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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Edible Coating 

2.1.1 Pengertian Edible Coating 

Edible coating maupun edible film didefinisikan sebagai lapisan tipis yang 

melapisi bahan pangan dan aman untuk dikonsumsi (Park et al., 2001) dalam 

Santoso et al., 2004)). Sedangkan menurut Pascall & Lin (2013) edible coating 

atau edible film dapat diartikan sebagai kemasan yang terbuat dari bahan yang 

dapat dikonsumsi. Dalam proses ini bahan pelapis dapat langsung diaplikasikan 

langsung pada makanan atau di bentuk sebagai film yang digunakan untuk 

membungkus makanan tanpa merubah bahan dan metode pembuatannya. Jadi 

dapat disimpulkan bahwasanya edible coating atau edible film merupakan pelapis 

makanan yang terbuat dari bahan yang aman dan dapat langsung dikonsumsi serta 

dapat menjaga kualitas makanan selama masa penyimpanan. Edible coating atau 

film yang ideal harus meiliki syarat, antar lain tidak merubah warna dan bau dari 

produk, tidak berpengaruh pada kualitas dari suatu produk, harus melekat dan 

cocok dengan produk, harus ekonomis dan mudah terurai, serta tidak beracun 

(Prasad & Batra, 2015). 

2.1.2  Klasifikasi Edible Coating atau Edible Film 

Menurut Bourtoom (2016) edible coating atau edible film dapat 

bikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan polimer penyusunnya, yaitu 

hidrokolid, lipid, dan komposit. 
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1. Hidrokoloid 

Polisakarida yang digunakan pada pebuatan edible coating atau film 

meliputi pati serta turunannya , pektin serta turunannya, selulosa serta turunannya,  

gum, ekstrak rumput laut, dan chitosan. Polisakarida sebenarnya sangat hidrofilik 

sehingga polisakarida memiliki sifat penghalang uap air yang kurang baik. Akan 

tetapi pelapis ini memiliki kemampuan yang baik dalam pertukaran gas oksigen 

dan karbondioksida sehingga menggurangi hilangnya kelembaban dari suatu 

produk makanan. Polisakarida yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan edible 

coating atau film adalah selulosa serta turunanya, chitosan, pati serta turunannya, 

ekstrak rumput laut, dan alginat.  

Pelapis dari selulosa dan turunananya memiliki sifat pembentuk pelapis 

yang baik, umumnya tidak berbau dan tidak berasa, fleksibel, transparan, tahan 

terhadap minyak dan lemak, serta larut dalam air. Pelapis yang tebuat dari 

chitosan dapat membentuk laisan semi permeabel yang dapat memodifikasi 

atmosfer internal sehingga menunda pematangan dan menurubnkan tingkat 

transpirasi padabuah dan sayur. Lapisan dari bahan tidak berwarna, kuat, 

fleksibel, dan penghalang oksigen yang baik. Chitosan sering diaplikasikan pada 

berbagai buah dan sayur seperti stroberi, mentimun, paprika sebagai pelapis 

antimikroba. Polisakarida lain yang sering digunkan dalam pembuatan edible 

adalah pati. Sebagian besar pati tersusun atas dua jenis polimer glukosa, yaitu 

polisakarida yang berantai lurus yang disebut amilosa dan polisakarida berantai 

cabang yang disebut amilopektin. Pati digunakan sebagai pelapis untuk 
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mengantikan plastik karena biayanya yang relatif murah dan mudah diperbaharui 

serta memiliki sifat mekanik yan baik. 

2. Lipid 

Lipid yang digunakan sebagai pelapis terdiri dari monogliserida yang 

teretilasi, lilin alami, dan surfaktan. Zat lilin yang paling efektif adalah lilin 

parafin dan lilin lebah. Fungsi utama dari lapisan lipid adalah untuk menhalangi 

perpindahan kelembaban. Karena lipid bersifat hidofobik, lapisan yang dihsilkan 

lebi tebal dan lebih rapuh sehingga lapisan dari lipid harus ditambahkan bahan 

pembentuk film yan lain seperti protein dan selulosa serta turunannya. Pelapis 

lilin berfungsi untuk menghalangi hilangnya gas dan kelembaban pada kulit buah 

segar serta meningkatkan penampilan suatu produk. Jika lilin diaplikasikan dalam 

lapisan yan tebal maka lapisan tersebut perlu dihilankan terlebih dahulu, namun 

jika lapisannya berupa lapisan tipis maka langsung dapat dikonsumsi. 

3. Komposit  

Edible coating atau film dapat bersifat heterogen, terdiri dari campuran 

polisakarida, protein, atau lipid. Pembuatan lapisan dari komposit ini 

memnafatkan karakteristik dari berbagai bahan pembuatan pelapis untuk 

meningkatkan kualitas pelapis yang dihasilkan. Kombinasi yang sering dilakukan 

antara lain antara polisakarida dan protein, proten dan lipid, polisakarida dan lipid, 

atau polimer sistetis dengan polimer alami.  

2.1.3 Aplikasi Edible Coating 

Pascall & Lin (2012) menyatakan bahwa edible coating atau film memiliki 

berbagai aplikasi antara lain: 
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1. Sebagai barrier 

Salah satu fungsi kemasan adalah sebagai penghalang yang memisahkan 

dan melindungi dari paparan lingkungan. Edible coating atau film telah digunakan 

untuk melindungi daging, buah, dan sayur dari kontaminasi mikroba patogen. 

Selain itu, edible coating atau film juga berfungsi sebagai barrier terhadap 

kelembaban, oksigen dan gas-gas lainnya serta lemak dan minyak. Pelapis ini 

dapat diaplikasikan pada makanan siap saji ataupun produk segar seperti buah dan 

sayur. Kemampuan barrier pelapis tergantung pada sifat kimia bahan yang 

digunakan. Selain itu, kondisi lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap 

kemapuan barrier suatu lapisan. 

2. Sebagai carrier 

Selama proses pencampuran bahan baku,senyawa aktif dapat ditambahkan 

ke dalam larutan edible coating atau film. Senyawa aktif yang ditambahkan 

meliputi antioksidan, antimikroba, penyedap, zat warna, dan nutrisi. Dalam proses 

tersebut, bahan pembuatan pelapis akan bercampur dengan senyawa aktif yang 

ditambahkan yang dapat menghasilkan peningkatan terhadap penampilan dan 

kualitas suatu produk selama penyimpanan.  

3. Sebagai Pemikat 

Kemampuan edible coatinga atau film untuk memperbaiki sifat mekanik 

dari suatu produk yang mudah mengalami kerusakan telah banyak dibahas. Akan 

tetapi, bahan pelapis berbasis protein dan polisakarida cenderung menghasilkan 

lapisan yang rapuh, karenanya perlu ditambahkan plasticizer. Plasticizer yang 

sering digunakan adalah gliserol, manitol, dan sorbitol. edible coating atau film 
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dapat meningkatkan penampilan dan rasa suatu produk. Contonhya adalah lilin 

yang melapisi pemukaan pada buah-buahn seperti lemon, apel, dan jeruk 

menyebabkan permukaan buah lebih mengkilap sehingga menarik konsumen. 

Beberapa metode yang digunakan untuk aplikasi coating pada produk 

buah dan sayuran, yaitu dipping (pencelupan), foaming (pembusaan), spraying 

(penyemprotan), casting (penuangan), serta aplikasi penetesan yang dikontrol. 

Metode pelapisan yang paling umum diterapkan pada produk buah, sayur, ikan 

dan daging adalah dipping (pencelupan). Metode ini diaplikasikan dengan 

mencelupkan produk ke dalam larutan coating (Miskiyah et al., 2011). 

 

2.2  Tepung Terigu 

2.2.1  Pengertian Tepung Terigu 

Tepung terigu menurut SNI 01-3751-2006 merupakan tepung yang dibuat 

dari endosperma biji gandum Triticum aestivum L. (Club Wheat) dan/atau 

Triticum compactum Host  atau campuran keduanya degan penambahan Fe, Zn, 

Vitamin B1, Vitamin B2, dan asam folat sebagai fortifikan. Tepung terigu 

merupakan jenis tepung yang sering digunakan dalam berbagai macam pembuatan 

makanan seperti bakwan, kue, roti, biskuit, mi, dan lain sebaginya. Tepung terigu 

banyak dipilih karena mudah ditemukan, harganya yang relatif lebih murah, cara  

pengolahannya yang mudah serta bergizi tinggi. Kata “terigu” sebenarnya diambil 

dari bahasa Portugis, yaitu “trigo” yang berarti “gandum”. Namun, terdapat 

perebedaan antara gandum utuh dengan terigu. Gandum utuh cenderung lebih 

kasa dan berwarna cokelat sedangkan tepung terigu bertekstur lebih halus dan 
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berwarna putih. Hal ini disebabkan karena terigu telah melalui beberapa tahap 

pengolahan (Sholihah, 2015). 

2.2.2 Komposisi Tepung Terigu 

Menurut Gisslen (2013), tepung terigu sebagian besar terdiri atas pati. 

Berikut ini adalah komponen dari tepung terigu: 

1. Pati 

Tepung terigu mengandung pati sekitar 68-78%. Pati merupakan molekul 

karbohidrat komplek yang terdiri dari beberapa ikatan gula sederhana yang 

menjadi satu. Pati pada tepung beebentuk butiran-butiran kecil. Butiran pati ini 

akan tetap utuh hingga larut dengan air dalam proses pencampuran dengan air. 

Pada proses ini pati akan menyerap air dan mengembang. 

2. Protein 

Tepung terigu mengandung protein sekitar 6-8% tergantung dari jenis 

gandum yang digunakan. Protein berfungsi sebagai agen pengikat yang menahan 

butir-butir pati tetap utuh di endosperma. Sekitar 80% protein yang terkandung 

pada tepung disebut glutenin dan gliadin. Jika dua protein tersebut 

dikombinasikan dengan air dan dicampur maka akan membentuk zat elastis yang 

disebut gluten.  

3. Kelembaban (Moisture) 

Kandungan kelembaban yang baik untuk tepung terigu berada pada 

kisaran 11-14%. Jika melebihi 14% maka akan terjadi kerusakan pada tepung 

terigu. Untuk itu, tepung terigu seharusnya disimpan tertutup di tempat yang 

kering. 
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4. Lemak 

Tepung terigu hanya mengandung leamak sekitar 1%. Akan tetapi lemak 

berperan penting dalam pengembangan gluten. Lemak mudah rusak sehingga 

akan memberikan rasa pada tepung. Karena alasan inilah tepung memiliki umur 

simpan yang terbatas dan harus segera digunakan. 

5. Abu 

Abu adalah istilah lain dari kandungan mineral dalam tepung. Ketika 

membeli tepung, dua hal yang dilihat adalah kadar protein dan kadar abunya. 

Secara umum, semakin tinggi kadar abu maka warna tepung akan semakin gelap. 

Hal ini dikarenakan pada bagian kulit dan daerah luar endosperm lebih banyak 

mengandung abu. Kadar abu yang terkandung pada tepung terigu berkisar antara 

0,3-1,5%.  

6. Pigmen 

Pigmen yang berwarna oranye kekuningan disebut carotenoids. Karena 

adanya pigmen ini, tepung yang belum melalui proses pemutihan memiliki warna 

cenderung creamy daripada putih. Seiring bertambahnya usia tepung setelah 

penggilingan, oksigen di udara akan memutihkan pigmen ini sehingga tepung 

akan menjadi lebih putih. 

Berdasarkan daftar komposisi bahan makanan yang dikeluarkan oleh 

Departemen Kesehatan RI, kandungan gizi pada tepung terigu dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 2.1 Kandungan gizi tepung terigu 
Kandungan Gizi Jumlah 

Energi (kkal) 365 

Protein (g) 8,90 

Lemak (g) 1,30 

Karbohidrat (g) 77,30 

Kalsium (mg) 16 

Fosfor (mg) 106 

Zat besi (mg) 1,2 

Natrium (mg) 2,0 

Potasium (mg) 400 

Vitamin B1 (mg) 0,12 

Air (g) 12 

(Sumber: Departemen Kesehatan RI, 2015) 

2.2.3 Pembuatan Tepung Terigu 

Hartanto (2015) menjelaskan bahwa gandum mengalami proses yang 

panjang hingga menjadi tepung terigu. Beberapa tahap proses pengolahan tepung 

terigu, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini meliputi proses pembersihan (cleaning), proses 

pelembaban (dampening), dan proses pengondisian (conditioning). Pada proses 

pembersihan, gandum dibersihkan dari berbagai kotoran serperti kulit gandum, 

kerikil, debu, logam, biji-bijian lain dan dan lain sebagainya. Benda benda 

buangan tersebut harus dibersihkan sebelum memasuki proses penggilingan. Pada 

proses ini digunakan ayakan kasar dan magnet agar berbagai benda asing tersebut 

dapat terpisah dari biji gamdum. 

Gandum yang telah dibersihkan selanjutnya akan melalui proses 

pelembaban. Proses ini dilakukan dengan menambahkan air pada gandum hingga 

kadar airnya sesuai dengan keinginan. Proses pelembaban tergantung pada 

kandungan air pada gandum, kepadatan dan kekerasan biji gandum. Proses 
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selanjutnya adalah pengondisian dimana gandum ditambahkan air dan dibiarkan 

dalam kurun waktu tertentu agar air meresap sepenuhnya. Proses dilakukan agar 

kulit gandum menjadi kuat sehingga saat digiling tidak hancur dan dapat 

mencapai kadar air tepung yang sesuai serta melunakkan endosperma dan 

mempermudah lepasnya endosperma dari kulit. 

2. Tahap Penggilingan  

Tahap penggiliingan meliputi proses penggilingan, 

penyaringan/penyortiran, penambahan nutrisi, serta proses penyimpanan (aging) 

dan bleaching. Proses penggilingan telah dilakukan secara modern dengan 

menerapkan suatu sistem penyaringan alur roda berputar berbahan dasar baja yang 

disebut breaksystem. Gandum yang dimasukkan akan dikelupas kulitnya dan 

lapisan endosperma  akan dihancurkan menjadi kepingan-kepingan yang lebih 

kecil agar lebih mudah dipisahkan. Endosperma pada gandum memiliki dua 

bagian yaitu bagian dalam dan bagian luar. Saat penggilingan, bagian luar 

endosperma akan menghasilkan serpihan yang lebih besar daripada bagian dalam. 

Proses penyaringan/penyortiran berfungsi memisahkan tepung menjadi 

bulir-bulir yang menunjukkan gandum sudah melewati proses penggilingan yang 

berulang. Setelah proses penggilingan, penyaringan/penyortiran, dan pemisahan 

maka kualitas tepung yang dihasilkan akan berbeda. Selanjutnya tepung akan 

diperkaya dengan penambahn nutrisi, seperti vitamin dan mineral. Proses 

dilakukan sebab nutrisi pada tepung hilang saat penggilingan yang berulang. 

Setelah proses penggilingan dan penyaringan maka tahap selanjutnya adalah 

penyimpanan (aging) dan bleaching. Proses ini dilakukan karena setelah proses 
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penggilingan, tepung masih berwarna kekuningan. Untuk menghilangkan warna 

kekuningan tepung disimpan selama beberapa bulan. Oksigen yang ada diudara 

akan menghilangkan warna kekunungan dan membuat tepung lebih putih. 

 

2.3 Stroberi (Fragraria anannasa) 

2.3.1 Klasifikasi Stroberi (Fragraria anannasa) 

Stroberi merupakan salah satu komoditas buah-buahan terpenting di dunia, 

terutama untuk negara-negara beriklim subtropis. Permintaan akan buah stroberi 

pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena stroberi 

memiliki rasa yang khas dan segar. Selain itu buah stroberi juga kaya akan 

kandungan gizi. 

 Buah Stroberi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Dicotyledonae 

Famili  : Rosaceae 

Genus  : Fragraria 

Spesies : Fragraria anannasa (Rukmana, 2012). 

2.3.2  Morfologi Stroberi (Fragraria anannasa) 

Stroberi memiliki batang utama yang sangat pendek. Daun-dauunya 

terbentuk di setiap buku. Terdapat pucuk aksilar di setiap ketiak daun. Internode 

yang sangat pendek menjadikan daun satu dengan yang lain sangat rapat. Hal ini 

menjadikan tanaman stroberi terlihat seperti rumpun yang tak berbatang. Batang 

dan daun yang rapat dinamakan crown. Crown memiliki ukuran yang berbeda 
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tergantung pada usia, kultivar, tingkat perkembangan tanaman, serta kondisi 

lingkungan tumbuh.  

Meristem apikal akan membentuk daun-daun yang baru setiap 8-12 hari 

pada rerat asuhu 22˚C pada masa vegetatif. Daun yang terbentuk dapat bertahan 1 

hingga 3 bulan selanjutnya akan mengering. stroberi memiliki daun dengan tepi 

bergerigi dan terdiri dari tiga helai yang disebut trifoliate (Budiman dan saraswati, 

2005). Stroberi berakar tunggang dan akan terus memanjang hingga mencapai 100 

cm. Akar buah stroberi juga menyebar ke segala arah. Rata-rata jumlah akar yang 

dimiliki tanaman dewasa adalah 20-35 akar.  

Seperti halnya bunga pada tanaman yang lain, bunga pada tanaman 

stroberi terdiri dari berbagai bagian. Normalnya bunga stroberi memiliki kelopak 

bunga sebangayak 5 helai, 5 mahkota, 20-35 benang sari, serta putik yang 

jumlahnya ratusan yang melekat di dasar bunga membentuk pola melingkar. 

Bunga tanaman memiliki empat macam bunga, yaitu bunga primer yang 

berjumlah satu yang akan mekar terlebih dahulu, selanjutnya dua bunga sekunder, 

kemudian bunga tersier yang berjumlah empat serta bunga kuartener yang 

berjumlah delapan. Penyerbukan bunga dibantu oleh serangga dan juga angin 

(Rahmatia & Pitriana, 2007). 

Stroberi memiliki buah berwarna merah dan merupakan buah semu. Buah 

yang sesungguhnya merupakan pembesaran dari receptacle. Buah sesungguhnya 

ini berasal dari ovul jika telah diserbuki akan berkembang menjadi buah kering 

yang berbiji keras. Penyebutan untuk struktur buah keras ini adalah achene. 

achene  ini menempel pada receptacle yang membesar dan memiliki ukuran yang 
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kecil. Jumlah buah achene yang akan terbentuk ditentukan oleh jumlah pistil dan 

keefektifan penyerbukan . Jumlah dari achene juga akan menentukan ukuran buah 

semu yang ada. USDA telah mengelompokkan beberapa bentuk buah stroberi, 

yakni oblate, globose, globose conic, conic, long conic, necked, long wedge, dan 

short wege. Bentuk-bentuk ini ditentukan oleh sifat genetik (Budiman & 

saraswati, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman Stroberi (a) Daun, (b) Buah, (c) Bunga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

2.3.3 Kandungan Stroberi (Fragraria anannasa) 

Stroberi merupakan buah yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat. 

Buah ini disukai selain karena rasanya juga karena gizi yang terkandung di dalam 

buahnya. Kandungan gizi yang paling banyak dalam buah stroberi adalah vitamin 

C. Vitamin C sangan bermanfaat bagi tubuh di antaranya dalah sebagai agen 

pereduksi dalam darah dan sel, sebagai antioksidan, membantu sintesa kolagen 

untuk penyembuhan luka dan pembentukan tulang, serta mempercepat 

a c b 
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penyerapan zat besi dalam tubuh (Cresna, 2014) . Adapun kandungan gizi pada 

100 gram stroberi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 Kandungan gizi dalam 100 gram buah stroberi 
Kandungan Gizi Jumlah 

Air (g) 90,95 

Energi (kkal) 32 

Protein (g) 0,67 

Lemak (g) 0,30 

Karbohidrat (g) 7,68 

Serat (g) 2,0 

Gula (g) 4,89 

Kalsium (mg) 16 

Zat besi (mg) 0,41 

Magnesium (mg) 13 

Fosfor (mg) 24 

Potasium (mg) 153 

Natrium (mg) 1 

Seng  (Zinc) (mg) 0,14 

Vitamin C (mg) 58,8 

Vitamin B-6 (mg) 0,047 

Vitamin A (IU) 12 

Vitamin E (mg) 0,29 

Vitamin K (µg) 2,2 

Folat (µg) 24 

(Sumber: US Department of Agriculture, 2015) 

2.3.4 Standar Mutu Stroberi (Fragraria anannasa) 

Stroberi merupakan buah yang digemari oleh masyarakat dari berbagai 

kalangan. Permintaan akan buah ini pun semakin lama semakin meningkat karena 

rasanya yang segar dan mudah dikonsumsi serta banyak mengandung vitamin. 

Adapun persyaratan mutu untuk buah stroberi berdasarkan standar SNI 

8026:2014 adalah: 

1. Persyaratan Umum 

Untuk semua kelas stroberi, persyratan umum yang harus dipenuhi adalah: 

a. Utuh 

b. Padat (firm) 

c. Tampilan segar 
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d. Layak konsumsi 

e. Bersih 

f. Bebas dari hama penyakit 

g. Bebas dari kerusakan akibat temperatur rendah dan atau tinggi 

h. Bebas dari kelembaban eksternal yang abnormal, kecuali pengembunan sesaat 

setelah pemindahan dari tempat penyimpanan dingin. 

i. Bebas dari aroma dan rasa asing 

j. Buah dipanen setelah mencapai umur panen sesuai karakteristik varietas/tipe 

komersial dan lokasi tumbuh 

2. Persyaratn Khusus 

Persyaratan khusus stroberi seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Syarat mutu stroberi 
Kelas Mutu Persyaratan 

Kelas super Bebas dari cacat/kerusakan kecuali cacat sangat kecil 

Kelas 1 Cacat/keruskan kecil yang diperbolehkan sebagai berikut: 

 sedikit perubahan bentuk 

 adanya warna putih yang tidak melebihi 10% dari total permukaan  

Kelas 2 Cacat/keruskan kecil yang diperbolehkan sebagai berikut: 

 edikit perubahan bentuk 

 adanya warna putih yang tidak melebihi 15% dari total permukaan 

(Sumber: SNI 8026:2014) 

 

2.4 Kerangka Konsep 

Buah stoberi setelah dipanen akan mudah mengalami kerusakan jika tidak 

ditangani dengan tepat. Hal tersebut disebabkan karena masih berlangsungya 

proses metabolisme meskipun buah sudah tidak melekat pada induk tanaman. 

Selain itu, kandungan air yang tinggi pada buah akan mempercepat pembusukan 

buah jika terjadi benturan pada permukaan luar serta mempermudah kontaminasi 
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bakteri. Agar buah tetap terjaga kualitasnya maka dilakukan berbagai cara salah 

satunya adalah dengan pengaplikasian edible coating pada buah. 

Tepung terigu dapat merupakan salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan 

sebagai edible coating.  Tepung terigu mengandung amilosa dan amilopektin dan 

berperan penting dalam pembentukan edible coating yang melindungi buah dari 

berbagai faktor luar yang mempercepat pembusukan sehingga umur simpan buah 

menajdi pendek serta mempengaruhi kualitas dari buah tersebut. Amilosa yang 

terdapat pada pati tepung terigu menyebabkan lapisan yang terbentuk menjadi 

lebih kuat dikarenakan amilosa memiliki struktur rantai yang linier. Struktur ini 

memudahkan molekul amilosa untuk berikatan dengan molekul yang lain. 

Amilosa yang keluar dari granula pati saat pemanasan dapat berinteaksi dengan 

sesama amilosa yang lain. Stuktur amilosa yang homogen membuat gugus 

hidrogen amilosa yang satu dengan yang lain ataupun plastisizer membenuk 

lapisan rapat yang dapat mengontrol pertukaran gas serta hilangnya kadar air 

(Santoso et al., 2011). Sedangakan struktur amilopektin berpengaruh terhadap 

proses kristalisasi amilosa sehingga berperan penting pada proses gelatinisasi dan 

retogradasi pati serta kecerahan gel yang dihasilkan (Sjöö & Nilsson, 2017). 

Pengamatan terhadap umur simpan buah akan dilakukan per hari hingga 

buah mengalami pembusukan atau terjadi kerusakan fisik. Secara konseptual 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian 

2.5 Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas dapat di rumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh berbagai konsentrasi edible coating tepung terigu terhadap 

umur simpan stroberi (Fragraria anannasa). 

2. Konsentrasi edible coating tepung terigu pada stroberi (Fragraria anannasa) 

yang paling baik adalah 4%. 

Tepung Terigu 

Edible Coating  

Mengurangi 

hilangnya kadar air 

dan gas 

Umur Simpan 

Amilosa dan 

Amilopektin 

Mengandung 

Mengakibatkan 


