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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi stroberi di 

Indonesia telah mencapai 24.846 ton pada tahun 2014, dimana setiap tahunnya 

mengalami peningkatan 30% per tahun. Stroberi merupakan buah yang memiliki 

nilai ekonomi yang tinggi, namun juga mudah mengalami kerusakan. Hal ini 

disebabkan oleh tekstur buah yang lembut dan tidak memiliki serat sehingga 

sangat sensitif terhadap gesekan fisik, suhu, dan sinar. Selain itu, stroberi 

memiliki kadar air tinggi (89,9%) sehingga mikroorganisme dapat tumbuh dengan 

cepat. Laju respirasi stroberi sangat tinggi yaitu 20 - 40 mg CO2/kg/jam 

proporsional dengan laju kerusakan buah (Poincelot, 2004).  Laju respirasi yang 

tinggi akan mengakibatkan umur simpan yang pendek (Irawan, 2007).  

Dengan sifat stroberi yang mudah rusak, maka diperlukan penanganan 

atau cara untuk mempertahankan kualitas dan kandungannya sehingga akan 

memperpanjang umur simpan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

memperpanjang umur simpan stroberi adalah edible coating. Edible coating 

merupakan salah satu metode terbaru yang telah terbukti mampu melindungi dan 

menghambat kerusakan pada produk pangan (Marpaung et al., 2015). Edible 

coating akan menyelimuti seluruh bagian permukaan bahan pangan sehingga 

terhindar dari pengaruh oksigen dan mikroorganisme, selain itu perubahan 

fisiologis dan proses penguapan air juga lebih terkendali dengan adanya edible 
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coating. Edible coating memiliki bahan dasar lipid, polisakarida, atau gabungan 

ketiganya. Polisakarida yang umumnya digunakan terdiri dari pati dan pektin 

(Valdes, et al., 2015).  

Alpukat merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di daerah tropis 

seperti Indonesia. Buah alpukat merupakan buah yang digemari banyak orang 

karena rasanya yang enak dan kaya antioksidan. Selain itu, buah alpukat 

mengandung zat gizi seperti lemak nabati tinggi yaitu 9,8g/100g daging buah 

(Afrianti, 2010). Sebagian besar masyarakat memanfaatkan alpukat pada bagian 

buahnya saja sedangkan bagian bijinya kurang dimanfaatkan dan dianggap 

sebagai limbah. Hasil penelitian Winarti dan Purnomo (2006) menyatakan bahwa 

pati biji alpukat mengandung amilosa sebesar 43,3%, maka dari itu, pati biji 

alpukat dipilih sebagai bahan utama pembentuk edible coating.  

 Menurut Syarifuddin dan Yunianta (2015), edible film yang dibuat hanya 

dengan menggunakan pati dan pektin memiliki sifat yang rapuh dan keras 

sehingga perlu dikombinasikan dengan bahan lain seperti glukomanan dan 

plasticizer untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Glukomanan merupakan 

suatu bahan pengemulsi (emulsifier) yang biasa digunakan pada industri makanan, 

kertas, dan kosmetika. Hal tersebut disebabkan karena glukomanan di dalam 

cairan akan membentuk gel dengan viskositas yang cukup tinggi (Chairu dan 

Sofnie, 2006). Glukomanan mempunyai sifat-sifat antara selulosa dengan 

galaktomanan, yaitu dapat mengkristal dan membentuk struktur serat-serat halus. 

Selain itu, glukomanan juga dapat membentuk gel yang bersifat elastis 

(Susilowati dan Listyawati, 2001). Keadaan ini mengakibatkan glukomanan 
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mempunyai manfaat yang lebih luas daripada selulosa dan galaktomanan, salah 

satunya yaitu dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi edible film. Penggunaan 

glukomanan pada edible film berbahan dasar pati diharapkan dapat meningkatkan 

karakteristik edible film yang dihasilkan. 

Gliserol merupakan salah satu plasticizer yang sering digunakan dalam 

pembuatan edible film untuk meningkatkan fleksibilitas film. Gliserol adalah 

senyawa alkohol polihidrat yang bersifat mudah larut dalam air (hidrofilik) 

sehingga sesuai untuk digunakan sebagai bahan pembentuk film berbahan dasar 

pati. Krisna (2011), menyatakan bahwa gliserol dapat mengikat air dan 

meningkatan viskositas larutan. Gliserol memiliki berat molekul yang kecil 

sehingga mampu menurunkan gaya intermolekuler sepanjang rantai polimernya. 

Penggunaan gliserol pada edible film berbahan dasar pati dapat menghasilkan film 

yang lebih lentur dan mudah dibengkokkan (Garcia et al. dalam Rodriguez et al. 

2006). 

Penelitian mengenai aplikasi edible coating komposit dari pati biji alpukat 

dan glukomanan umbi porang belum pernah dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi edible coating berbasis pati biji 

alpukat dan glukomanan umbi porang dalam memperpanjang umur simpan 

stroberi pada penyimpanan suhu dingin (5°C) dan suhu ruang (25°C). 

1.2 Rumusan Masalah 

Buah alpukat merupakan salah satu jenis buah yang digemari oleh 

masyarakat Indonesia, bagian buah alpukat yang bisa dikonsumsi adalah 
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dagingnya, sedangkan biji dan kulit alpukat biasanya terbuang sebagai limbah. 

Biji alpukat belum dimanfaatkan secara maksimal meskipun pati biji alpukat 

memiliki kandungan amilosa yang cukup tinggi. Salah satu cara untuk 

memanfaatkan biji alpukat adalah dengan membuat pati biji alpukat sebagai bahan 

dasar pembuatan edible film. Glukomanan merupakan bahan pengemulsi yang 

memiliki kemampuan untuk melindungi produk terhadap oksigen, 

karbondioksida, dan lipid, namun diperlukan penambahan plasticizer untuk 

meningkatkan elastisitas, mengurangi resiko pecah, sobek dan hancurnya edible 

film yang terbentuk. Glukomanan dapat ditemukan pada tepung umbi porang.  

Buah stroberi merupakan salah satu jenis buah-buahan yang memiliki 

umur penyimpanan yang relative singkat. Salah satu upaya untuk memperpanjang 

umur simpan stroberi adalah dengan edible coating. Penelitian ini dilakukan untuk 

melihat pengaruh variasi jumlah pati biji alpukat dan jumlah glukomanan tepung 

umbi porang yang optimal terhadap sifat fisik dan mekanis edible film. Selain itu, 

penelitian ini dilakukan untuk menentukan pengaruh aplikasi edible coating 

dengan formulasi terpilih terhadap lama waktu penyimpanan buah stroberi dalam 

suhu dingin maupun suhu ruang.  

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan pati biji 

alpukat dengan penambahan glukomanan dan gliserol sebagai edible coating pada 

buah stroberi.  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengekstraksi pati dari biji buah alpukat. 

2. Menentukan pengaruh jumlah pati biji alpukat dan glukomanan tepung 

umbi porang dalam pembuatan edible coating terhadap umur simpan buah 

stroberi. 

3. Menentukan umur simpan buah stroberi dengan edible coating pati biji 

alpukat dan glukomanan umbi porang pada suhu ruang dan suhu dingin.  


