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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) sudah sangat lazim banyak 

dibutuhkan untuk bahan pelengkap masakan. Buah tomat terkenal dengan 

kandungan nutrisinya yang tinggi terutama dari golongan vitamin, mineral, dan 

antioksidan kuat seperti likopen. Buah tomat berkontribusi dalam menjaga 

kesehatan tubuh. Buah tomat merupakan salah satu komoditas holtikultura yang 

sifatnya mudah rusak apabila setelah dipanen dibiarkan begitu saja tanpa ada 

penanganan. 

Buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) merupakan buah klimakterik, 

menurut Pujimulyani (2009), buah klimakterik merupakan buah yang mengalami 

lonjakan produksi CO2 pada saat buah matang, karena ketika buah setelah dipetik 

masih mengalami proses respirasi. Aktivitas fisiologis respirasi pada buah-buahan 

pasca panen, dapat menyebabkan penurunan kualitas. Penurunan kualitas ditandai 

dengan derajat kematangan yang tidak dikehendaki, seperti kebusukan dan 

kelayuan selama proses respirasi berlangsung. Buah tomat setelah dipetik akan 

cepat rusak yakni setelah 3-4 hari penyimpanan pada suhu kamar, sehingga tanpa 

adanya teknik penyimpanan yang baik daya simpan tomat relatif singkat. 

Teknik penyimpanan buah yang berkembang saat ini adalah dengan cara 

penyimpanan atmosfer terkendali, namun di negara berkembang metode 

penyimpanan tersebut sulit diterapkan, mengingat biaya dan peralatannya yang 

mahal. Salah satu teknik sederhana yang dapat diaplikasikan untuk 
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mempertahankan kualitas dan memperpanjang daya simpan buah adalah edible 

packaging, yaitu suatu pengemas yang dapat dimakan serta mampu mencegah 

difusi O2, CO2 dan uap air. Edible packaging dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian, yaitu yang berfungsi sebagai pelapis (edible coating) dan yang berbentuk 

lembaran (edible film) (Zaritzky, 2009). 

Buah durian (Durio zibethinus Murr.) merupakan salah satu buah-buahan 

yang terdapat dan berasal dari Indonesia dengan produksi yang melimpah.Buah 

durian disebut juga The King of Fruit sangat digemari oleh berbagai kalangan 

masyarakat karena rasanya yang khas (Wahyono, 2009). Bagian buah durian yang 

dapat dimakan (persentase bobot daging buah durian) tergolong rendah yaitu 

hanya 20,52% (Wahyono, 2009). Bagian kulit dan biji durian terdapat sekitar 

79,48% yang merupakan bagian tidak dirmanfaatkan untuk dikonsumsi. Kulit 

serta biji buah durian sebagian besar menjadi limbah dan hanya sebagian kecil 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau dibuang begitu saja (Jufri, Dewi, & Firli, 

2006). Biji durian ditinjau dari komposisi kimianya, cukup berpotensi sebagai 

sumber gizi, yaitu mengandung protein 9,79%, karbohidrat 30%, Ca 0,27% dan P 

0,9% (Winarti & Purnomo 2006). 

Pemanfaatan biji durian di kalangan masyarakat hanya dimanfaatkan 

dengan cara lama seperti dikukus atau direbus. Padahal jika dimanfaatkan dengan 

baik, biji durian dapat dijadikan bahan baku pembuatan tepung karena kandungan 

patinya sebesar 17,27% (Wahyono, 2009). Pati terdiri atas dua polisakarida, 

amilosa dan amilopektin. Amilosa memberikan sifat keras sedangkan amilopektin 

menyebabkan sifat lengket. Dibandingkan amilopektin, amilosa lebih berperan 
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dalam pembuatan edible coating. Amilosa diperlukan untuk pembentukan film 

dan pembentukan gel yang kuat (Jufri et al., 2006). Menurut Lathifa (2013) butir-

butir pati apabila dipanaskan akan membentuk larutan koloid yang kental. Dengan 

adanya sifat kental tersebut, akan terbentuk suatu membran selektif permeabel 

terhadap pertukaran gas CO2 dan O2, maka respirasi pada buah dan sayur dapat 

berkurang. Penggunaan pati sebagai bahan edible coating juga memiliki 

keunggulan aman dikonsumsi, karena pati tidak bersifat karsinogenik dalam 

jaringan tubuh manusia. 

Edible coating merupakan lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang bisa 

dimakan, memiliki kemampuan bertindak sebagai membran selektif permeabel 

terhadap pertukaran gas CO2 dan O2 (Zaritzky, 2009). Beberapa keuntungan 

produk yang dikemas dengan edible coating yaitu menurunkan aktivitas air pada 

permukaan bahan sehingga kerusakan oleh mikroba dapat dihindari, memperbaiki 

struktur permukaan bahan, mengurangi terjadinya dehidrasi, mengurangi kontak 

oksigen, sifat asli produk seperti rasadapat dipertahankan. Pemanfaatan pati biji 

durian sebagai bahan dasar edible coating masih belum banyak diterapkan, oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai penggunaan edible coating dari 

pati biji durian terhadap susut bobot, perubahan warna, kekerasan, dan aroma 

buah tomat selama penyimpanan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1) Adakah pengaruh berbagai konsentrasi pati biji durian sebagai edible 

coating terhadap daya simpan tomat (Lycopersicon esculentum Mill.)? 

2) Berapakah konsentrasi pati biji durian yang terbaik sebagai edible coating 

terhadap daya simpan tomat (Lycopersicon esculentum Mill.)? 

3) Bagaimanakah aplikasi penggunaan edible coating dari pati biji durian 

terhadap daya simpan tomat sebagai sumber belajar Biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Menganalisis pengaruh berbagai konsentrasi pati biji durian sebagai edible 

coating terhadap daya simpan tomat (Lycopersicon esculentum Mill.). 

2) Mendapatkan konsentrasi pati biji buah durian yang terbaik sebagai edible 

coating untuk memperpanjang daya simpan tomat (Lycopersicon 

esculentum Mill.). 

3) Mengetahui aplikasi penggunaan edible coating dari pati biji durian 

terhadap daya simpan tomat sebagai sumber belajar Biologi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1.4.1 Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pemanfaatan 

biji durian (Durio zibethinus Murr.) serta dapat memberikan pengetahuan 

tentang pembuatan edible coating sebagai pelapis bahan pangan yang dapat 

memperpanjang daya simpan bahan pangan. 

 

1.4.2 Secara Praktis 

1) Bagi peneliti, yaitu agar dapat lebih memahami teknologi 

penanganan pasca panen serta diharapkan dapat mengembangkan 

suatu teknologi lain yang mudah diterapkan bagi petani maupun 

pedagang kecil. 

2) Bagi masayarakat, yaitu supaya dapat dimanfaatkan serta diterapkan 

untuk memperpanjang daya simpan dan kualitas buah, terutama pada 

buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) dengan memanfaatkan 

bahan alami melalui metode edible coating. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut: 
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1)  Buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) yang digunakan adalah buah 

tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) varietas ratna dengan umur buah 

dianggap seragam pada fase warna merah menutupi permukaan dan 

dengan bobot dalam kisaran yang sama atau mendekati. 

2)  Biji durian (Durio zibethinus Murr.) yang digunakan adalah biji durian 

varietas Lokal. 

3)  Teknik edible coating dalam penelitian ini adalah dengan cara dicelup. 

4)  Parameter kualitas buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) dalam 

penelitian ini meliputi susut bobot, perubahan warna, kelunakan tekstur 

dan aroma. 

5)  Lama pengamatan pada penelitian ini adalah 8 hari penyimpanan. 

6)  Konsentrasi pati yang digunakan pada penelitian ini adalah 2%, 4%, 6%, 

8% dan 10%. Penentuan konsentrasi tersebut berdasarkan uji 

pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1)  Pati merupakan polisakarida yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan 

beberapa mikroorganisme. Pati yang terdapat dalam sel tumbuhan 

berbentuk granula (butiran) dengan diameter beberapa mikron. Granula 

pati mengandung campuran dari dua polisakarida berbeda, yaitu amilosa 

dan amilopektin (Lathifa, 2013). 
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2)  Biji durian merupakan salah satu limbah bahan pangan yang 

pemanfaatannya belum optimal. Biji durian memiliki kandungan pati 

(tepungnya) sebesar 17,27% (Wahyono, 2009). 

3)   Edible Coating merupakan lapisan tipis yang dibuat dari bahan-bahan 

organik sehingga dapat dimakan dan dibentuk di atas komponen 

makanan yang berfungsi sebagai penghambat transfer massa seperti 

kelembaban, oksigen, lemak, zat terlarut, sebagai pembawa bahan 

makanan atau aditif dan untuk meningkatkan penanganan makanan 

(Zaritzky, 2009). 

4)  Umur simpan produk pangan merupakan selang waktu antara saat 

produksi hingga konsumsi dimana produk berada dalam kondisi yang 

memuaskan berdasarkan karakteristik penampakan, rasa, aroma, tekstur 

dan nilai gizi (Harris & Fadli, 2014). 

5)  Sumber belajar biologi merupakan segala sesuatu yang baik benda 

maupun segalanya, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh 

pengalaman dalam rangka pemecahan permasalahan biologi tertentu. 


