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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Edible coating  

 Edible coating adalah lapisan tipis kontinyu yang terbuat dari bahan yang 

bisa dimakan, yang digunakan di atas atau diantara produk pangan, berfungsi 

sebagai penahan (barrier) perpindahan masa (uap air, O2, CO2) (Lathifa, 2013). 

Aplikasi edible coating digunakan pada buah-buahan dan sayuran untuk 

mengurangi terjadinya kehilangan kelembaban, memperbaiki penampilan, 

berperan sebagai barrieryang baik (bersifat selektif permeable) untuk pertukaran 

gas dari produk ke lingkungan atau sebaliknya, serta memiliki fungsi sebagai 

antifungal dan antimikroba. Selain untuk memperpanjang umur simpan, edible 

coating atau film banyak digunakan karena tidak membahayakan kesehatan 

manusia, dapat langsung dimakan serta mudah diuraikan alam (biodegradable). 

 Komponen yang dapat digunakan untuk membuat edible terdiri dari tiga 

kategori yaitu hidrokoloid, lipid dan kombinasinya (komposit). Hidrokoloid terdiri 

atas protein, turunan selulosa, alginate, pektine, tepung (starch) dan polisakarida 

lainnya, sedangkan dari golongan lipid antara lain lilin (waxes), gliserol dan asam 

lemak (Zaritzky, 2009). Berdasarkan komposisinya, hidrokoloid terbagi atas 

karbohidrat dan protein. Karbohidrat terdiri dari tepung (starch), gum tumbuhan 

(alginat, pektin, gum Arab) dan pati termodifikasi. Pada umumnya edible coating 

dari polisakarida mempunyai sifat menghambat terhadap gas yang lebih baik 

daripada terhadap uap air (Lathifa, 2013). 
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 Fungsi dariedible coating menurut Zaritzky (2009) adalah membantu 

mempertahankan integritas struktural dan mencegah hilangnya senyawa-senyawa 

volatil penyebab aroma khas pada bahan pangan tertentu. Secara teoritis edible 

coating harus memiliki sifat yang dapat mempertahankan kelembapan produk, 

memiliki permeabilitas selektif terhadap gas tertentu serta dapat mengendalikan 

perpindahan padatan terlarut untuk mempertahankan warna pigmen alami dan 

gizi. 

 Menurut Lathifa (2013), metode untuk aplikasi coating pada buah dan 

sayuran terdiri dari beberapa cara: yakni metode pencelupan (dipping), 

pembusaan, penyemprotan (spraying), penuangan (casting), dan aplikasi 

penetesan terkontrol. Metode dipping merupakan metode yang paling banyak 

digunakan terutama untuk sayuran, buah, daging, dan ikan, dimana melalui 

metode ini produk akan dicelupkan kedalam larutan yang digunakan sebagai 

bahan coating. 

 

2.2 Pati 

 Pati terdapat banyak di alam, yaitu pada sebagian besar tumbuhan. Pati 

terdapat pada umbi, daun, batang dan biji-bijian. Struktur fisik dan kimia pati 

dalam granula dapat berpengaruh terhadap sifatnya dalam makanan, pati terdiri 

dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas yaitu fraksi amilosa (fraksi 

terlarut) dan amilopektin (fraksi tidak terlarut). 

 Pati terutama terdiri dari polimer D-glukopiranosa melalui ikatan α 1,4 dan 

α 1,6 glikosidik. Pada pembentukan ikatan tersebut, karbon 1 (C1) pada molekul 
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glukopiranosa yang berdekatan. Karena gugus aldehida dari satu rantai polimer 

pati tetap bebas, polimer pati selalu mempunyai ujung pereduksi. Jumlah ujung 

pereduksi tergantung dari jumlah ikatan cabang yang ada dalam molekul pati 

(Estiasih, 2006). 

 Ada dua jenis polimer pati yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa pada 

dasarnya merupakan polimer linear, sedangkan amilopektin mempunyai banyak 

cabang dibandingkan amilosa. Perbedaan struktur kedua jenis polimer ini 

berpengaruh terhadap sifat fungsional pati (Estiasih, 2006).  

 Amilosa merupakan komponen pati yang mempunyai rantai lurus dan larut 

dalam air. Amilosa mempunyai kemampuan untuk membentuk gel setelah pati 

tergelatinisasi. Pembentukan gel terutama disebabkan oleh penggabungan kembali 

(re-asosiasi) dari pati terlarut setelah pemasakan dan terjadi secara cepat jika 

rantai pati merupakan rantai linear amilosa. 

 Amilopektin merupakan molekul paling dominan dalam pati. Polimer 

amilopektin bercabang yang terdiri dari ikatan α-1,4 dan ikatan α-1,6 pada 

percabangan. Pada granula pati amilopektin mempunyai keteraturan susunan. 

Sifat amilopektin berbeda dengan amilosa karena mempunyai banyak 

percabangan, seperti retrogradasi yang lambat dan pasta yang terbentuk tidak 

dapat membentuk gel tetapi bersifat lengket dan elastis (Estiasih, 2006) 

 Perbandingan amilosa dan amilopektin akan mempengaruhi sifat kelarutan 

dan derajat gelatinisasi pati. Semakin kecil kandungan amilosa atau semakin 

tinggi kandungan amilopektinnya, maka pati cenderung menyerap air lebih 

banyak (Lathifa, 2013). 
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 Pembentukan edible film berbahan baku pati dimulai dari pecahnya 

granula dan diikuti keluarnya amilosa yang membentuk jaringan yang 

mengelilingi granula tersebut sehingga terjadi interaksi antara amilosa satu 

dengan amilosa lainnya dan antara amilosa dengan granula itu sendiri. Pada saat 

terjadi interaksi antar amilosa diduga struktur molekul amilosa satu dengan yang 

lain dalam keadaan homogen (terjadi pertemuan jembatan hidrogen pada amilosa 

satu dengan amilosa lain dan begitu juga halnya dengan jembatan fosfat). 

Interaksi molekul amilosa dan fosfat yang demikian menyebabkan matriks film 

akan terbentuk lebih rapat. Matriks edible film yang rapat sulit untuk ditembus 

oleh uap air (Santoso, Saputra, & Pambayun, 2004). 

 

2.3 Duriandan Biji Durian (Durio zibethinus Murr.) 

 Seratus atau seabad tahun yang lalu, tepatnya pada abad ke-18, tanaman 

durian ditemukan oleh Tuan Murray di hutan belantara Malaysia. Konon, saat 

pertama kali buah durian yang sudah masak disebut “Si busuk dari negeri tropis” 

karena buah ini menebar aroma yang khas seolah-olah bau busuk. Seorang ahli 

botani Soviet bernama Nikolai Ivanovich Vavilov memastikan bahwa daerah 

sentrum asal tanaman durian adalah Indo-Malaya. Kawasan ini mencakup Indo-

Cina, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, 

tanaman durian meluas ditanam di negara-negara yang beriklim tropis, sehingga 

disebut “The King of Fruits” (Raja Buah) dari negeri tropis (Ashari, 2017). 

 Secara sistematis, tanaman durian (Durio zibethinus Murr.) 

diklasifikasikan sebagai berikut (Ashari, 2017): 
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Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub-divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Bombacales 

Famili  : Bombacaceae 

Genus  : Durio 

Spesies : Durio zibethinus Murr. 

 Menurut Ashari (2017), biji durian berbentuk bulat telur, berkeping dua, 

berwarna putih kekuning-kuningan atau coklat muda. Kandungan patinya cukup 

tinggi, sehingga dapat dijadikan alternatif sebagai pengganti bahan makanan. Di 

Indonesia biji durian memang belum memasyarakat untuk digunakan sebagai 

bahan makanan. Di Thailand biji durian biasa diolah menjadi bubur dengan diberi 

campuran daging buahnya. Bubur biji durian ini mengandung kalori yang cukup 

potensial bagi manusia. Biasanya biji durian dapat dikonsumsi setelah direbus 

atau dibakar, bahkan saat ini biji durian dibuat tepung yang bisa digunakan 

sebagai bahan baku wajik dan berbagai produk yang lainnya. 

 

2.4 Sifat dan Komposisi Biji Durian 

Menurut Ashari (2017), biji durian berbentuk bulat-telur, berkeping dua, 

berwarna putih kekuning-kuningan atau coklat muda. Tiap rongga terdapat 2-6 

biji atau lebih. Biji durian merupakan alat atau bahan perbanyakkan tanaman 

secara generatif, terutama untuk batang bawah pada penyambungan.  
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Biji durian dapat diperoleh pada beberapa daerah yang mempunyai potensi 

akan adanya buah durian dimana biji durian tersebut menjadi salah satu limbah 

yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan, yang sebenarnya banyak mengandung 

nilai tambah. Agar limbah ini dapat dimanfaatkan sebagaimana sifat bahan 

tersebut dan digunakan dalam waktu yang relatif lama, perlu diproses lebih lanjut, 

menjadi beberapa hasil yang bervariasi.  

Biji durian memiliki kandungan pati yang cukup tinggi sehingga 

berpotensi sebagai alternatif pengganti bahan makanan atau bahan baku pengisi 

farmasetik, contohnya pati biji durian diketahui dapat digunakan sebagai bahan 

pengikat dalam formulasi tablet ketoprofen (Jufri et al., 2006). Biji durian apabila 

ditinjau dari komposisi kimianya, cukup berpotensi sebagai sumber gizi, yaitu 

mengandung protein 9,79%, karbohidrat 30%, kalsium 0,27% dan fosfor 0,9%. 

Menurut Hutapea (2010), komposisi kimia biji durian hampir sama dengan 

biji-biji yang termasuk famili Bombacaceae yang lain, komposisi kandungan yang 

terdapat pada biji durian yang dimasak kadar airnya 51,1 gram, kadar lemak 0,2 

gram, kadar protein 1,5 gram, dan kadar karbohidrat 46,2 gram. Biji dari tanaman 

yang famili Bombacaceae kaya akan karbohidrat terutama patinya yang cukup 

tinggi sekitar 42,1% dibanding dengan ubi jalar 27,9% atau singkong 34,7%. Biji 

durian yang mentah beracun dan tak dapat dimakan karena mengandung asam 

lemak siklopropena (cyclopropene). 

Biji durian juga banyak mengandung zat-zat gizi seperti lemak, protein, 

karbohidrat dan lain-lain, untuk memperjelas zat yang dikandung oleh biji durian 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1 Komposisi Kimia Biji Durian 

Komponen Biji Segar dalam 100 gr Bahan Biji yang telah dimasak 

dalam 100 gr Bahan 

Kadar Air 51.5 g 51.1 g 

Lemak 0.4 g 0.2-0.23 g 

Protein 2.6 g 1.5 g 

Karbohidrat 43.6 g 46.2 g 

Serat Kasar  0.7-0.71g 

Nitrogen  0.297 g 

Abu 1.9 g 1.0 g 

Kalsium 17 mg 39-88.8 mg 

Fosfor 68 mg 86.65-87 mg 

Zat Besi (Fe) 1.0 mg 0.60-64 mg 

Sodium 3 mg  

Potassium 962 mg  

Beta Karoten 250µg  

Riboflavin 0.05 mg 0.05-0.052 mg 

Thiamin  0.03-0.032 mg 

Niasin 0.9 mg 0.89-0.9 mg 

Sumber : (Ambarita, 2012) 

 

Tabel 2.2 Komposisi Kimia Biji Durian, Biji Nangka dan Biji Cempedak 

Komponen Biji Durian Biji Nangka Biji Cempedak 

Kadar Air 51.5 g 70 g 67.9 g 

Lemak 0.4 g 0.1 g 0.4 g 

Protein 2.6 g 4.2 g 3.0 g 

Karbohidrat 43.6 g 36.7 g 28.6 g 

Serat Kasar - - - 

Nitrogen - - - 

Abu 1.9 g 1.0 g - 

Kalsium 17 mg 33 mg 20 mg 

Fosfor 68 mg 1.0 mg 30 mg 

Zat Besi (Fe) 1.0 mg 200 mg 1.5 mg 

Vitamin B1 0.1 mg 0.20 mg 0 

Vitamin C 53.0 mg 10.0 mg 15 mg 

Vitamin A 175.0 mg 33.0 mg 200 mg 

Sodium 3 mg - - 

Potassium 962 mg - - 

Beta Karoten 250µg - - 

Riboflavin 0.05 mg - - 

Thiamin - - - 

Niasin 0.9 mg 0.89-0.9 mg - 

Sumber: (Depkes RI, 2015) 
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2.5 Buah Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

2.5.1 Taksonomi Buah Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

 Tanaman tomat termsuk famili Solanaceae atau nightshade dan marga 

(genus) Lycopersicon atau Lycopersicum yang terdiri dari beberapa jenis 

(spesies). Marga ini dibagi dalam dua submarga (subgenus) (Pracaya, 2003). 

1) Submarga Eulycopersicon 

Submarga Eulycopersicon mempunyai buah berwarna merah dan enak 

dimakan. Submarga tomat ini terdiri atas dua jenis, yakni: 

a. Lycopersicon esculentum Mill. 

Jenis ini banyak ditanam dan buahnya enak dimakan, terdiri dari 

beberapa varietas. 

b. Lycopersicum pimpinellifolium (Jusl.) Mill. 

Tomat ini disebut tomat anggur (currant tomato), karena buahnya 

kecil-kecil dan terletak dalam rangkaian buah seperti buah anggur. 

Buah beruang dua, berbiji halus dan tidak berbulu. Garis tengah buah 

lebih kurang 1 cm dan dalam satu rangkaian terdapat 10-40 buah. 

Buahnya bberwarna merah. Batang tanaman langsing, berbulu lunak 

dan lemah, sehingga untuk tegaknya diperlukan ajir (lanjaran). Bentuk 

anak daun bulat telur (Pracaya, 2003). 

Tanaman ini tumbuh liar di Peru dan Ekuador. Selain itu, sering 

terjadi persilangan alamiah dengan tanaman Lycopersicum 

esculentum. Untuk mendapatkan varietas yang tahan penyakit 
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diadakan persilangan buatan antara Lycopersicum pimpinellifolium 

dengan Lycopersicon esculentum. 

2) Submarga Eriopersicon 

Submarga Eriopersicon mempunyai buah berwarna hijau dan terdiri 

dari empat jenis, yaitu:  

a. Lycopersicon cheesmanii Riley 

b. Lycopersicon glandulosum C.H. Muller 

c. Lycopersicon hirsutum Humb. & Bonpl 

d. Lycopersicon peruvianum Mill 

Dalam taksonomi tumbuhan, kedudukan tanaman tomat 

diklasifikasikan menurut sistematika sebagai berikut (Pracaya, 2003): 

Divisi  : Spermatophyta 

Anak Divisi : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Solanales 

Famili  : Solanaceae 

Genus  : Lycopersicon 

Spesies  : Lycopersicon esculentum Mill. 

   : Sinonim Solanum lycopersicum L 
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2.5.2 Botani Buah Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

Tanaman tomat termasuk tanaman setahun (annual) yang berarti umur 

tanaman ini hanya untuk satu kali periode panen. Setelah berproduksi, kemudian 

mati. Tanaman ini berbentuk perdu atau semak dengan panjang bisa mencapai 2 

meter. 

Tanaman tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) memiliki akar tunggang, 

akar cabang, serta akar serabut yang berwarna keputih-putihan dan berbau 

khas.Perakaran tanaman tidak terlalu dalam, tersebar kesemua arah hingga 

kedalaman rata-rata 30-40 cm. akar tanaman tomat (Lycopersicon esculentum 

Mill.) berfungsi untuk menopang berdirinya tanaman serta menyerap air dan 

unsur hara dari dalam tanah. Oleh karena itu, tingkat kesuburan tanah di lapisan 

atas sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan produksi buah, serta 

benih tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) yang dihasilkan (Wiryanta, 2008). 

Batang tanaman (Lycopersicon esculentum Mill.) berbentuk bulat, 

bercabang mulai dari ketiak daun yang berada di dekat tanah. Percabangan bawah 

bertipe monopodial, batang pokok terlihat lebih besar daripada cabangnya. 

Percabangan dibagian atas tanaman bertipe sympodial, antara batang dan cabang 

kurang jelas perbedaannya, bahkan terkadang cabang tampak lebih besar daripadi 

batangnya. Batang pokok tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) ada yang dapat 

tumbuh terus hingga mencapai ketinggian 2-3 m, namun ada pula yang 

pertumbuhannya terhenti setelah muncul rangkaian bunga. Batang dan cabang 

tidak berkayu dan dibagian dalam batang hingga cabang terdapat empulur 

berwarna hijau keputih-putihan. Kulit batang berwarna hijau dan berbulu. Selagi 
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masih muda batang tanaman mudah patah, namun setelah tua menjadi kuat tidak 

mudah patah (Pitojo, 2005). 

Daun tanaman tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) merupakan daun 

majemuk bersirip gasal, duduk daun teratur pada batang dan membentuk spiral 

dengan phylotaxy 2/5. Daun berwarna hijau, berukuran panjang antara 15-30 cm 

dan lebar antara 10-25 cm, tangkai daun berbentuk bulat, berukuran panjang 

antara 3-6 cm,  jumlah sirip daun antara 7-9, terletak berhadapan atau bergantian. 

Sirip daun bergerigi tidak teratur. Sirip besar panjang sirip daun antara 5-10 cm 

dan berbentuk sedikit menggulung keatas. Daun tomat (Lycopersicon esculentum 

Mill.) mengeluarkan bau yang khas ketika diremas (Pitojo, 2005). 

Sistem perakaran tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) berupa akar 

tunggang dengan akar samping yang menjalar merata. Tanaman tomat 

(Lycopersicon esculentum Mill.) berbatang lunak, mudah patah dan berbulu halus 

pada saat muda, setelah tua batangnya menjadi persegi dan hampir berkayu. 

Tanaman tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) memiliki percabangan yang 

menyebar atau tegak dengan cabang-cabang berwarna hijau (Wiryanta, 2008). 

Buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) adalah buah buni, selagi 

masih muda berwarna hijau dan berbulu serta relative keras, setelah tua berwarna 

merah muda, merah atau kuning, cerah mengkilat, serta relative lunak. Diameter 

buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) antara 2-15 cm. pada buah masih 

terdapat tangkai bunga yang beralih fungsi menjadi tangkai kelopak buah. Buah 

tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) sejak masih muda hingga menjadi masak 

fisiologis mengalami tiga periode pertumbuhan. Periode pertama mencakup 
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perkembangan ovari yang telah dibuahi hingga berat buah mencapai sekitar 10% 

dari berat buah maksimal. Periode ini berlangsung antara 2-3 minggu. Periode 

kedua mencakup perkembangan buah hingga berat buah mencapai maaksimal. 

Periode ketiga mencakup proses pemasakan buah hingga terjadi perubahan warna 

dari hijau menjadi kuning (sekitar 2 minggu) kemudian menjadi merah (3-5 

minggu) (Pitojo, 2005). 

 

2.5.3 Penggolongan Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

Varietas tomat ada berbagai macam. Penamaan varietas yang beredar di 

masyarakat terdapat dua macam, yaitu penamaan yang tidak resmi dan penamaan 

yang resmi. Penamaan tidak resmi berdasarkan penamaan pakan sosok tanaman 

dan buah secara sepintas, sedangkan penamaan yang resmi merupakan penamaan 

yang dikeluarkan pemerintah (Wiryanta, 2008). 

2.5.3.1 Penggolongan Varietas Tidak Resmi Tomat 

Beberapa dasar yang dipakai untuk membedakan varietas tomat 

diantaranya adalah bentuk, tandan, ketebalan daging, dan kandungan airnya. 

Bentuk buah tomat bervariasi, ada yang bulat, bulat seperti apel, bulat pipih, dan 

ada yang seperti bola lampu. Berdasarkan bentuk atau penampilan ini buah tomat 

digolongkan seperti berikut ini.  

a. Tomat Ceri  

Bentuknya buahnya kecil-kecil, sebesar kelereng. Buahnya merah dan rasanya 

cukup manis. Sekarang sering ditanam secara hidroponik. Para ahli botani 
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memperkirakan varietas ini merupakan “nenek moyangnya” varietas yang ada 

sekarang. 

b. Tomat Biasa 

Bentuk buahnya bulat pipih dan mempunyai alur-alur yang jelas di dekat 

tangkainya serta lebih lunak. Jenis tomat ini lebih cocok ditanam di dataran 

rendah. 

c. Tomat Apel 

Bentuk buahnya bulat, kokoh, dan agak keras seperti buah apel atau pir. Jenis 

ini lebih cocok ditanam di dataran tinggi. 

d. Tomat Kentang 

Bentuk buahnya bulat, besar-besar, dan agak padat. 

e. Tomat Keriting 

Varietas ini disebut tomat keriting karena daunnya keriting seperti terserang 

penyakit virus keriting. Tomat keriting sering juga disebut tomat gondola atau tipe 

roma. Umumnya bentuk buahnya agak lonjong, keras, dan memiliki kulit yang 

tebal sehingga tahan dalam pengangkutan jarak jauh (Wiryanta, 2008). 

2.5.3.2 Penggolongan Varietas Resmi Tomat 

Dalam penggolongan ini terdapat istilah determinate dan indeterminate. 

Varietas yang mempunyai sifat determinit mempunyai pertumbuhan yang terhenti 

setelah memasuki fase pembungaan. Sedangkan varietas yang indeterminit tidak 

mengalami pertumbuhan yang terhenti sehingga varietas ini lebih tinggi 

dibandingkan varietas determinit. Karena tanaman indeterminit tinggi, maka bila 

tidak disangga, batangnya akan terkulai seperti menjalar. Berbeda dengan 
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tanaman determinit yang pendek, tanaman ini dapat berdiri tegak tanpa penyangga 

(Wiryanta, 2008). 

Penggolongan varietas secara resmi yang telah banyak ditanam oleh petani 

adalah: 

a. Varietas Intan 

Varietas ini merupakan introduksi dari Taiwan dan berumur genjah. 

Tanamannya pendek dan bersifat determinit. Buahnya berbentuk apel, berwarna 

putih kehijauan pada waktu muda dan merah jingga pada waktu masak, serta 

berukuran sedang (rata-rata 45g/buah). Tanaman ini dapat tumbuh baik di dataran 

rendah atau medium, tahan terhadap penyakit layu bakteri, dan peka terhadap 

penyakit busuk daun. Potensi hasilnya 5-24 ton/ha. 

b. Varietas Ratna 

Varietas ratna merupakan introduksi dari Filipina dan berumur genjah. 

Tanamannya pendek dan bersifat determinit. Buahnya berbentuk apel, berwarna 

putih kehijauan pada waktu muda dan jingga sampai merah pada waktu tua, serta 

permukaannya halus atau sedikit bergelombang. Buah berukuran sedang (40 g), 

tanamannya tumbuh baik di dataran rendah atau medium, tahan terhadap layu 

bakteri, dan peka terhadap busuk daun. Potensi hasilnya 5-20 ton/ha. 

c. Varietas Berlian 

Varietas ini merupakan introduksi dari Taiwan dan berumur genjah. 

Tanamannya pendek bersifat determinit. Buahnya berbentuk bulat oval, pada 

waktu muda berwarna hijau muda merata dan setelah masak berwarna merah 



22 

 

 

sampai oranye. Buah berukuran sedang (43 g). Tanamannya tumbuh baik di 

dataran tinggi atau medium. Potensi hasilnya 11-23 ton/ha. 

d. Varietas Mutiara 

Varietas ini merupakan hasil persilangan atau pemuliaan dalam negeri dan 

berumur genjah. Tanamannya berukuran sedang sampai agak tinggi serta bersifat 

determinit. Buah berbentuk oval dan permukaannya licin. Buah muda berwarna 

putih kehijauan, sedangkan buah tua berwarna merah dan berukuran besar (75 g). 

Tanamannya tumbuh baik di dataran rendah dan tinggi serta tahan terhadap 

bakteri layu dan busuk daun. Potensi hasilnya 40 ton/ha. 

e. Varietas Moneymarker 

Varietas ini merupakan introduksi dari Belanda. Tanamannya agak tinggi (110 

cm, bersifat indeterminit, dan berumur sedang. Buah muda berwarna putih polos 

dan bila sudah masak berwarna merah jingga, halus, bentuknya bulat, dan 

berukuran sedang (50g/buah). Potensi hasil per pohon adalah 1 kg dan per hektar 

27 ton. Tanamannya toleran terhadap penyakit layu bakteri dan tahan terhadap 

nematoda parasit. 

f. Varietas Precious F1 Hybrid (TW-375) 

Varietas ini berasal dari Taiwan. Tanamannya berumur sedang sampai dalam 

(101 hari panen pertama, 124 hari panen terakhir), bertipe determinit dan tidak 

terbatas, tahan terhadap penyakit layu cendawan Fusarium oxysporum, serta 

toleran terhadap TMV dan hawa panas. Bentuk buah lonjong agak persegi, warna 

buah muda putih kehijauan dengan punggung berwarna hijau buah tua berwarna 

merah. Buahnya sangat kompak serta kurang mengandung air. Buahnya tahan 
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simpan dalam pengangkutan. Produksi per tanaman sekitar 3 kg. Dengan sistem 

penanamannya yang lebih intensif produksi varietas ini bisa ditingkatkan sampai 5 

kg/tanaman. Bahkan jumlah buahnya bisa mencapai 100 buah/tanaman dengan 

berat ideal buahnya sekitar 90 g/buah. 

g. Varietas Farmers 209 F1 Hybrid (TW-369) 

Varietas tomat ini masih “saudara dekat” TW-375, karakteristiknya hampir 

sama, mempunyai produksi yang cukup tinggi, serta tahan terhadap penyakit 

Fusarium dan Verticilium. Varietas ini berbeda dengan varietas TW-375 karena 

bentuknya yang lebih lonjong dan beratnya lebih ringan, antara 75-80 g. Varietas 

tomat ini lebih cocok untuk industri pengolahan makanan. 

h. Varietas Sugar Pearl F1 Hybrid 

Satu lagi varietas dari Taiwan yang mulai banyak digemari masyarakat 

Indonesia adalah varietas sugar pearl. Varietas ini mempunyai keunggulan yang 

hampir sama dengan TW-375 dan TW-369. Tomat ini tahan terhadap serangan 

penyakit Fusarium dan produktivitasnya cukup tinggi. Bisa dibayangkan dalam 

satu tanaman bisa bergelantungan sampai 200 buah tomat. Namun, ukuran 

buahnya jauh lebih kecil dibandingkan ukuran buah tomat lainnya (kira-kira 20 

g/buah). Oleh karena itu, tomat ini sering disebut tomat ceri. Justru dengan 

penampilannya yang kecil mungil banyak orang tertarik dan ternyata buahnya 

cukup manis (Pracaya, 2003). 
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2.5.4 Pemanenan Buah Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

Tanaman Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) dapat menghasilkan 

bunga dan menjadi buah mulai dari pangkal tanaman sampai pucuk tanaman 

selama masa pertumbuhan belum berhenti. Bagian buah beberapa sudah dapat 

dipanen, namun tanaman masih menghasilkan bunga di bagian pucuk. Sehingga 

pemanenan buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) tidak dapat dilakukan 

sekaligus, harus dilakukan berkali-kali sesuai dengan kematangan buah. 

Pemetikan buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) dapat dilakukan setiap 

selang 2-3 hari sekali sampai seluruh buahnya habis dipetik (Wiryanta, 2008). 

Pemanenan buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) yang terlambat 

menyebabkan mutu buah menjadi rendah sehingga buahnya sudah terlalu masak 

dan rasanya menjadi kurang enak, daya simpannya menjadi lebih pendek karena 

buah cepat membusuk. Sedangkan buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

yang dipanen terlalu awal menyebabkan kualitas buah kurang baik. 

Warna hijau pada buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) yang belum 

matang merupakan warna dari klorofil hasil fotosintesis selama masa pematangan 

buah. Ketika memasuki tahap pematangan, tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

akan memproduksi lebih banyak pigmen karoten dan xantofil sehingga warnanya 

terlihat lebih jingga seiring dengan semakin menurunnya kandungan klorofil. 

Warna buah akan semakin merah seiring dengan semakin matangnya buah tomat 

tersebut, hal ini terjadi karena produksi komponen likopen yang juga semakin 

meningkat (Purwadi, 2007). Pengelompokan warna buah tomat (Lycopersicon 
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esculentum Mill.) berdasarkan tingkat kematangannya dapat dilihat pada gambar 

2.1 di bawah ini 

 

 

 

 

Green Breakers Turning Pink Light 

Red 

Red 

Fase hijau Fase 

masak 

hijau 

Fase 

pecah 

warna 

Fase matang 

 

Gambar 2.1 Perbandingan Tingkat Kematangan Buah Tomat  

(Lycopersicon esculentum Mill.) Berdasarkan Warna 

Sumber: http://www.scielo.org.co 

 

2.5.5 Fisiologi Pasca Panen Buah Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

Pemanenan buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) pada umumnya 

dilakukan saat tanaman berumur 70-100 hari setelah ditanam. Waktu penanaman 

juga ditentukan berdasarkan varietas, tujuan pemasaran dan waktu pengangkutan. 

Setelah panen, tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) lebih mudah mengalami 

kerusakan, baik secara fisik maupun kimia (Papuja, 2018). Standar mutu buah 

tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) pasca panen sangat dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan maupun biologis selama proses pemasakannnya. Faktor 

lingkungan meliputi suhu, kelembaban dan komposisi atmosfer. Faktor biologis 

meliputi laju respirasi, produksi etilen serta laju transpirasi. 

Buah-buahan yang berada di pohon melangsungkan hidupnya dengan 

melakukan pernafasan (respirasi), namun setelah buah dipetik (panen), buah 

tersebut masih melangsungkan proses respirasi. Respirasi adalah proses biologis 
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dimana oksigen diserap untuk digunakan pada proses pembakaran yang 

menghasilkan energi dan diikuti oleh pengeluaran sisa pembakaran dalam bentuk 

CO2 dan air (Samad, 2006). 

Kecepatan atau laju respirasi merupakan indikator yang baik mengenai 

kegiatan metabolisme dalam jaringan dan oleh sebab itu merupakan suatu 

petunjuk yang sangat berguna untuk meemperkirakan daya simpan komoditi 

tersebut. Respirasi yang tinggi biasanya disertai dengan ketahanan simpan yang 

pendek. Laju respirasi dapat diukur dengan penetapan O2 yang diikat atau CO2 

yang dibebaskan (Soesanto, 2006). 

Buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) termasuk buah dengan pola 

klimakterik, yaitu pola respirasi yang ditandai dengan terjadinya peningkatan laju 

respirasi dan produksi etilen secara cepat dan bersamaan selama proses 

pemasakan. Selama periode pra-klimakterik laju respirasi rendah, kemudian 

selama periode klimakterik laju respirasi akan meningkat sangat cepat hingga 

maksimum dan pemasakan buahpun dimulai. Laju respirasi akan turun kembali 

pada saat memasuki fase pasca klimakterik, proses sintesis terhenti, proses 

dekomposisi menjadi aktif dan buah mulai mengalami pembusukan (Pitojo, 

2005). 

Selama pemasakan buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) akan 

terjadi perubahan warna. Perubahan warna merupakan perubahan yang paling 

menonjol pada waktu pemasakan. Warna pada buah tomat (Lycopersicon 

esculentum Mill.) dipengaruhi oleh pigmen yang dikandungnya. Pigmen tersebut 

terutama karoten, likopen, xantofil dan klorofil. Pigmen utama buah tomat 
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(Lycopersicon esculentum Mill.) adalah karoten dan likopen (Ratna & Mulyanti, 

2014). 

Menurut Lathifa (2013), warna hijau tomat (Lycopersicon esculentum 

Mill.) disebabkan adanya klorofil, yang berperan dalam proses fotosintesis. Proses 

pemasakan buah ditandai dengan produksi pigmen kuning (karoten dan xantofil), 

pada saat itu produksi klorofil juga akan berkurang. Kemudian pigmen likopen 

yang berwarna merah akan terakumulasi dengan cepat. 

Selama proses pemasakan, buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

akan mengalami penurunan tingkat kekerasan buah atau menjadi lunak. Hal ini 

berkaitan dengan perubahan komposisi dinding sel selama proses pemasakan. 

Dinding sel maupun lamela tengah mengandung zat pektin, yang selama proses 

pemasakan zat pektin yang tidak larut dalam air akan diubah menjadi zat pektin 

yang dapat larut dalam air oleh enzim protopektinase. Perubahan kekerasan ini 

tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan komposisi dinding sel saja, tetapi juga 

oleh ukuran sel maupun tekanan turgor (Pujimulyani, 2009). 

Menurut Harris & Fadli (2014), penurunan kekerasan pada buah yang 

disimpan disebabkan oleh terdegradasinya hemiselulosa dan pektin. Pektin yang 

tidak dapat larut (protopektin) mengalami penurunan jumlah dan berubah menjadi 

asam pektat yang mudah larut dalam air. Perubahan pektin disebabkan oleh dua 

grup enzim, yaitu enzim metil esterase yang mengkatalisa deesterifikasi pektin, 

menghasilkan asam poligalakturonat bebas dan methanol, dan enzim 

poligalakturonase yang mengkatalisa pemecahan ikatan 1,4 – glikosidik dari 

molekul pektin (Ratna & Mulyanti, 2014) 
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2.5.6 Kerusakan Buah Tomat(Lycopersicon esculentum Mill.) 

Buah-buahan yang tidak langsung ditangani akan cepat menuju ke arah 

pembusukan karena respirasi dan transpirasi akan tetap berlangsung pada buah 

setelah dipanen. Demikian pula untuk buah tomat setelah dipetik akan mengalami 

perubahan komposisi dan terjadi kerusakan, yang disebabkan oleh berlanjutnya 

kegiatan fisiologis tersebut. Selain itu, keruskaan buah juga dapat disebabkan 

karena adanya pengaruh mekanis misal benturan, goresan pada kulit maupun 

kerusakan akibat mikrobiologis seperti pembusukan oleh mikroba, sehingga umur 

simpan buah tersebut relatif pendek (Purwadi, 2007). 

Tomat (Lycopercium esculentum Mill) termasuk buah klimaterik, yaitu 

buah yang mengalami kenaikan respirasi setelah dipanen sehingga dapat matang 

sempurna setelah dipanen. Komponen tertinggi dari buah tomat adalah air (lebih 

dari 93%), oleh karena itu buah tomat tergolong komoditas yang mudah rusak. 

Selama proses pematangan pada buah akan terjadi antara lain peningkatan 

respirasi, kadar gula reduksi dan kadar air, sedangkan tingkat keasaman turun, dan 

tekstru buah menjadi lunak. Buah tomat setelah matang sempurna akan cepat 

menjadi rusak/busuk yakni setelah 3-4 hari penyimpanan pada suhu kamar 

sehingga tanpa adanya penanganan khusus umur simpan buah tomat relatif 

singkat/pendek (Purwadi, 2007). 
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2.5.7 Penanganan Pasca Panen Buah Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

2.5.7.1 Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Buah Tomat 

Holtikultura terutama sayuran merupakan sumber provitamin A, vitamin 

C, dan mineral terutama dari kalsium dan besi. Selain hal tersebut sayuran juga 

merupakan sumber serat yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh. 

Sayuran juga dapat memberikan kepuasan terutama dari segi warna dan 

terksturnya. Disisi lain sayuran adalah hasil pertanian yang apabila selesai 

dipanen tidak ditangani dengan baik akan segera rusak. Keruskaan ini terjadi 

akibat pengaruh fisik, kimiawi, mikrobiologi, dan fisiologis (Samad, 2006). 

Walaupun perubahan ini pada awalnya menguntungkan yaitu terjadinya 

perubahan warna, rasa, dan aroma tapi kalau perubahan ini terus berlanjut dan 

tidak dikendalikan maka pada akhirnya akan merugikan karena bahan akan rusak 

atau busuk dan tidak dapat dimanfaatkan. Di Indonesia, holtikultura yang tidak 

dapat dimanfaatkan di istilahkan sebagai “kehilangan” (losses) mencapai 25-40% 

(Samad, 2006). Nilai ini sangat besar dibandingkan dengan negara-negara maju. 

Kehilangan ini terjadi secara ilmiah setelah dipanen akibat aktivitas 

berbagai jenis enzim yang menyebabkan penurunan nilai ekonomi dan gizi. 

Kerusakan holtikultura dapat dipercepat bila penanganan selama panen atau 

sesudah panen kurang baik. Sebagai contoh, komoditi tersebut mengalami luka 

memar, tergores, atau tercabik atau juga oleh penyebab lain seperti adanya 

pertumbuhan mikroba.  
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Pentingnya penanganan pasca panen yang dapat menghambat proses 

pengrusakan bahan antara lain melalui pengawetan, penyimpanan terkontrol, dan 

pendinginan, karena sifat bahan yang mudah rusak maka penanganan pasca panen 

harus dilakukan secara hati-hati. Dalam lingkup yang lebih luas, teknologi pasca 

panen juga mencangkup pembuatan bahan (produk) beku, kering, dan bahan 

kaleng. Kegiatan pasca panen sendiri berawal dari sejak komoditas holtikultura 

diambil/dipisahkan dari tanaman (panen) sampai pada komoditas tersebut sampai 

di konsumen (Samad, 2006). 

Konsep dari mempertahankan umur produk buah-buahan dan hortikultura 

adalah dengan menghambat laju respirasi yang terjadi untuk mencegah terjadinya 

degradasi nutrisi-nutrisi di dalamnya. Dalam hal ini buah yang mudah mengalami 

kerusakan dan degradasi nutrisi adalah tomat. Tomat akan segera mengalami 

kerusakan apabila tanpa dilakukan perlakuan pada penyimpanannya. Tomat yang 

dipanen setelah timbul warna merah 10% sampai dengan 20%, hanya tahan 

disimpan maksimal selama 7 hari pada suhu kamar. Kerusakan pascapanen buah 

tomat akibat penanganan yang tidak tepat diperkirakan antara 20% sampai dengan 

50%. Permasalahan pascapanen pada buah tomat antara lain adalah tingkat 

kerusakan setelah panennya yang masih tinggi (Utama, 2005). 

2.5.7.2 Penyimpanan Buah Tomat Pascapanen 

Tomat termasuk komoditi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Baik 

sebagai bahan bumbu masakan, jus dan lain-lain. Tomat merupakan komoditi 

yang setiap harinya dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, buah tomat ini cepat 
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mengalami kerusakan dan busuk. Kerusakan buah tomat dapat terjadi secara fisik, 

mekanik, kimia dan mikrobiologis sewaktu pengangkutan dan penyimpampanan. 

Teknik penyimpanan untuk mempertahankan kesegaran buah tomat dalam waktu 

yang lama pada prinsipnya adalah menekan sekecil mungkin terjadinya respirasi 

dan transpirasi sehingga menghambat proses enzimatis/biokimia yang terjadi 

dalam buah. Dengan demikian kematangan buah dapat ditunda.(Papuja, 2018). 

2.6 Tinjauan tentang Sumber Belajar Biologi 

2.6.1 Sumber Belajar  

Sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar yang digunakan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan 

belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya (Abdullah, 2017). 

Pemanfaatan berbagai sumber belajar merupakan upaya pemecahan masalah 

belajar. Sedangkan peran teknologi pendidikan sebagai pemecahan masalah 

belajar dapat terjadi dalam bentuk sumber belajar yang dirancang, dipilih dan/atau 

dimanfaatkan untuk keperluan belajar. 

Sumber belajar dipandang sebagai suatu sistem karena merupakan satu 

kesatuan yang didalamnya terdapat komponen-komponen dan faktor-faktor yang 

berhubungan dan berpengaruh satu sama lain. sumber belajar menurut 

AECTdalam Any (2011) terdiri dari : 

a. Pesan (message) adalah informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh 

komponen lain dalam bentuk ide, fakta, makna, nilai, dan data. Contoh: bahan 

pelajaran, cerita rakyat, dongeng dan sebagainya. 
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b. Manusia (people) yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah dan 

penyaji pesan atau informasi. Tidak termasuk mereka yang menjalankan 

fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Contoh; guru, dosen 

pembimbing, guru pembina, tutor, siswa, pemain, pembicara, instruktur, dan 

penatar. 

c. Bahan (materials) adalah sesuatu (program, media, atau software) yang 

mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat dirinya sendiri. 

Contoh: buku, modul, majalah, bahan majalah terprogram, trasnparansi, film, 

video tapel, pita audio (kaset audio), filmstrip dan sebagainya. 

d. Alat (device) adalah sesuatu (hardware atau perangkat keras) yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan yang ada didalam bahan. Contoh: proyektor 

slide, (OHP), monitor televisi, monitor komputer, kaset recorder, kaset radio 

dan lain-lain. 

e. Metode/ teknik (tecnique) adalah prosedur yang runtut atau acuan yang 

disiapkan dalam memanfaatkan bahan, perlatan, orang dan lingkungan dalam 

menyampaikan pesan. Contoh: simulasi, diskusi, ceramah, pemecahan 

masalah, tanya jawab, dan sebagainya. 

f. Lingkungan (setting), yaitu situasi sekitar dimana pesan disampaikan. 

Contoh: ruangan kelas, studio, aula dan sebagainya. 
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2.6.2 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

MenurutFirmansah (2016), suatu hasil penelitian jika akan diangkat 

sebagai sumber belajar di SMA harus melalui tahapan-tahapan yaitu:  

1. Identifikasi proses dan produk penelitian.  

Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar harus melalui kajian proses 

dan identifikasi hasil penelitian. Agar dapat digunakan sebagai sumber belajar, 

maka penelitian tersebut dapat ditinjau dari kajian proses dan hasil penelitian. 

Proses kajian penelitian berkaitan dengan pengembangan keterampilan sedangkan 

hasil penelitiannya berupa fakta dan konsep.  

Sumber belajar biologi adalah segala sesuatu baik benda maupun gejalanya 

yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka 

pemecahan permasalahan biologi tertentu. Pada prinsipnya sumber belajar dapat 

dikategorikan menjadi sumber belajar yang siap digunakan dalam proses 

pembelajaran tanpa adanya penyederhanaan dan atau modifikasi (by utilization) 

misalnya pabrik dan museum serta sumber belajar yang disederhanakan atau di 

modifikasi (by design) untuk membantu kegiatan pembelajaran seperti buku 

paket, modul, film dan video pembelajaran (Munajah & Susilo, 2015). Maka perlu 

dilakukan analisis sumber belajaryakni: 

a. Kejelasan potensi 

Besarnya potensi suatu objek dan gejalanya untuk dapat diangkat sebagai 

sumber belajar terhadap permasalahan biologi berdasarkan konsep kurikulum. 

Potensi suatu objek sendiri ditentukan oleh ketersediaan objek dan 
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permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta serta 

konsep-konsep dari hasil penelitian yang harus dicapai dalam kurikulum.  

b. Kesesuaian dengan tujuan 

Kesesuaian yang dimaksud adalah hasil penelitian dengan kompetensi dasar 

(KD) yang tercantum berdasarkan kurikulum 2013. 

c. Kejelasan sasaran 

Sasaran kejelasan penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian dan subjek 

penelitian. 

d. Kejelasan informasi yang diungkap 

Kejelasan informasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari 2 aspek yaitu 

proses dan produk penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum. 

e. Kejelasan pedoman eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi memerlukan prosedur kerja dalam 

melaksanakan penelitian yang meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan 

bahan, cara kerja, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Keterbatasan 

waktu di sekolah dan kemampuan siswa menjadi pertimbangan, karena itu 

perlu adanya pemilihan kegiatan yang dilaksanakan siswa. 

f. Kejelasan perolehan yang diharapkan 

Kejelasan perolehan yang diharapkan kejelasan hasil berupa proses dan 

produk penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber belajar berdasar 

aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi yang meliputi: 1) Perolehan 

kognitif, 2) Perolehan afektif, 3) Perolehan psikomotorik. 

2. Seleksi dan modifikasi hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi.  
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Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mengangkat proses 

dan produk penelitian sebagai sumber belajar. Kedua hal tersebut 

dilaksanakan setelah hasil penelitian memenuhi persyaratan sebagai sumber 

belajar. Kedua hal tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Prosedur kerja penelitian 

b. Produk penelitian 

3. Penerapan dan pengembangan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi.  

Tahap terakhir dalam pengangkatan atau pemanfaatan hasil penelitian sebagai 

sumber belajar adalah penerapan dan pengembangan hasil penelitian sebagai 

sumber belajar biologi ke dalam organisasi instruksional. 
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2.7 Kerangka Konseptual 
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2.8 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas dapat di rumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh berbagai konsentrasi pati biji buah durian (Durio zibethinus 

Murr.) sebagai edible coating terhadap daya simpan tomat (Lycopersicon 

esculentum Mill.). 

2. Konsentrasi pati biji buah durian (Durio zibethinus Murr.) pada penggunaan 

edible coating yang terbaik adalah 6% dalam memperpanjang daya simpan 

tomat (Lycopersicon esculentum Mill.). 

3. Pemanfaatan hasil penelitian pengaruh edible coating dari pati biji durian 

(Durio zibethinus Murr.) dalam berbagai konsentrasi terhadap daya simpan 

tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) sebagai sumber belajar Biologi. 

 


