus dibandingkan  rantai polimer yang bercabang. Hal ini menyebabkan film 

dengan amilosa sebagai komponen utamanya akan memiliki kekuatan tarik yang 

lebih tinggi dibandingkan  plastik dari amilopektin. Panjang rantai amilosa 

mempengaruhi sifat fasanya, gel yang kaya amilosa memiliki sifat dan ketahanan 

thermal serta lebih sulit diurai olehzat kimia dan enzim dibandingkan gel yang kaya 

amilopektin. Film amilosa memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi dibandingkan 

film amilopektin (Krogars, 2003). 

Dewasa ini telah banyak dikembangkan plastic biodegradable berbahan 

dasar pati. Di luar negeri, penggunaan pati sebagai bahan dasar plastik 

biodegradable sudah  memasuki tahapan  komersial, sedangkan di Indonesia masih 

terus dilakukan tahapan-tahapan penelitian di samping mulai tumbuhnya 

perusahaan plastik biodegradable yang  memanfaatkan pati lokal. Beberapa peneliti 

telah meneliti tentang pengembangan patisebagai bahan dasar plastik 

biodegradable, antara lainkarakterisasi poliblend LLDPE-pati sebagai alternatif 

plastik yang terbiodegradasi (Sumari, 1996), proses produksi bioplastik dari pati 

tapioka yang dilakukan dengan  memodifikasi struktur patipada suhu 130-190ºC 

pada tekanan 0-50x10 N/m dan mencampurkannya dengan termoplastik sintesis 

(Yuliana, 1996), produksi polimer dengan cara menghidrolisis sampah ubi jalar 

menggunakan alpa-amylase liquefaction enzyme danamyloglucosidase 
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saccharification enzyme dari Rizhophus sp.(Rusendi, 1999), pembuatan plastik 

biodegradable dengan mencampur polietilen dengan beberapa pati yang berasal 

darigarut, ubi jalar, ubi kayu dan kentang, plastik ramah lingkungan dari 

polikaprolakton dan pati tapioka dengan penambahan refined bleached and 

deodorized palm oil (RBDPO) sebagai pemlastis alami dan sintesis film kemasan 

ramah lingkungan dari kompositpati (Hasan, 2007), kitosan dan asam polilaktan 

dengan pemlastik gliserol (Firdaus, 2010). 

Tabel 7. Komposisi Amilosa dan Amilopektin 

Sifat  Amilosa  Amilopektin 

Struktur Umum  Lurus  Bercabang 

Ikatan  α-1,4  α-1,4 dan α-1,6 

Panjang Rantai Rata-rata  ~ 103  20-25 

Derajat Polimerisasi  ~ 103  104-105 

Kompleks dengan Iod  Biru (~ 650 nm)  Ungu-Coklat (~ 550 nm) 

Kemampuan 

membentukgel dan film  
Kuat  Lemah 

 

2.4.1Gelatinisasi pati 

 Gelatinisasi merupakan fenomena pembentukan gel yang diawali dengan 

pembengkakan granula pati akibat penyerapan air yang tidak dapat kembali pada 

kondisi semua (Winarno, 1982). Pengembangan granula pati pada mulanya bersifat 

dapat balik, tetapi jika pemanasan mencapai suhu tertentu, pengembangan granula 

pati menjadi bersifat tidak dapat balik dan akan terjadi perubahan struktur granula. 

Suhu pada saat granula pati membengkak dengan cepat dan mengalami perubahan 

yang bersifat tidak dapat balik disebut suhu gelatinisasi pati. 

Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi 

terlarut disebut amilosa dan yang tidak terlarut disebut amilopektin. Perbandingan 

amilosa dan amilopektin akan mempengaruhi sifat kelarutan dan derajat gelatinisasi 
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pati. Semakin kecil kandungan amilosa atau semakin tinggi kandungan 

amilopektinnya, maka pati cenderung menyerap air lebih banyak 

(Tjokroadikusoemo, 1986). Pati yang kandungan amilopektinnya tinggi akan 

membentuk gel yang tidak kaku, sedangkan pati yang mengandung amilopektin 

rendah akan membentuk gel yang kaku. Proses gelatinisasi pati terjadi karena 

kerusakan ikatan hidrogen yang berfungsi untuk mempertahankan struktur dan 

integritas granula pati. Kerusakan integritas pati yang menyebabkan granula pati 

menyerap air, sehingga sebagian fraksi terpisah dan masuk ke dalam medium 

(Greenwood, 1979). Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-

glikosidik. Setiap pati tidak sama sifatnya tergantung dari rantai C-nya, serta apakah 

lurus atau bercabang rantai molekulnya. Mekanisme gelatinisasi pati secara ringkas 

dan skematis di uraikan oleh Harper (1999). Tahap pertama granula pati masih 

dalam keadaan normal belum berinteraksi dengan apapun. Ketika granula mulai 

berinteraksi dengan molekul air disertai dengan peningkatan suhu suspensi 

terjadilah pemutusan sebagian besar ikatan intermolekular pada kristal amilosa, 

akibatnya granula akan mengambang (tahap 2). Tahap berikutnya molekul-molekul 

amilosa mulai berdifusi keluar granula akibat meningkatnya aplikasi panas dan air 

yang berlebihan yang menyebabkan granula mengembang lebih lanjut (tahap 3). 

Proses gelatinisasi terus berlanjut sampai seluruh mol amilosa berdifusi keluar. 

Hingga tinggal molekul amilopektin yang berada di dalam granula. Keadaan ini pun 

tidak bertahan lama karena dinding granula akan segera pecah sehingga akhirnya 

terbentuk matriks 3 dimensi yang tersusun oleh molekul-molekul amilosa dan 

amilopektin (tahap 4) 
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2.5 Edible Coating 

Menurut Krochta (1992) pelapis edibel atau edible coating adalah suatu 

lapisan tipis yang rata, dibuat dari bahan yang dapat dimakan, dibentuk di atas 

komponen  makanan (coating) atau diletakkan di antara komponen makanan (film) 

dan dapat berfungsi sebagai penahan (barrier) perpindahan massa (seperti 

kelembaban, oksigen, lipida, zat terlarut) dan atau sebagai pembawa (carrier) bahan 

tambahan makanan seperti bahan pengawet untuk meningkatkan kualitas dan umur 

simpan  makanan. Gennadios dan Weller (1990) mendefinisikan   pelapis edibel 

sebagai pelapis tipis dari bahan yang dapat dimakan yang digunakan pada makanan 

dengan cara pembungkusan, pencelupan, penyikatan atau penyemprotan agar 

terjadi tahanan yang selektif terhadap transmisi gas dan uap air dan memberi 

perlindungan terhadap kerusakan mekanik. Di bidang farmasi pelapis edible 

digunakan untuk melapisi obat-obatan dan di bidang pangan untuk melapisi 

manisan, buah buahan, sayur-sayuran dan beberapa produk daging, ungags maupun 

hasil laut. 

Komponen yang dapat digunakan untuk pembuatan pelapis edibel dapat 

terdiri dari tiga kategori yaitu hidrokoloid, lipid dan kombinasinya 

(komposit).Hidrokoloid terdiri atas protein, turunan selulosa, alginate, pektin, 

tepung (starch) dan  polisakarida lainnya, sedangkan dari golongan lipid antara lain 

lilin (waxes), gliserol dan asam lemak (Donhowe dan Fennema 1994). Berdasarkan 

komposisinya, hidrokoloid terbagi atas karbohidrat dan protein. Karbohidrat terdiri 

dari tepung (starch), gum tumbuhan (alginat, pektin, gum arab) dan pati 

termodifikasi. Pada umumnya pelapis edibel dari polisakarida mempunyai sifat 

penghambatan  terhadap gas yang lebih baik daripada terhadap uap air (Baldwin et 
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al. 1995). Protein yang dapat digunakan untuk membuat pelapis edibel antara lain : 

gelatin, kasein, protein kedelai,whey protein, whey gluten dan zein (Donhowe dan 

Fennema 1994). Secara umum protein danpolisakarida sangat hidrofilik dan tidak 

dapat digunakan sebagai barrier kelembaban permukaan yang dipotong dan 

mempunyai aw permukaan yang tinggi.Fungsi protein dan polisakarida terutama 

adalah sebagai pembentuk jaringan tiga dimensi di mana lemak terdispersi. 

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 oksigendengan bahan sehingga oksidasi dapat dihindari 

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

perubahan, dan memperbaiki penampilan produk. 

Untuk menutupi kelemahan pelapis edibel hidrokoloid dan memanfaatkan 

keunggulanpelapis edibel lipid, digunakan bahan komposit yang merupakan 

gabungan antara hidrokolid dengan lipid. Keunggulan pelapis edibel komposit 

terutama dalam kemampuannya menahanlaju transmisi uap air dan gas telah banyak 

diteliti antara lain oleh Grenner dan Fennema(1989). Pelapis edibel dari 

polisakarida dengan  lipid menurut Wong et al. (1994) dapat mereduksi kehilangan 

air pada potongan buah apel sebesar 92 %, menekan laju respirasisebesar 70 % dan 

produksi etilen sebesar 90 % pada suhu 23ºC dan RH 50 %. 

Prinsip pembuatan pelapis edibel sama dengan film edible. Hal yang 

membedakannya adalah cara pembentukannya. Pelapis edibel langsung dibentuk 

pada permukaan produk,sedangkan film edible dibentuk secara terpisah dari 
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produk. Donhowe dan Fennema (1994) mengemukakan bahwa pembuatan film dan 

pelapis edibel dapat dilakukan dengan cara konservasi (conservation), pemisahan  

pelarut (solvent removal) dan pemadatan larutan(solidification of melt). 

Menurut Suzan (1994), bahan tambahan seperti antimikroba dan bahan 

pengawet sering digunakan dalam pembuatan edible film untuk meningkatkan 

fungsinya. Antimikroba yang biasa digunakan adalah asam benzoat, asam sorbat, 

potassium sorbat dan asam  propionate. Antimikroba yang dapat berfungsi sebagai 

pengawet antara lain potassium sorbat dan asam sorbat (Baranowski 1990 di dalam 

Susan 1994). Potassium sorbat  merupakan antimikroba yang mempunyai 

kemampuan untuk menekan pertumbuhan jamur dan bakteri yang cukup 

baik(Vojdani dan Torres 1990). Potassium sorbat sangat efektif sebagai 

antimikroba dengankonsentrasi antara 0,05%-0,30% (persen berat kering) pada 

sebagian besar makanan (Robach etal. 1979 di dalam Vojdani dan Torres 1990). 

2.5.1Edible Coating Berbasis Polisakarida 

Polisakarida larut air merupakan senyawa polimer berantai panjang yang 

dilarutkan  kedalam air, dengan tujuan mendapatkan viskositas larutan yang cukup 

kental (Glicksman,1984). Komponen-komponen inilah yang akan berperan untuk 

mendapatkan kekerasan,kerenyahan, kepadatan, kualitas ketebalan, viskositas, 

adhesivitas, dan kemampuan pembentukan gel. Selain itu, senyawa ini sangat 

ekonomis bila digunakan untuk industri karenamudah didapatkan dan tidak beracun 

(Krochtael al., 1994). 

Edible coating menggunakan bahan dasar polisakarida banyak digunakan 

terutama pada buah dan sayuran, karena memiliki kemampuan bertindak sebagai 

membran permeabel yang selektif terhadap pertukaran gas karbondioksida dan 

oksigen. Sifat inilah yang dapat memperpanjang umur simpan karena respirasi buah 
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dan sayuran menjadi berkurang. Selain itupolisakarida menghasilkan film dengan 

sifat mekanik yang baik. Pati singkong dan pati sagu merupakan contoh 

polisakarida. Oleh karena itu pati singkong dan pati sagu mempunyai potensi dalam 

teknologi edible coating. 

Jenis polisakarida yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan 

edible filmadalah selulosa, pati dan turunannya, seaweed extract, exudates gums, 

dan seed germs. Filmpolisakarida yang rendah kalori dan bersifat nongreasy dapat 

digunakan untuk mempepanjang umur simpan buah dan sayuran dengan mencegah 

terjadinya dehidrasi, oksidasi, sertaterjadinya browning pada permukaan, 

mengontrol komposisi gas oksigen dan karbondioksidadalam atmosfer internal 

sehingga mampu mengurangi laju respirasi. 

2.5.2 CMC (Carboxy Methyl Cellulosa) 

CMC adalah suatu bahan sumber karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh 

tubuh tetapi berguna untuk mikroflora positif dalam usus.Natrium 

carboxymethylcellulose, yang sering dikenal dengan CMC dibuat dengan 

mereaksikan selulosa basa dengan Na-monokloroasetat.Viskositas CMC 

dipengaruhi oleh suhu dan pH. Pada pH kurang dari 5 viskositas CMC akan 

menurun, sedangkan CMC sangat stabil pada pH antara 5-11 (Klose dan 

Glicksman, 1972) 

CMC digunakan sebagai penstabil selain itu juga sebagai tambahan kadar 

serat pangannya. Carboxymethylcellulose (CMC) adalah polisakarida linear, 

dengan rantai panjang dan larut dalam air serta merupakan gum alami yang 

dimodifikasi secara kimia.Warnanya putih sampai krem, tidak berasa dan tidak 

berbau. Fungsi dasar CMC adalah untuk mengikat air atau memberi kekentalan 
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pada fase cair sehingga dapat menstabilkan komponen lain dan mencegah sineresis. 

CMC larut dalam air panas dan air dingin. 

2.5.3 Plasticizer 

Plasticizer adalah bahan organik dengan bobot molekul rendah yang 

ditambahkan dengan maksud memperlemah kekakuan suatu film (Gennadios 

2002). Penambahan plasticizer akan menghindarkan film dari keretakan selama 

penanganan dan penyimpanan, yang dapat mengurangi sifat-sifat barrier film 

(Gontard et al. 1993). 

Menurut Kester dan Fennema (1989) plasticizerdapat meningkatkan 

fleksibilitas dan ketahanan film terutama jika disimpan pada suhu rendah. 

Plasticizer yang umumnya digunakan dalam pembuatan edible coating adalah 

gliserol, polietilen glikol 400 (PEG), sorbitol, propilen glikol dan etilen glikol (EG). 

Salah satu plasticizer yang dapat digunakan dalam pembuatan edible 

coating adalah gliserol. Gliserol efektif digunakan sebagai plasticizer pada 

hidrofilik film. Penambahan gliserol akan menghasilkan film yang lebih fleksibel 

dan halus. Menurut Gontard et al, (1993) gliserol dapat meningkatkan permeabilitas 

film terhadap uap air karena sifat gliserol yang hidrofilik. Gliserol merupakan 

senyawa alkohol polihidrat dengan tiga buah gugus hidroksil dalam satu molekul 

yang umumnya disebut alkohol trivalent. Rumus kimia gliserol adalah C3H8O3 

dengan nama kimia 1,2,3-propanatriol. Berat molekul gliserol adalah 92,10 dan titik 

didih 204ºC (Winarno 1992). Gliserol mempunyai sifat mudah larut dalam air, 

meningkatkan kekentalan larutan, mengikat air dan menurunkan aw (Lindsay 1985) 

2.5.4 Asam Stearat 
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Asam stearat adalah campuran asam organik padat yang diperoleh dari 

lemak sebagian besar terdiri dari asam oktadekanoat, C18H36O2 dan asam 

heksadekanoat, C16H32O2. Asam lemak ini merupakan asam lemak jenuh, wujudnya 

padat pada suhu ruang. Asam stearat diproses dengan memperlakukan lemak hewan 

dengan airpada suhu dan tekanan tinggi. Asam ini dapat pula diperoleh dari 

hidrogenasi minyak nabati (Cahyadi, 2009). 

Asam lemak stearat merupakan asam lemak jenuh (Santoso, 2004).  

Menurut Belitz dan Grosch (1999) Struktur hidrokarbon molekul asam stearat yang 

panjang terdiri dari karbon dan hidrogen yang bersifat non polar tidak berikatan 

dengan air sehingga bersifat hidrofobik, sedangkan gugus karboksil bersifat polar 

yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, sehingga mampu mengikat air 

dengan kuat bersifat hidrofilik. 

Sifat 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 

(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). 



29 
 

Asam stearat dikenal juga dengan nama octadecanoic acid dan  merupakan 

salah satu asam  lemak jenuh yang memiliki jumlah atom karbon (C) sebanyak 18 

buah (Gunstone dan Norris 1983). Asam stearat mempunyai rumus molekul 

C18H36O2 (Smith dan Walters 1967). Menurut Williams (1966) asam stearat 

terdapat pada minyak tengkawang dengan kandungan asam sebesar 40-45 %. 

Menurut Gunstone dan Norris (1983) asam stearat memiliki titik leleh (melting 

point) pada suhu 70,1ºC dan titik didih (boiling point) pada suhu 184ºC. 

2.5.5 Asam Askorbat 

Vitamin C atau asam askorbat merupakan antioksidan yang ideal yang 

terdapat dalam buah-buahan karena merupakan komponen alami yang tidak 

menyebabkan perubahan bau dan cita rasa yang tidak diinginkan, ekonomis 

sekaligus dapat meningkatkan nilai gizi buah. Asam askorbat sering digunakan 

untuk mencegah reaksi enzimatis yang menyebabkan terjadinya perubahan warna 

pada buah maupun sayuran segar. Asam askorbat tidak menghambat enzim secara 

langsung, melainkan mereduksi quinon yang terbentuk menjadi substrat polifenol 

semula. Proses ini disertai dengan penurunan aktivitas enzim oleh karena itu 

dikenal dengan reaksi inaktivasi (Klau 1974). 

Vitamin C atau asam askorbat (C6H8O6) merupakan  padatan kristal yang 

berwarnaputih, tidak berbau, tidak larut dalam etil alkohol tapi larut dalam air (Klau 

1974). Asamaskorbat sangat mudah teroksidasi secara reversible menjadi asam L-

dehidroaskorbat yangmasih mempunyai aktivitas vitamin C. Reaksi degradasi asam 

askorbat dalam larutan air tergantung pada beberapa faktor seperti pH (kisaran pH 

4 sampai pH 6 mempunyai kestabilanyang paling tinggi), suhu dan kehadiran dari 

oksigen atau ion logam seperti tembaga. Asamaskorbat sering digunakan sebagai 



30 

antioksidan di berbagai macam pangan olahan, antara lain buah-kaleng, sayuran 

kaleng, ikan kaleng, daging kaleng, minuman ringan dan beverages.(Klau 1974). 

Ponting (1960) menyatakan, bahwa jumlah asam askorbat yang digunakan 

untuk reaksi inaktivasi harus cukup, karena dalam reaksi ini mungkin sejumlah 

asam askorbat dapat teroksidasi. Bila jumlah asam askorbat yang ditambahkan 

untuk mencegah browning tidakcukup, maka browning akan hanya tertunda 

sejenak. Oleh karena itu tidak efektif menggunakan asam askorbat dalam jumlah 

kecil untuk mencegah pencoklatan selama penyimpanan tergantung pada jenis 

buah. 

Asam askorbat diizinkan digunakan dalam banyak proses pengolahan 

karena asamaskorbat ini banyak terdapat pada jaringan tumbuhan atau hewan dan 

dalam banyak sayuranserta buah-buahan dalam jumlah yang relatif besar, 

disamping itu karena tingkat toksisitasnya yang sangat rendah, dimana manusia 

aman mengkonsumsinya sampai jumlah 4 gram per hari(Klau 1974). Asam 

askorbat di dalam makanan sering digunakan sebagai pengawet, antioksidan dan 

penambah gizi (Depkes RI, 1979). 


