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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Buah-buahan merupakan sumber makanan yang bersifat mudah mengalami 

kerusakan pada masa pemanenan. Kerusakan yang terjadi biasanya berupa fisik, 

mekanik maupun secara biologis. Makanan yang mengalami kerusakan 

mengalami beberapa perubahan seperti warna, tekstur, rasa, bau bahkan 

kekenyalan dan lain-lain. Kerusakan buah-buahan sering terjadi karena benturan 

secara fisik atau bisa juga disebabkan karena kehilangan air yang akan 

menjadikan buah tersebut layu, serangan serangga dan serangan mikroba. 

Misalnya salah satu buah mudah mengalami kerusakan yaitu mangga. 

Mangga merupakan salah satu buah yang mudah mengalami kerusakan 

(Perihable). Kerusakan yang terjadi meliputi kerusakan fisik, mekanis, fisiologi 

dan patologis yang mempengaruhi mutu buah mangga. Hal ini terjadi karena 

buah masih mengalami proses metabolisme setelah dipanen untuk mengalami 

proses pemasakan dan akan mempengaruhi umur simpan pada buah (wisnu, 

2011). Lama simpan buah mangga mempengaruhi susut bobot serta intensitas 

kecacatan. 

Kerusakan buah mangga terbagi menjadi 2 secara internal yaitu usia, 

varietas, kematangan, bobot buah dan ukuran buah (Nugroho et al., 

2012).Varietas buah mangga yang berbeda akan memberikan respon yang 

berbeda terhadap organisme menyerang mangga yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada mangga (Meuna et al.,  2016). Menurut pedagang daya simpan 

buah mangga varietas arumanis hanya kisaran 3-4 hari dan juga mengalami 
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perubahan rasa dan warna. Buah mangga mudah mengalami rusak dan memiliki 

umur simpan yang relatif singkat yaitu misalnya arumanis 2-3 hari (Hermanto 

dan Yanuarti, 2007). Kerusakan faktor eksternal meliputi benturan, ph, air, 

oksigen dan mikroorganisme. Oleh karena itu diperlukan perlakuan khusus 

untuk menanggani buah setelah masa panen. 

Penangganan pascapanen yang kurang baik akan mempengaruhi kwalitas 

buah selama penyimpanan karena buah masih mengalami suatu proses 

metabolisme seperti respirasi dan transpirasi yang dapat menyebabkan 

penurunan mutu buah. Mutu tebagi menjadi 2 yaitu komponen mutu eksternal 

dan mutu internal. Mutu eksternal terdiri dari bentuk, ukuran, warna, kesegaran, 

kebersihan dan kerusakan fisik maupun mikrobiologis. Sedangkan mutu internal 

merupakan kondisi yang berada didalam komoditas, terutama menyangkut mutu 

konsumsi (Eating quality) yang meliputi jumlah yang dapat dikonsumsi (tebal 

kulit, rendemen jus dan jumlah kerusakan), tekstur, citarasa dan nilai gizi 

(Wisnu, 2011). Mutu buah dapat dikatakan baik yaitu ketika buah itu dapat 

bertahan lama selama penyimpanan. 

Lama penyimpanan adalah ketahanan produk selama penyimpanan antara 

waktu produksi sampai dengan konsumsi produk masih berada dalam kondisi 

yang memuaskan konsumen berdasarkan karakteristik kenampakan, rasa, 

aroma, tekstur, dan nilai gizi (Wisnu, 2011). Lama penyimpanan suatu makanan 

akan mempengaruhi kwalitas buah misalnya susut bobot maupun kerusakan 

berupa kecacatan buah (Andriani et al., 2018). Untuk memperpanjang umur 

simpan buah diperlukan beberapa perlakuan pengawetan. Pengawetan terbagi 

menjadi 3 macam pengawetan secara kimiawi, biologis dan alami. Pengawetan 
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secara biologis misalnya dengan cara peragian dan fermentasi, pengawetan 

secara kimiawi yaitu dengan memanfaatkan bahan bahan kimia. Sedangkan 

pengawetan secara alami yaitu mengunakan pemanasan atau pendinginan, atau 

memanfaatkan bahan alami seperti lengkuas, kunyit, jahe, beluntas, kluwak, 

mengukudu atau dari biji bijian (Muwakhidah et al., 2008). 

Pengawetan pada buah segar membutuhkan perlakuan khusus karena untuk 

ketahanan mutu buah dan memaksimalkan umur penyimpanan. Beberapa cara 

yang dilakukan untuk pengawetan buah yaitu menyimpan pada ruang pendingin 

atau bersuhu rendah, pada ruang bertekanan dan memodifikasi atmosfer 

ruangan (Marpaung et al., 2015). Tetapi cara tersebut memiliki kelemahan 

seperti pendingin dan penyimpanan yang memerlukan biaya investasi yang 

tinggi sehingga diperlukan alternatif lain untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Pengawetan yang paling cocok digunakan untuk buah mangga salah 

satunya yaitu dengan memanfaatkan bahan alami dari kulit pisang sebagai 

pelapis (edible coating). 

Edible coating adalah lapisan tipis yang diaplikasikan dan dibentuk secara 

langsung pada permukaan bahan pangan (Fauziati et al., 2016). Komponen 

penyusun edible coating terdiri dari berbagai jenis alami yaitu hidrokolod 

(Protein dan polisakarida), lipid dan komposit. Edible yang berbahan dasar 

polisakarida sering diaplikasikan pada sayur dan buah yang memiliki 

kemampuan bertindak seperti membrane permeable yang selektif terhadap 

pertukaran gas CO2 dan O2 (Wirawan & Budi, 2016).  Bahan edible coating 

alami menurut Megawati dan Ulinuha yang digunakan adalah kulit jeruk karena 

mengandung saponin yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding sel 
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bakteri, kulit buah naga yang mengandung pektin yang dapat dibuat edible 

coating dan kulit buah pisang mengandung saponin dan pektin. 

Pektin adalah substansi alami yang terdapat pada sebagian besar tanaman 

pangan. Selain sebagai elemen struktural pada pertumbuhan jaringan dan 

komponen utama dari lamella tengah pada tanaman, pektin juga berperan 

sebagai perekat dan menjaga stabilitas jaringan dan sel. Saponin adalah 

senyawa zat aktif mikroba, karena menimbulkan reaksi saponifikasi, reaksi ini 

menyebabkan kerusakan struktur lemak membran bakteri sehingga dinding sel 

bakteri akan pecah kemudian mati (Mahfudin et al., 2016). Saponin dan pektin 

banyak ditemukan pada kulit buah naga (Megawati dan Ulinuha, 20), pada daun 

Carica pubescens Lenne (Minarno, 2016), dan kulit pisang (Andriasty et al., 

2015). Menurut Hanum et al., (2012) dalam penelitianya mengatakan 

kandungan pektin pada pisang kepok berkisar 0,98-8%. Penggunaan pektin dari 

kulit pisang dapat memperpanjang umur simpan mangga.  

Penggunaan kulit pisang dapat mengubah limbah menjadi bahan pengawet 

alami yang mempunyai nilai dan manfaat. Selain itu limbah kulit pisang ini 

mudah didapatkan. Penggunaan kulit pisang sebagai edible coating dapat 

menambah masa serta mejaga kwalitas buah. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Andriasty et al., (2015), konsentrasi pektin kulit 

pisang raja bulu yang paling optimal untuk pengawet 3%. 

Pengunaan edible coating merupakan salah satu pengawetan pada makanan. 

Pengawetan merupakan salah satu contoh dari materi SMA (Sekolah 

Menenggah Atas) kelas X kurikulum 2013 pada silabus revisi 2017 yaitu pada 

bagian KD 4.10 Perubahan Lingkungan dan Pengolahan Limbah. Materi 
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Perubahan Lingkungan dan Pengolahan Limbah merupakan materi yang cukup 

diminati siswa tetapi kadang siswa kesulitan untuk menemukan inovasi limbah 

dijadikan suatu produk. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah media sebagai alat 

bantunya. Salah satunya yaitu mengunakan media audiovisual. 

Media audiovisual merupakan media yang unsur gambar dan suara yang 

bisa didengar dan dilihat dalam satu unit untuk menyampaikan informasi yang 

lebih jelas (Munadi, 2010). Pengunaan media audio visual ini meningkatkan 

belajar SMP 1 Pacitan kelas menjadi interaktif, siswa menjadi lebih antuasias 

dan termotivasi untuk belajar (Purwono et al., 2014). Sidi dan Mukminan 

(2016) Menyatakan dalam penelitianya bahwa pengunaan media audio visual 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan baik secara kognitif maupun 

psikomotorik.  

Salah satu contoh media audio visual yaitu video. Video merupakan media 

digital yang menunjukan susunan gambar disertai suara yang dapat menarik 

perhatian siswa proses pembelajaran yang berisi konsep, teori, prosedur dan 

aplikasi pengetahuan yang membantu pemahaman materi (Nurhayati et al., 

2012). Oleh karena, itu media video digunakan untuk materi lingkungan sekitar 

dan pemanfaatan limbah. Pemanfaatan limbah digunakan sebagai bahan 

pengawet yang akan dijadikan media belajar berbentuk video. Video ini 

digunakan untuk menarik perhatian siswa agar tidak bosan dan dapat dengan 

mudah memahami materi.  

Bersarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Kulit Pisang Kepok (Musa 

acuminate balbisiana) dan Lama Penyimpanan Terhadap Susut Bobot dan 
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Intensitas Kecacatan Buah Mangga(Mangifera indica) dikembangkan 

Menjadi Media Audiovisual ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, masalah yang timbul dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh lama penyimpanan terhadap susut bobot dan intensitas 

kecacatan? 

2. Adakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi ekstrak kulit pisang 

(Musa acuminate balbisiana) terhadap susut bobot dan intensitas kecacatan 

? 

3. Adakah interaksi konsentrasi lama penyimpanan dan konsentrasi 

mempengaruhi susut bobot dan intensitas kecacatan buah mangga? 

4. Bagaimana hasil penelitian pengaruh konsentrasi ekstrak kulit pisang (Musa 

acuminate balbisiana) dan lama penyimpanan terhadap susut bobot dan 

intensitas kecacatan mangga sebagai bahan pegawet alami dikembangkan 

menjadi media pembelajaran pada materi pemanfaatan limbah sebagai 

bahan pengawet? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapaun tujuan penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis pengaruh lama penyimpanan terhadapa susut bobot dan 

intensitas kecacatan buah mangga. 

2. Menganalisis pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak kulit pisang (Musa 

acuminate balbisiana) terhadap susut bobot dan intensitas kecacatan 
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3. Menganalisis interaksi konsentrasi ekstrak kulit pisang dan lama 

penyimpanan terhadap susut bobot dan intensitas kecacatan buah mangga 

4. Menggembangkan hasil penelitian pengaruh konsnentrasi ekstrak kulit 

pisang (Musa acuminate balbisiana) dan lama penyimpanan sebagai bahan 

pengawet alami yaitu pemnafaatan limbah terhadap susut bobot dan 

intensitas kecacatan buah mangga menjadi media pembelajaran audio 

visual. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis 

Memberikan sumbangan pengetahuan tentang ekstrak kulit pisang 

(Musa acuminate balbisiana) dan lama penyimpanan sebagai pengawet 

alami untuk mempertahankan susut bobot dan intensitas kecacatan buah 

mangga. 

1.4.2 Manfaat secara praktis 

1. Manfaat bagi masyarakat adalah memberikan informasi tentang konsentrasi 

ekstrak kulit pisang (Musa acuminate balbisiana) dan lama penyimpanan 

sebagai pengawet alami untuk mempertahankan susut bobot dan intensitas 

kecacatan susut bobot dan intensitas kecacatan mangga. 

2. Manfaat bagi sekolah yaitu menyumbang pengetahuan tentang penelitian 

yang dikembangkan media pembelajaran audio visual (video) berdasarkan 

kompetensi dasar yaitu Perubahan Lingkungan dan Pengolahan Limbah. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Adapun Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 
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1. Penelitian ini mengunakan kulit pisang kepok yang didapatkan dari 

Handoyo Budi Orchids Malang. 

2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini buah mangga arumanis yang 

telah matang yang diperoleh dari perkebunan pasuruan 

3. Parameter yang digunakan dalam uji mutu buah mangga adalah berat buah 

dan kondisi 

4. Lama penyimpanan yang digunakan yaitu 9 hari, dilihat perhari ke 3, yaitu 

hari ke 3, ke 6 dan ke 9  

5. Produk pengembangan penelitian yaitu berupa media audio visual dalam 

bentuk video untuk materi pengawet SMA kelas X pemilihan kompetensi 

dasar 4.10 Perubahan Lingkungan dan Pengolahan Limbah. 

1.6 Definisi Istilah  

1. Edible coating adalah suatu metode pemberian lapisan tipis pada permukaan 

buah untuk menghambat keluarnya gas, uap air dan menghambat keluarnya 

gas dan mengindari kontak dengan oksigen, sehingga proses pemasakan, 

pencoklatan buah dapat diperlambat dan untuk memperpanjang umur 

simpan buah (Fauziati et al., 2016). 

2. Kulit buah pisang yang sudah masak berwarna kuning mengandung 

senyawa Flavonoid, tanin, kuinon dan senyawa fenolik. Flavonoid, tanin, 

kuinon dan senyawa fenolik merupakan senyawa bioaktif yang menunjukan 

berbagai aktivitas yang berguna seperti antioksidan, antidermatosis, 

komepreventif dan antikanker (Atun et al., 2007). 

3. Lama penyimpanan adalah ketahanan produk selama penyimpanan antara 

waktu produksi sampai dengan konsumsi produk masih berada dalam 
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kondisi yang memuaskan konsumen berdasarkan karakteristik kenampakan, 

rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi (Wisnu, 2011). 

4. Bahan pengawet adalah senyawa yang mampu menhambat kerusakan pada 

makanan agar makanan dapat bertahan lama, serta menghentikan proses 

fermentasinya (Siaka, 2009). 

5. Media audiovisual merupakan media yang unsur gambar dan suara yang 

bisa didengar dan dilihat dalam satu unit untuk menyampaikan informasi 

yang lebih jelas (Munadi, 2010). 

 

 


