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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mangga 

  Mangga berasal dari india dan keberadaanya dipercaya telah ada seiring 

denga peradaban india. Kata mangga sendiri berasal dai Tamil yaitu man-gas atau 

man-kay. Dalam Bahasa botani mangga disebut Mangifera indica. Tanaman 

mangga menyebar ke seluruh wilayah asia tenggara termasuk Indonesia (Gunastri, 

2012). Klasifikasi tanaman mangga menurut AAK (2008) sebagai berikut  

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Class  : Dycotiledonae 

Ordo  : Anarcadiales 

Famili  : Anarcadiaceae 

Genus  : Mangifera 

Speies  : Mangifera indica  

2.1.1 Morfologi Mangga 

Tanaman mangga tumbuh dalam bentuk pohon berbatang tegak, bercabang 

banyak serta bertajuk rindang dan hijau sepanjang tahun. Tinggi tanaman 

dewasanya bisa mencapai lebih dari 100 tahunan. Morfologi tanaman mangga yaitu 

terdiri dari akar, batang, daun dan bunga. Bunga menghasilkan buah dan biji (pelok) 

yang secara generative dapat tumbuh menjadi tanaman baru (Pracaya, 2011). 

Morfologi tanaman mangga dijelaskan pada gambar 2.1  
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Gambar 2.1 Tanaman Mangga (Sumber: Dokumen pribadi, 2018) 

Batang tanaman mangga bertubuh tegak, berdahan, bercabang dan 

beranting. Mangga memiliki daun lebat yang membentuk tajuk berbentuk kubah, 

oval atau memanjang. Kulit batang pohon mangga tebal, dan kasar terdapat banyak 

celah-celah dan sisik bekas tangkai daun. Warnanya yang sudah tua cokelat keabu-

abuan, kelabu tua sampai hitam. Pohon mangga yang berasal dari biji biasanya 

berbtang tegak, kuat dan tinggi. Umurnya biasanya dapat mencapai lebih dari 100 

tahun. Sedangkan yang berasal dari sambungan biasanya batang cenderung pendek 

dan cabang membentang dan murnya biasanya kisaran 80 tahun atau kurang 

(oktavianto et al., 2015). 

Bunga pada mangga merupakan bunga majemuk. Bunga tumbuh dari tunas 

yang ujung. Bentuk bunganya kerucut yang melebar dibagian bawah panjangnya 

kisaran 10-60 cm. Bunga majemuk terdiri dari sumbu utama yang memiliki anak 

cabang banyak, kemudian anak cabangnya juga memiliki banyak cabang dan 

biasanya pada anak cabang yang ketiga mempunyai kelompok tiga bunga yang 

terdiri dari tiga bunga kuntum. Kuntum bunganya bertangkai pendek, kecil dan 

harum (Pracaya, 2011).  

Daun yang dimiliki mangga yaitu tunggal, tanpa anak daun penumpu. Panjang 

tangkai daun kisaran 1,25 cm – 12,5 cm dan pangkal tangkai membesar sisi sebelah 
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atas ada alurnya. Memiliki panjang daun 8-40 cm, lebar 2-12,5 cm dan jumlah 

tulang daun 18-30 buah. Bentuk daun mata tombak, lonjong ujung seperti mata 

tombak, berbentuk segiempat tetapi berujung runcing, bulat telur dengan ujung 

runcing seperti mata segiempat dengan ujung membulat. Tepi daun halus tetapi 

kadang bergelombang dan daun yang masih muda umumnya berwarna kemerahan 

(oktavianto et al., 2015).  

2.1.2 Pascapanen buah mangga  

 Mangga selama masa penyimpanan masih mengalami proses metabolisme. 

Selama proses penyimpanan buah masih mengalami proses metabolisme 

(Purwatinngsih, et al 2012). Lama penyimpanan merupakan selang waktu antara 

produksi dengan konsumsi produk (buah) dalam kondisi yang masih memuaskan 

konsumen baik dalam segi rasa aroma tekstur dan nilai gizi (Mussadad, 2011). 

Salah satunya yaitu proses respirasi merupakan proses metabolisme yang penting 

dalam hal perubahan-perubahan kimia maupun perombakan senyawa-senyawa yang 

mengakibatkan kerusakan. Selama proses pematangan yang terjadi yaitu proses 

peningkatan respirasi, kadar gula reduksi dan kadar air, sedangkan tingkat 

keasaman turun dan tekstur buah menjadi lunak (Ikhsan et al., 2014).  

Proses metabolisme akan mempengaruhi umur simpan, semakin tinggi 

kecepatan metabolisme maka umur simpan semakin cepat (Sihombing, 2015). 

Selama prose metabolisme berlangsung buah mengalami perubahan-perubahan 

yang dapat mempengaruhi mutu. Perubahanya umumya secara fisik maupun 

kimiawi (Sihombing, 2015). Secara fisik perubahan yang terjadi meliputi tekstur 

dan warna. Sedangkan perubahan secara kimiawi meliputi kadar air, kandungan 

gula dan vitamin maupun asam-asam organik lainya. 
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Selain metabolisme respirasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada 

mangga dapat terjadi beberapa faktor. Kerusakan pascapnen pada buah mangga 

meliputi kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisik, biologis, fisiologis dan kimia. 

Kerusakan mikrobiologis dapat terjadi karena bakteri, khamir dan kapang. 

Kerusakan mekanis terjadi misalnya benturan selama pemanenan maupun selama 

penyimpnan. Kerusakan fisik diakibatkan karena perlakuan fisik misalya chilling 

injuries (Harnanik, 2013). Kerusakan biologis disebabkan oleh reaksi metabolisme 

yang terjadi pada buah misalnya respirasi saat proses pematangan dan kerusakan 

fisiologis diakibatkan oleh insekta atau hewan penggerat serta kondisi lingkungan 

misalnya suhu dan sinar matahari (Paramita, 2010). 

  Selain itu, kerusakan juga terjadi karena ph, kandungan air, suhu, dan 

kandungan oksigen ditempat penyimpanan yang dapat menjadi faktor penyebab 

kerusakan. kandungan air yang tinggi dapat menyebabkan daya simpan yang 

rendah, susut bobot yang tinggi akibat penguapan, perubahan fisik (keriput) 

pertumbuhan mikroba, serta perubahan fisikokimia buah menjadi cepat. Perubahan 

fisiokimia buah berhubungan dengan respirasi seperti proses pematangan, 

pembentukan aroma dan kemanisan, pelunakan daging buah dan penurunan nilai 

mutu (Saiduna dan Madkar, 2013). Oleh karena itu, jika tidak disimpan dengan baik 

maka mangga akan mudah mengalami kerusakan (Harnanik, 2013). 

2.2 Usaha – Usaha untuk Memperkecil Kerusakan Buah  

 Usaha untuk memperkecil kerusakan yang terjadi pada buah yang dilakukan 

oleh masyarakat biasanya menggunakan pengawet. Pengawet adalah bahan 

tambahan makanan yang digunanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan 

makanan yang diakibatkan oleh mikroorganisme. Pengawetan pada makanan dapat 



14 
 

 
 

dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Hal ini bertujuan untuk 

memperpanjang umur simpan suatu makanan, mempertahankan sifat fisik dan 

kimia suatu makanan. Selain itu juga untuk mengawetkan suatu makanan selama 

transportasi dari produsen ke konsumen (Sella, 2013). 

Bahan pengawet makanan adalah untuk membuat makanan agar berkwalitas 

dan tahan lama. Pengunaan bahan pengawet makanan dapat menjadikan makanan 

bebas dari mikroba baik yang bersifat pathogen maupun non pathogen yang dapat 

menyebabkan kerusakan bahan pangan seperti pembusukan (Siaka, 2009). Seiring 

berkembangnya zaman serta berkembangnya tekhnologi pengawetan secara 

pendinginan, pemanasan, pengasapan ataupun pengeringan serta pengawetan 

makanan mengunakan bahan kimia.  

Cara pengawetan pada makanan dapat dilakukan dengan beberapa metode 

menurut Kristianingrum (2007) terbagi menjadi 3 golongan yaitu pengawetan 

secara kimiawi, pengawetan secara biologis dan pengawetan secara alami. 

Pengawetan secara kimiawi misalnya penggunaan kalium permanganate (KMnO4) 

(Novita et al., 2015), penggemasan dengan PE (Nur, 2009). pengawetan secara 

biologis dengan bantuan makhluk hidup seperti bakteri yaitu fermentasi. 

Pengawetan secara alami meliputi pemanasan dan pendinginan. 

 Pengawet alami adalah bahan kimia yang berasal dari tumbuhan maupun 

hewan yang digunakan untuk mencegah perkembanganbiakan mikroorganisme agar 

produk tidak terjadi kerusukan atau pembusukan. Bahan pengawet alami yang biasa 

digunakan untuk mencegah perkembangbiakan mikroba atau digunakan sebagai zat 

antimikroba contohnya kulit buah manggis, daun cengkeh, daun sirih, daun jambu 

biji (Nufalin et al., 2013). Senyawa flavonoid, tannin dan xanton pada kulit manggis 
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adalah senyawa antioksidan alami yang berguna untuk mencegah kerusakan pada 

bahan makanan sehingga dapat memperpanjang umur simpan makanan (Dungir et 

al., 2012). 

 Selain itu senyawa alami lainya yang dapat digunakan sebagai zat 

antimikroba yaitu temulawak dan kunyit mengandung senyawa kurkuminoid dapat 

digunakan sebagai bahan pengawet pangan (Putra N, 2014). Daun teh yang 

mengandung zat antimikroba tanin digunakan sebgai bahan pengawet nira aren ( 

soritua et al., 2015). Selain itu kulit buah yang mengandung beberapa senyawa 

antimikroba yaitu tanin, flavonoid, dan saponin sebagai senyawa antibakteri (Sari, 

2017). Pengawetan secara alami mengunakan bahan alami dari kulit buah. Mislnya 

dilakukan dengan cara edible coating.  

2.3 Edible Coating 

 Edible coating atau edible film metode pemberian lapisan pada permukaan 

buah untuk menghambat keluarnya gas, uap air dan menghindari kontak langsung 

dengan oksigen sehingga proses pemasakan dan pencoklatan buah dapat 

diperlambat (Widaningrum et al., 2015). Edible akan membentuk suatu pelindung 

pada bahan pangan sebagai barrier yang menjaga kelembapan dan bersifat selektif 

permeable terhadap gas O2 dan CO2 dan mengontrol migrasi komponen larut air 

yang dapat menyebabkan perubahan nutrisi (Christina, 2012). Cara pengaplikasian 

edible coating ada beberapa cara yaitu pencelupan (Dipping), penyemprotan 

(Spraying), penuangan (Casting) (Widyastuti dan Aminnudin, 2013).  

2.3.1 Jenis Edible Coating 

 Komponen utama penyusun edible coating terdiri dari 3 kategori, yaitu 

hidrokoloid, lipid dan komposit (campuran). Hidrokoloid yang dapat digunakan 
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untuk membuat edible coating yaitu protein (kaein, gelatin, protein jagung, gandum 

dan kedelai) dan turunan polisakarida (pati, alginat, pektin, dan modifikasi dan 

karbohidratnya). Lipid yang dapat digunakan seperti lilin, gliserol dan asam lemak. 

Sedangkan, komposit yang dapat digunakan berupa lapisan yang satu hidrokoloid 

dan lapisan hidrofobik (Utami, 2013). Edible coating yang sering digunakan 

biasanya secara kimia dan alami yang memanfaatkan bahan alami dari alam.  

Edible coating kimia. Edible coating dari bahan kimia dibuat dengan 

menggunakan emulsi lilin  yang diperoleh dari toko kimia. Edible coating Alami 

Edible coating alami ini memanfaatkan bahan alami yang berasal dari alam seperti 

dari kulit kakao, pati singkong atau pati jagung, dan biji cempedak. Kulit kakao 

mengandung pektin, flavonoid, dan kuinon. Senyawa dalam kulit kakao tersebut 

sebagai antimikroba dan pektin pada kakao untuk membuat kemasan atau 

digunakan sebagai pelapis untuk meningkatkan umur simpan. Pektin merupakan 

salah satu hidrokolid yang dapat digunakan untuk bahan edible coating (Susilowati, 

2017). Pati singkong, pati jagung memanfaatkan patinya sebagai bahan untuk 

pelapisan pada buah. 

 Sedangkan pada pada kulit pisang terdapat senyawa flavonoid maupun 

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

senyawa bioaktif yang menunjukan berbagai aktivitas yang berguna seperti 

antioksidan, antidermatosis, komepreventif dan antikanker (Nugroho et al., 2016). 

Menurut Nurhayati et al., (2016) di dalam kulit pisang terdapat pektin yang 

jumlah kandungannya bervariasi tergantung jenis atau varietas pisangnya. Pektin 

memiliki fungsi yaitu sebagai menstabilkan protein dan untuk membuat kemasan 

atau lebih dikenal dalam bentuk edible coating yang dapat digunakan sebagai 
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pelapis buah untuk meningkatkan masa simpannya (Susilowati et al., 2017). 

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

pada pisang kapok berkisar 0,98-8%.  

2.4 Buah Pisang  

 Pisang adalah tanaman herba yang berasal dari Kawasan asia tenggara 

(termasuk Indonesia). Tanaman buah ini kemudian meyebar luas ke Kawasan 

Afrika, Amerika selatan dan Amerika tengah. Di kalangan masyarakat Asia 

Tenggara, pisang telah lama dimaanfaatkan, terutama tunas dan pelepahnya yang 

diolah sebagai sayur. Saat ini, bagian-bagian lain dari pisang juga dimanfaatkan 

salah satunya kulit pisang (Suyanti, 2008).  

 Menurut Suyati dan Supriyadi (2008), klasifikasi tanaman pisang sebagai 

berikut. 

Divisi : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae  

Kelas : Monocotyledonae  

Famili : Musaceae 

Genus : Musa  

Species : Musa sp. 

2.4.1 Morfologi Tanaman Pisang 
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Tanaman pisang memiliki akar berbentuk rimpang yang berpangkal pada umbi 

batang. Akar ini tumbuh menuju bawah sampai kedalaman 75-150 cm. sedangkan 

akar yang berada disamping akan tumbuh kesampong ataupun mendatar. Ukuran 

akar dalam perkembanganya mencapai 4-5 m (Rahmawati dan Hayati, 2013). 

Morfologi kulit pisang dijelaskan pada gambar 2.2  

 

Gambar 2.2 Pisang (Sumber: Dokumen pribadi, 2018) 

  Batang pisang terletak didalam tanah yaitu umbi batang. Diatas umbi batang 

terdapat titik tumbuh yang akan menghasilkan daun dan suatu saat akan tumbuh 

bunga pisang. Sedangkan pelepah daun Panjang yang menutupi dengan kuat 

sehingga tanaman bias berdiri tegak seperti batang tanaman sesungguhnya, tetapi 

itu disebut dengan batang semu. Oleh karena itu, batang tersebt dianggap batang 

tanaman pisang yang sesungguhnya. Tingginyaa kisaran 3,5-7,5 (Suyanti dan 

Supriyadi, 2008). Helain daun berbentuk Panjang lanset memanjang. Daunnya 

diperkuat dengan tangkai yang panjangnya kisaran 30-40 cm. Sedangkan, bunga 

pada tanaman pisan disebut jantung pisang karena bentuknya menyerupai jantung. 

Setelah bunga keluar maka akan terbentuk satu kesatuan bakal buah pisang (Suyanti 

dan Supriyadi, 2008) 
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2.4.2 Kadungan dan Manfaat kulit pisang  

  Tanaman pisang banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan hidup dan 

di kenal sebagai tanaman multiguna, bagian lainya pun bisa dimanfaatkan. 

Kandungan nutrisi pada pisang yaitu mineral seperti kalium, magnesium, besi, 

fosfor dan kalsium. Mengandung vitamin B yakni tiamin, riboflavin, niasin dan  B6, 

dan C. selain berperan untuk koezim untuk beberapa reaksi dalam metabolisme 

khusunya serotonin neurotransmitter dalam kelancaran otak (Suyanti, 2008). Selain 

pada bagian pisang sendiri memiliki kandungan nutrisi serta manfaatnya pada 

pisang kulitnya juga memiliki beberapa kandungan yang dapat dimanfaatkan. 

  Kulit pisang mengandung komponen zat fitokimia yang berfungsi sebagai 

zat anntimikroba yaitu tanin, flavonoid, dan saponin sebagai senyawa antibakteri 

(Sari, 2017). Selain itu, kulit pisang juga mengandung pektin. Pektin pada kulit 

pisang dapat dimanfaatkan untuk makanan kemampuanya membuat gel encer dan 

menstabilkan protein. Pektin juga dapat digunakan sebagai pelapis buah untuk 

meningkatkan masa simpanya (Susilowati, 2017). 

Flavonoid merupakan senyawa fenolik alam yang memiliki potensi sebagai 

zat antioksidan (Gayatri et al., 2013). Flavonoid bekerja dengan cara mendenaturasi 

dengan cara membentuk kompleks dengan protein membran, sehingga dinding sel 

mengkerut dan mengalami proses lisis. Pembentukan kompleks menyebabkan 

rusaknya membran sel karena terjadi perubahan permeabilitas sel dan hilangnya 

kadungan isi sel di dalam sitoplasma yang mengakibatkan terhambatnya 

pertumbuhan sel atau matinya sel (Anggara et al., 2014). 

Senyawa tanin adalah satu dari beberapa senyawa yang masuk ke dalam 

golongan senyawa metabolit sekunder. Senyawa ini memiliki kemampuan 



20 
 

 
 

menghambat pertumbuhan bakteri. Kemampuanya dalam penghambatan bakteri 

berkaitan dengan aktivitas pengikatan dengan dinding el bakteri menghambat 

pertumbuhan dan protease (Mawan, 2018).  

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kulit pisang (Sumber : Dokumen pribadi, 2018) 

2.4.3 Bahan Pengawet Kulit Pisang  

  Bahan kulit pisang sebagai bahan edible coating pada buah dan sayuran 

dapat mencegah hilangnya kelembapan dan kekerasan bahan pangan, 

mengendalikan laju respirasi, sebagai perekat dan menjaga stabilitas jaringan dan 

sel yang dapat mengendalikan laju respirasi serta menunda dan menghambat proses 

pemasakan pada buah (Megawati, 2016). Pektin pada kulit pisang  memiliki sifat 

gel yang baik sehingga dapat digunakan untuk membuat kemasan yang dapat 

dimakan (Pradana et al.,  2017). Sehingga produk dari kulit pisang ini aman 

digunakan sebagai bahan pengawet alami. 

  Komponen senyawa antimikroba pada kulit pisang dapat menghambat atau 

membunuh mikroba seperti jamur (anti jamur), bakteri (anti bakterial), virus (anti 

virus) maupun parasit (anti parasit). Misalnya kandungan senyawa saponin, tanin, 

flavonoid, terpetoid, alkaloid dan pektin yang dapat memiliki aktivitas anti 

Sthapylococcus aureus (Normayunita et al., 2015). Senyawa saponin dan tanin 

mampu menghambat pertumbuhan Sandida albicans secara in vitro (Dinastutie et 

al., 2015).  
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  Efektifitas suatu zat antimikroba dipengaruhi oleh konsentrasi zat yang 

diberikan. Meningkatnya konsentrasi ekstrak mengakibatkan tingginya kandungan 

bahan aktif yang berfungsi sebagai zat antimikroba sehingga kemmapuan untuk 

menghambat pertumbuhan mikroba semakin besar. Selain factor konsentrasi jenis 

bahan antimikroba juga menentukan kemampuan menghambat pertumbuhan 

bakteri. 

2.5. Kerusakan Buah Mangga 

  Kerusakan buah terjadi ketika saat panen sampai proses selama 

penyimpanan. Salah satu kerusakan berupa kecoklatan (Browning), Pencoklatan 

mengurangi penampilan buah (Purwanto et al., 2016). Kecoklatan disebabkan oleh 

terjadinya oksidasi senyawa fenol dan polifenol oleh enziim fenolase serta 

polifenolase membentuk quinon yang akan berpolimerasi membentuk suatu 

melanin (pigmen berwarna coklat) atau disebut dengan reaksi browning enzimatis. 

(Aditya et al., 2016). Terjadinya reaksi browning enzimatis karena adanya 4 

komponen fenolase, fenoloksidase, trosinase dan polifenolase. Untuk mengurangi 

terjadinya pencoklatan dapat dilakukan dengan penggunaan bahan antioksidan 

alami melalui pencelupan buah. Selain kerusakan berupa pencoklatan juga dapat 

berupa penyusutan masa (susut bobot). 

  Susut bobot terjadi karena adanya penguapan air yang terjadi didalam buah 

.Besar kecilnya susut bobot tergantung pada jenis komditi maupun cara 

penangananya setelah masa panen. Mencegah adanya proses penyusutan setelah 

masa panen dapat dilakukan dengan melalui memanipulasi faktor biologi maupun 

lingkungan produk tersebut disimpan. Menurut kusumiyati et al., 2017 mengatakan 
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semakin lama penyimpanan maka susut bobot semakin tinggi, karena buah mamsih 

mengalami proses metabolisme yaitu respirasi dan transpirasi. 

  Laju respirasi merupakan suatu proses peromabakan komponen organic 

kompleks (zat hidrat, protein dan lemak) menjadi produk yang lebih sederhana. 

Laju respirasi dipengaruhi oleh faktor internal meliputi non klimaterik dan klimateri 

sedangkan faktor ekstrenal meliputi faktor lingkungan (suhu, kelembapan dan 

komposisi udara (Fransiska et al., 2017). Komoditas dengan laju respirasi yang 

tinggi menyebabkan kecenderungan kerusakan buah lebih cepat. Kareena laju 

respirasi yang meningkat akan menyebabkan percepatan kelunakan jaringan yang 

berakibat buah semakin cepat mengalami kebusukan maupun kerusakan lainya 

(Novita et al., 2015). 

  Laju transpirasi yaitu proses pengeluaran air. Kehilangan air yang sangatingi 

akibat dari proses transpirasi akan menyebabkan buah cepat mengalami kerusakan 

maupun mengalami pengurangan berat dan pengurangan daya Tarik. Laju 

transpirasi dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor internal (umur panen, 

volume, dan morfologi) dan ekstrenal (keadaan suhu, tekanan atmosfir maupun 

keadaan lingkungan sekitar (Ratna, et al., 2014). Pengendalian untuk memperkcil 

laju respirasi dapat dilakukan dengan beberapa cara pengemasan, pelapisan, 

penyimpanan pada suhu rendah serta modifikasi atmsfer ruang penyimpanan 

(Asgar, 2017). 

2.6 Hubungan Konsentrasi Kulit Pisang dengan Lama Penyimpanan 

Terhadap Susut Bobot dan Intensitas Kecacatan Buah Mangga 

 

  Lama penyimpanan merupakan parameter ketahanan selama selang waktu 

antara produksi hingga konsumsi produk masih dalam keadaan memuaskan 
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konsumen berdasarkan rasa, aroma, tekstur dan nilai gizi (Mussad, 2011). Selama 

proses penyimpanan buah masi mengalami proses metabolisme dan akan terjadi 

perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi mutu (Sutomo, 2013). Perubahan 

yang umumnya terjadi biasanya secara fisik yaitu berupa perubahan bentuk, tekstur 

dan warna. Sedangkan perubahan secara kimiawi berupa perubahan kadar air, 

kandungan gizi dan serta vitamin dan mineral (Hariyadi, 2009). 

  Perubahan warna yang terjadi pada mangga yaitu bitnik bitnik hitam pada 

kulit mangga atau coklat biasa disebut chilling injury. Buah mangga selama 

penyimpanan pada suhu rendah dalam jangka beberapa waktu tertentu akan 

mengakibatkan kerusakan secara fisiologik. Kerusakan buah mengakibatkan buah 

mangga tidak dapat melakukan proses respirasi secara normal yang akan 

menyebabkan mangga terjadi perubahan-perubahan kulit maupun warnanya 

(Sugiyati et al., 2014). 

  Susut bobot adalah kehilangan air akibat proses respirasi dan transpirasi 

pada buah. Proses respirasi dan transpirasi menyebabkan buah mengalami susut 

bobot yang disebabkan karena penguraian glukosa buah menjadi karbondioksida 

dan kehilangan air. Sedangkan buah mangga saat dalam kondisi penyimpnan 

cenderung mengalami respirasi dan transpirasi yang tinggi yang menyebabkan 

perbedaan tekanan dan uap udara disekitarnya, sehingga semakin tinggi transpirasi 

dan repirasi menyebabkan semakin cepat buah kehilangan bobot (Pudja, 2009).  

  Konsentrasi ekstrak kulit pisang dapat mempengaruhi laju respirasi dan 

transpirasi menjadi terhambat. Proses respirasi merupakan suatu reaksi kimia 

hidrokarbon (gula) yang dioksidadi dengan O2 yang akan menghasilkan CO2 dan 

air. Semakin tinggi respirasi maka semakin cepat terjadinya besar oksidasi sehingga 
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mempercepat kerusakan makanan (Hasbullah, 2007). Sedangkan, proses transpirasi 

yaitu terjadi karena pertukaran gas yang ada didalam sel dan penguapan air. Proses 

metabolism akan mempengaruhi umur simpan, semakin tingginya kecepatan 

metabolism yang terjadi maka akan semakin pendeknya umur simpan. 

  Penghambatan metabolism dapat dilakukan dengan cara pelapisan 

mengunakan ekstrak pada buah, Misalnya pencelupan. Pencelupan buah dalam 

ekstrak yang dapat melapisi buah secara baik sehingga lubang maupun luka tertutup 

dan proses metabolisme akan terhambat misalnya pertukaran gas. Selain itu ekstrak 

kulit pisang mengandung senyawa antimikroba yang dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba. Misalnya flavonoid, tanin dan kuinon. Sebagai senyawa 

antifungi menghambat petumbuhan Candida albicans (Rikhama et al., 2017). 

Selain itu juga kulit pisang mengandung pektin yang memiliki sifat gel encer dan 

menstabilkan protein yang biasanya digunakan sebagai pelapis untuk meningkatnya 

masa simpanya (susilowati et al., 2017).  

  Mekanisme penghambatan dalam pertumbuhan bakteri disebabkan adanya 

senyawa fenol dengan turunanya. Senayawa fenol masuk kedalam sel bakteri yang 

akan melewati dinding sel dan membran sitoplasma, senyawa fenol mengalami 

denaturasi protein sehingga metabolime menjadi inaktif dan pertumbuhan bakteri 

terhambat. Senyawa fenol dan turunanya bekerja secara non spesifik membentuk 

kompleks protein-fenol yaitu pada konentrasi rendah terbentuk kompleks protein-

fenol lemah dan terjadi penguraian sehingga pertumbuhan bakteri terhambat. 

Sedangkan dalam keadaan konsentrasi tinggi zat akan berkoagulasi dengan protein 

seluler dan membrane sitoplasma mengalami lisis (Ariyanti, 2012). 
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  Penggunaan kulit pisang sebagai edible coating memiliki manfaat seperti 

memperpanjang umur simpan dan memperlambat susut bobot serta mencegah 

adanya mikroba yang menyebabkan buah membusuk. Penggunaan ekstrak Kulit 

pisang sebagai bahan edible coating tergantung pada pemberian konsentrasi ekstrak 

(Suyatma et al., 2012).  Semakin tinggi kosentrasi zat antimikroba maka semakin 

kuat bekerjanya zat antibakteri (Pembayun et al., 2016). Menurut sugianti et al., 

(2016) semakin tinggi konsentrasi sehingga dapat membentuk gel yang kental dan 

dapat melapisi secara merata yang dapat menghambat proses respirasi dan 

transpirasi.  

2.7 Media Pembelajaran 

   Media pembelajaran merupakan wahana penyalur informasi belajar atau 

pemyalur pesan (Haryoko, 2009). Menurut Munadi (2010) fungsi media 

pembelajaran dibagi menjadi beberapa yaitu fungsi sebagai sumber belajar, fungsi 

sebagai sematik (menambah pembendaharaan kata symbol verbal yang maknanya 

benar-benar dipahami oleh peserta didik, fungsi sebagai manipulatif (Mengatasi 

batas batas ruang waktu dan mengatasi keterbatasan inderawi), fungsi psikologis 

(meningkatkan perhatian siswa terhadap materi ajar), dan fungsi efektif 

(Menggugah perasaan, emosi dan tingkat penerimaan atau penolakan siswa). 

  Penggunaan media sangat dibutuhkan sebagai bahasa guru untuk 

menyampaikan materi dan komunikasi dengan siswa. Guru dapat dengan mudah 

menyampaikan informasi melalui media dan memancing minat serta 

membangkitkan semanggat belajar siswa menjadi termotivasi sehingga 

mendapatkan nilai yang tinggi. Hal ini sesuai dengan Nurseto (2011) menyatakan 
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bahwa penggunaan media pembelajaran dapat memeperlancar proses pembelajaran 

dan mengoptimalkan hasil belajar.  

2.7.1 Jenis Media Pembelajaran 

   Media dalam pembelajaran terbagi menjadi beberapa menurut Munadi 

(2010) media pembelajaran terbagi 4 macam yaitu Media Audio, Media visual, 

Media audiovisual dan multimedia. Media audia adalah media yang melibatkan 

indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. 

Contohnya media audio yaitu: Phonograph, Open real tepes, Cassette tapes, 

Compact disk, dan Radio. 

  Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Unsur-

unsur yang terdapat pada media visual yaitu garis, bentuk, warna dan tekstur. Jenis-

jenis media visual yakni gambar, grafik, diagram, bagan dan peta. Media audio 

visual yaitu media yang melibat indera penglihatan dan pendengar. Jenis media 

audio visual terbagi menjadi 2 jenis peralatan suara dan gambar dalam satu unit 

dinaman media audi visual murni seperti film geras bersuara, televisi dan video. 

Peralatan jenis media audio visual tidak murni yakni biasanya dikenal dengan slide, 

OHP, opaquae dan peralatan lainya yang berunsur suara. 

  Multimedia adalah media yang melibatkan banyak indera dan organ tubuh 

selama proses pembelajaran berlangsung. Multimedia juga merupakan perpaduan 

berbagai media seperti media berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi, video 

dan lain sebagainya. Contohnya: multimedia presentasi (power point) dan 

macroflash. 
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2.7.2 Teknik Memilih Media Pembelajaran  

  Media pembelajaran merupakan bagian yang diperhitungkan untuk memilih 

sebuah pembelajaran media pembelajaran. Karena, media yang akan digunakan 

harus dapat digunakan untuk membantu keefektifan proses belajar siswa. Semakin 

majunya perkembangan tekhnologi saat ini terutama dalam lingkungan sekolah. 

Untuk itu perlu adanya pemilihan tekhnik dalam pengunaan media pembeljaran.  

  Pemilihan pembelajaran dalam kelas sebaiknya disesuaikan dengan kriteria 

tertentu dan dengan pertimbangan. Menurut Musfiqon (2012) kriteria pemilihan 

media yaitu 1) Kesesuaian dengan tujuan, 2) Ketepatgunaan, 3) keadaan peserta 

didik, 4) Ketersediaan, 5) Biaya, 6) Keterampilan guru, 7) Mutu teknis. Selain itu, 

pemilihan media pembelajaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

ketersediaan tempat, kepraktisan dan ketahanan media (Manhun, 2012). 

2.7.3 Media Audiovisual 

 Media audio visual merupakam media yang melibatkan indera penglihatan 

dan pendengar untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Memiliki 

fungsi memperjelas dan memudahkan siswa untuk memahami materi yang sedang 

dipelajari. Kemampuan media audiovisual ini dianggap lebih menarik karena 

media ini mengandung 2 unsur suara yaitu yang dapat didengar (audio) dan dilihat 

(visual). Karakteristik media audiovisual yaitu menyajikan tampilan yang dinamis, 

dapat menarik minat siswa, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan 

gambaran yang lebih raelistik, benar dan autentik (Munadi, 2010) 

Peranan media akan terlihat jika penggunaan media sejalan dengan isi dan 

tujuan, akan tetapi sebalikanya peranan media tidak akan terlihat kegunaanya jika 

pengguanaan media tidak sesuai dengan isi dan tujuan. Oleh karena itu tujuan 
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pembelajarn harus digunakan sebagai acuan untuk menggunakan media. 

Keuntungan mengunakan media audio visual yaitu membantu siswa dapat berfkir 

dengan baik, menumbuhkan daya ingat serta mempertajam pendengaran, 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa (Ariwibowo, 2015). 

Media audiovisual menurut munadi (2010) terbagi menjadi 2 bagian yaitu 

media audio visual murni dan media audiovisual tak murni. Media audiovisual 

murni dilengkapi dengan suara dan gambar dalam satu unit misalnya film gerak 

bersuara, televisi, DVD, VCD Player dan video. Sedangkan, media audiovisual tak 

murni biasanya dikenal dengan misalnya slide, OHP dan peralatan visual yang 

diberi unsur suara. 

2.7.4 Instrumen Penilaian Media Pembelajaran 

  Media Pendidikan dalam pengunaanya perlu adanya penilaian baik dari segi 

materi, edukatif maupun segi teknis, sehingga memenuhi sebagai media 

pembelajaran. Penilaian ataupun evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

baik media itu bisa digunakan dalam kegiatan belajar. Hal ini penting dilakukan 

karena banyak orang beranggapan bahwa media yang dibuat pasti sudah baik. 

  Instrumen merupakan komponen kunci dalam penelitian. Mutu instrument 

menentukan mutu data dalam penelitian. Sedangkan data adalah dasar kebenaran 

empirik dari penemuan kesimpulan penelitian (Fuzan, 2017). Oleh karena itu,  

instrument menjadi dasar penentuan kwalitas media pembelajaran yang dihasilkan. 

Bentuk instrument penilaian dijelaskan pada tabel 2.2. Berikut merupakan tabel 

yang digunakan dalam intrumen penilaian. 
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Tabel 2.1 Instrumen penilaian video 

Aspek Indikator Kirteria  

1 2 3 4 5 

Animasi  Animasi mempermudah penyampaian materi      

Kwalitas animasi tidak pecah atau buram      

Animasi sesuai dengan narasi       

Suara  Tempo ucapan dan kejelasn ucapan      

Intonasi suara      

Tidak menggunakan kata-kata yang sulit      

Musik  Suara ilustrasi msik mendukung program      

Ilustrasi musik tidak terlalu keras       

Tulisan  Ukuran, warna dan jenis huruf proposional      

 Perpaduan warna dan tulisan baik (tidak 

menyakiti mata).  

     

Sumber (Fauzan, 2017) 

Keterangan: 1. Sangat kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik dan 5. Sangat Baik 

2.8 Pemanfaatan Media Audiovisual Dalam Pembelajaran Materi Pengawet 

  Hasil penelitian ini nantinya akan dijadikan sumber belajar siswa kelas VII 

SMP dalam bentuk video pada bagian KD 3.6 zat aditif dan adiktif serta bahan dan 

sifat pemanfaatnya. Pengwetan pada makanan banyak dikenal oleh masyarakat. 

Pengawetan biasanya digunakan mayarakat untuk mengawetkan makanan yang 

melimpah agar makanan bertahan lama. Salah satu contoh pengawetan makanan 

yang digunakan yaitu dengan Teknik edible coating. Proses pengawetan makanan 

ini menggunakan bahan dari alam yang biasanya sudah dibuang yaitu kulit pisang 

sebagai pengawet buah mangga yang memiliki keuntungan bagi para pedagang 

buah. 
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  Materi lingkungan sekitar pada SMA kelas X ini memuat tentang 

pemanfatan limbah. Video hasil penlitian ini digunakan siswa sebagai media 

pembelajaran agar siswa lebih mudah dan paham tentang materi pemanfatan limbah 

yang dijadikan bahan pengawet secara alami. Video juga mepermudah dan 

memperjelas proses pembelajaran dalam kelas (Pritandari, 2015).  

  Proses pembelajaran merupakan komunikasi antara guru dan siswa. Proses 

pembelajaran terjadi secara tertata dan teratur, berlangung secara sistematis dan 

logis. Pembelajaran akan berlangsung secara sistematis sehingga siswa mudah 

memahami dan merasa nyaman selama pembelajaran. Maka, dalam pembelajaran 

dibutuhkan suatu media yang berguna untuk memudahkan siswa ketika 

pembelajaran. Media yang digunakan salah satunya media audiovisual yaitu video 

(Sipayung, 2016) 

2.9 Kerangka konsep 

   Buah mangga merupakan buah yang cepat mengalami kebusukan setelah 

pemanenan. Pembusukan buah dapat dicegah dengan cara pengawetan. Pengawetan 

terbagi menjadi 3 yaitu pengawetan secara kimiawi, biologi dan alami. Pengawetan 

secara kimiawi yaitu menggunakan bahan kimia, sedangkan pengawetan alami 

yaitu pendinginan dan pemanasan serta dapat memanfaatkan bahan dari alam. 

Contohnya yaitu pegawetan edible coating menggunkan bahan alam kulit pisang. 

  Edible Coating dapat dibuat dari bahan 3 jenis yaitu hidrokoloid (protein 

dan polisakarida dan protein), lipida dan komposit. Penggunaan edible coating 

biasanya menggunakan chitosan, kitin dan turunanya. Selain itu memanfaatkan kulit 

pisang juga diharapkan mampu sebagai alternatif bahan edible coating. Karena, 

kandungan senyawa antimikrobanya tanin, saponin, pektin dan flavonoid. 
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  Senyawa antimikroba yang dapa membunuh bakteri maupun jamur. 

Senyawa antibakteri bekerja dengan cara menempel pada permukaan buah. 

Senyawa antimikroba serta turunanya masuk kedalam bakteri yng menyebabkan 

peruraian dan menyebabkan kerusakan pada dinding sitoplasma. Sehingga, 

menyebabkan metabolisme bakteri terganggu dan pertumbuhan bakteri terhambat.  

  Cara penggunaan lidah buaya dengan edible coating dengan tehnik 

pencelupan. Pencelupan akan mebuat pori pori pada permukaan buah akan 

tertutupi. Sehingga, proses pertukaran gas dam metabolisme dapat dikendalikan 

serta pembusukan dapat dihambat. Hasil dari pengawetan menggunakakan kulit 

pisang sebagai edible coating dapat diaplikasikan pada materi biologi SMP kelas 8 

materi pengawet makanan berupa media pembelajaran video. Kerangka konsep 

dijelskan pada gambar 2.4  
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Gambar 2.4 Peta Konsep 
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2.10  Hipotesis  

1. Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka di atas dapat dirumuskan 

hipotesis lama penyimpanan mempengaruhi susut bobot dan intensitas kecacatan 

buah mangga. 

2. Pemberian berbagai konsentrasi ekstrak kulit pisang mempengaruhi susut bobot 

dan intensitas kecacatan 

3. Interasksi antara lama penyimpanan dengan pemberian berbagai konsentrasi 

ekstrak kulit pisang mempengaruhi susut bobot dan intensitas kecacatan 

 


