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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Buah apel (Malus domestica) merupakan tanaman buah tahunan yang 

berasal dari Asia Barat yang beriklim sub tropis. Apel dapat tumbuh di Indonesia 

setelah beradaptasi dengan iklim Indonesia, yaitu iklim tropis. Kandungan dari 

buah apel berupa zat yang berguna bagi tubuh manusia diantaranya pektin, 

quersetin, dan vitamin C yang tinggi (Baskara, 2010). Buah apel menjadi favorit 

berbagai macam kalangan masyarakat untuk sekedar menjadi cemilan, sarapan, 

dessert, atau sebagai bagian dari program diet. Sebuah artikel pada “Konsumsi 

Buah dan Sayur Susenas Maret 2016” oleh Badan Pusat Statistik dalam rangka 

memperingati Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2017, menyatakan bahwa 

konsumsi apel (perkiraan total konsumsi nasional) per Maret 2016 mengalami 

kenaikan dari tahun 2015 dari 183.69 juta kg menjadi 262.83 juta kg (Badan Pusat 

Statistik, 2017). Hal ini membuktikan apel banyak dikonsumsi dan terbukti 

menjadi favorit masyarakat. 

Buah apel merupakan salah satu bahan pangan yang relatif lemah dalam 

umur simpannya, terlebih lagi jika sudah dikupas. Salah satu akibat yang timbul 

apabila buah apel telah lewat dari masa simpannya adalah buah apel akan 

mengalami penurunan kualitas mutu (Untung, 2006). Buah apel yang telah 

dikupas, bila disimpan dalam jangka waktu tertentu maka akan menyebabkan 

pencoklatan dan menurunnya daya simpan. Buah apel yang digunakan dalam 



 

 

 

2 

penelitian ini adalah buah apel lokal yang tumbuh di Indonesia. Buah apel yang 

digunakan merupakan buah apel varietas Manalagi dari Malang. Buah apel 

Manalagi memiliki rasa yang lebih manis dibanding dengan apel lain meskipun 

apel ini belum matang serta memiliki aroma yang khas. Tekstur apel Manalagi 

lebih keras dibanding apel varietas lain (Untung, 2006). Penggunaan varietas 

Manalagi pada penelitian ini terkait dengan penelitian Aprilia (2014) yang 

menyatakan bahwa salah satu varietas apel yang unggulan di Malang adalah apel 

Manalagi. Buah apel Manalagi merupakan salah satu jenis dari apel Malang yang 

telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, karena memiliki rasa yang 

manis, enak, mudah didapat dan harganya yang cukup terjangkau serta salah satu 

khasiat dari buah apel manalagi adalah dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

(Anggraini, 2017). 

Edible coating merupakan salah satu upaya pencegahan penurunan 

kualitas mutu bahan pangan. Edible coating juga berfungsi untuk memperpanjang 

umur simpan bahan pangan, terutama buah-buahan. Edible coating memberikan 

efek yang sama pada bahan pangan seperti modified atmosphere. Selain mencegah 

penurunan kualitas, edible coating juga dapat digunakan untuk memperbaiki 

kualitas tampilan pada buah atau sayuran (Baldwin et al., 2012). 

Edible coating dapat dibuat dari bahan dasar tanaman yang mengandung 

polisakarida, salah satunya adalah buah okra. Okra berbentuk seperti kapsul 

dengan warna hijau kekuningan sampai hijau, tapi terkadang ada buah yang 

berwarna ungu atau putih. Okra memiliki beberapa sifat khusus seperti sensitif 

terhadap suhu rendah, sensitif terhadap genangan air dan juga terhadap 
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kekeringan. Kandungan pada buah okra meliputi nutrisi seperti karbohidrat, 

lemak, serat, protein, mineral (Kumar et al., 2013).  

Buah okra memiliki lendir yang dapat digunakan sebagai bahan dasar 

edible coating berdasarkan kandungan polisakarida yang dimilikinya. 

Polisakarida tersebut berfungsi untuk mengentalkan larutan edible coating agar 

didapatkan viskositas dan sifat larutan yang cocok untuk dijadikan edible coating.  

Berdasarkan sifat polisakarida tersebut, dapat dikatakan bahwa lendir okra cocok 

untuk digunakan sebagai bahan dasar dari lapisan yang akan melapisi permukaan 

produk pangan, yaitu sebagai edible coating, terutama untuk bahan pangan yang 

mudah rusak atau makanan yang memiliki daya simpan yang rendah (Gemede et 

al., 2015). 

Pada pembuatan edible coating dan edible film, dilakukan penambahan 

plasticizer sebagai bahan pemlastis untuk mencegah retak film selama penanganan 

dan penyimpanan. Penambahan plasticizer dilakukan pada pembuatan edible film 

atau edible coating karena lapisan edible film atau larutan edible coating harus 

memiliki elastisitas dan fleksibilitas yang baik, tidak mudah rapuh, dan memiliki 

tingkat kekuatan fisik yang tinggi (Vieira et al., 2011). Plasticizer yang 

ditambahkan dapat membentuk ikatan hidrogen dengan polisakarida yang 

terkandung dalam lendir okra untuk membentuk edible coating yang kekentalan 

dan karakteristik fisiknya baik agar dapat melindungi buah apel yang dilapisi. 

Plasticizer akan mengurangi daya tarik intermolekul yang kuat antara rantai 

polisakarida dengan cara membentuk ikatan hidrogen antara molekul plasticizer 

dan polisakarida sehingga akan mengurangi kekuatan tarik film dengan 

melemahkan ikatan hidrogen antara rantai polisakarida (Rodríguez et al., 2006). 



 

 

 

4 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Afifah et al. (2018), jenis 

plasticizer yang tepat digunakan sebagai bahan pemlastis dalam pembuatan edible 

coating adalah gliserol. Hal tersebut dikarenakan gliserol memiliki berat molekul 

yang cukup kecil. Mengacu pada penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan 

gliserol sebagai plasticizer untuk ditambahkan dalam proses pembuatan edible 

coating dan juga edible film dari lendir okra. 

Selain penambahan plastizicer, CMC juga ditambahkan dalam pembuatan 

edible film dan edible coating  pada penelitian ini. CMC merupakan senyawa 

yang berfungsi untuk menyerap air yang terkandung dalam udara, dimana 

banyaknya air yang terserap dan laju penyerapannya bergantung pada jumlah 

kadar air yang terkandung dalam CMC serta kelembaban dan temperatur udara 

disekitarnya, atau dengan kata lain CMC pada penelitian ini akan digunakan 

untuk membantu membentuk larutan gel yang akan dijadikan edible film dan 

edible coating (Kamal, 2010). 

Faktor lain dalam penelitian ini adalah konsentrasi plasticizer yang 

ditambahkan pada edible coating dan edible film. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Fitria (2018), konsentrasi plasticizer yang digunakan adalah sorbitol 

sebanyak 0,5%, 1%, dan 1,5% dari total gel yang digunakan. Selain itu, CMC 

juga ditambahkan sebanyak 0,75%, 1%, dan 1,25% dari total gel yang digunakan.  

Hasil akhir dari penelitian tersebut menyatakan bahwa gabungan antara plasticizer 

sorbitol dengan konsentrasi 0,5% dan CMC sebanyak 0,75% merupakan 

konsentrasi terbaik untuk digunakan. Mengacu pada penelitian tersebut, penelitian 

ini melakukan pencampuran antara plasticizer dan CMC dengan menggunakan 

konsentrasi yang diperkecil dari penelitian sebelumnya dan menggunakan jenis 
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plasticizer yang berbeda yaitu gliserol sebanyak 0,35%, 0,5%, dan 0,65% dari 

total larutan gel yang digunakan. Kemudian, ditambahkan juga CMC sebanyak 

0,675%, 0,75%, dan 0,825% dari total larutan gel yang digunakan.  

  Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dick et al. (2015),  plasticizer 

jenis gliserol merupakan jenis plasticizer paling cocok untuk digunakan dalam 

pembentukan edible coating untuk buah-buahan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui interaksi antara plasticizer yang digunakan yaitu gliserol dengan 

CMC dan untuk mencari konsentrasi plasticizer terbaik untuk ditambahkan pada 

edible coating maupun edible film, lalu untuk mengetahui perubahan mutu buah 

apel Manalagi yang dilapisi edible coating dengan penyimpanan selama 0, 2, 4, 6, 

dan 8 hari sekaligus mencari kebenaran pernyataan penelitian sebelumnya 

mengenai jenis dan konsentrasi plasticizer terbaik untuk ditambahkan pada edible 

coating maupun edible film. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Buah apel merupakan salah satu bahan pangan yang relatif lemah dalam 

umur simpannya, terlebih lagi jika sudah dikupas. Buah apel yang digunakan 

merupakan buah apel varietas Manalagi dari Malang. Edible coating merupakan 

salah satu upaya pencegahan penurunan kualitas mutu bahan pangan. Buah okra 

digunakan sebagai bahan dasar edible coating karena memiliki lendir yang 

mengandung polisakarida yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan 

plasticizer untuk membentuk edible film dan edible coating yang tidak mudah 

rusak selama penyimpanan. Jenis plasticizer yang digunakan gliserol dikarenakan 

jenis plasticizer tersebut memiliki berat molekul yang cukup kecil. Selain itu, 
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digunakan juga CMC dengan konsentrasi penambahan sebanyak 0,675%, 0,75%, 

dan 0,825% dari total larutan lendir okra berbentuk gel yang digunakan. 

Penentuan konsentrasi tersebut berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Fitria 

(2018) yang mengatakan bahwa konsentrasi plasticizer sebesar 0,50% dan CMC 

sebesar 0,75% merupakan konsentrasi terbaik untuk ditambahkan pada edible 

coating. Oleh karena itu, pada penelitian ini konsentrasi tersebut dijadikan 

konsentrasi yang berada ditengah-tengah atau lebih tepatnya diantara dua 

konsentrasi lainnya, hal ini dimaksudkan untuk membuktikan pernyataan 

sebelumnya mengenai jumlah konsentrasi yang tepat untuk ditambahkan pada 

edible coating.  

CMC berfungsi sebagai senyawa yang akan menyerap air sehingga 

mendapatkan larutan berupa gel untuk menjadi bahan dasar edible film dan edible 

coating. Konsentrasi plasticizer yang digunakan adalah 0,35%, 0,5%, dan 0,65% 

dari total larutan lendir okra berbentuk gel yang digunakan, mengacu pada 

penelitian sebelumnya terkait edible coating pada buah. Penelitian ini diharapkan 

dapat mengetahui interaksi antara plasticizer dengan CMC dan konsentasi dari 

penambahan plasticizer yang terbaik untuk ditambahkan pada pembuatan edible 

film maupun edible coating dengan bahan dasar lendir okra serta untuk 

mengetahui karakteristik fisik (kekuatan tarik dan elongasi) dari edible film 

dengan bahan dasar lendir okra melalui serangkaian analisis (WVTR, dan uji 

statistik) agar dapat menghasilkan edible coating yang dapat meningkatkan 

kualitas mutu buah apel Manalagi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui perubahan mutu buah apel Manalagi yang dilapisi edible coating 
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dengan penyimpanan selama 0, 2, 4, 6, dan 8 hari untuk menghasilkan apel lokal 

yang mampu bersaing secara kualitas mutu dengan buah apel impor.  

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus.  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas mutu 

buah apel Malang dengan menggunakan metode edible coating dengan bahan 

dasar lendir dari tanaman okra. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian adalah: 

1. mengetahui persentase konsentrasi optimal dari penambahan Carboxy 

Methyl Cellulose (0,675%, 0,75%, dan 0,825%) dan gliserol sebagai 

plasticizer (0,35%, 0,50%, dan 0,65%) serta interaksi keduanya terhadap 

karakteristik edible film dan edible coating dengan bahan dasar lendir dari 

buah okra; dan 

2. mengetahui hubungan antara lama penyimpanan dengan perubahan 

kualitas mutu (vitamin C, susut bobot, tingkat kekerasan, dan total padatan 

terlarut) buah apel Manalagi yang dilapisi edible coating. 


