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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Buah merupakan produk hasil pertanian, yang ketika dipanen tetap 

melakukan aktifitas fisiologis karena merupakan jaringan yang masih hidup, 

sehingga merupakan salah satu sumber pangan yang cepat mengalami kerusakan 

(mikroorganisme, fisik, dan kimia). Aktivitas fisiologis tersebut menyebabkan 

buah selalu mengalami perubahan yakni mengalami penguraian komposisi buah 

tersebut. Penguraian komposisi buah akan menyebabkan kelayuan dan 

pembusukan (Harahap, 2010). 

 Proses kerusakan buah dapat dihambat dengan mengemas dan/atau 

menyimpan buah pada suhu tertentu. Pengemasan merupakan suatu cara untuk 

memberikan kondisi yang tepat bagi bahan pangan tersebut. Kemasan dapat 

berupa dalam bentuk bungkusan maupun wadah. Pengemasan bertujuan agar 

bahan pangan yang dikemas dapat terhindar dari pencemaran, kerusakan fisik, 

kontaminasi, dan gangguan hama. Bahan pengemas yang sering digunakan adalah 

plastik, tetapi plastik memiliki zat-zat aditif, zat monomer, tidak tahan panas, dan 

molekul yang dapat bermigrasi ke dalam bahan pangan tersebut. Oleh sebab itu, 

diperlukan adanya bahan pengemas yang melindungi bahan pangan tersebut tanpa 

memiliki kandungan yang membahayakan untuk manusia, seperti bahan aditif 

yang membahayakan dan terdapat pada bahan pengemas seperti plastik yang 

sering digunakan. 
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Edible coating dapat digunakan untuk memperlambat proses pematangan 

buah. Edible coating saat ini menjadi perhatian penelitian untuk mengembangkan 

kemasan yang memiliki sifat-sifat unggul. Edible coating dapat bersumber dari 

bahan baku yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Penambahan 

komponen bahan-bahan tambahan dalam pembuatan edible coating sangat 

dibutuhkan untuk memperbaiki karakteristik dari bahan dasar untuk pembuatan 

edible coating, misalnya: plasticizer (Baldwin et al., 1994). 

Stroberi merupakan buah yang tergolong non-klimaterik dan mudah rusak 

setelah dipanen. Sebagian besar konsumen lebih menyukai buah-buahan dalam 

keadaan segar sehingga diupayakan berbagai cara untuk mempertahankan 

kesegaran dari buah tersebut. 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil pertanian, salah satunya 

adalah ubi ganyong. Ubi ganyong mengandung pati yang cukup besar sehingga 

dapat dimanfaatkan dalam pembuatan edible coating. Selain itu, ubi ganyong 

memiliki harga yang ekonomis. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh edible coating dari pati ganyong pada buah stroberi. 

 

1.2 Perumusan masalah 

Produktivitas dari ubi ganyong di Indonesia sangat tinggi tetapi masih 

jarang dimanfaatkan lebih lanjut, salah satunya dengan pemanfaatan pati ganyong. 

Pati ganyong merupakan salah satu sumber pati yang dapat dimanfaatkan untuk 

pembuatan edible film (edible coating). Edible coating yang terbuat dari 

karbohidrat (contoh: pati) memiliki sifat granula yang brittle. Plasticizer 

merupakan bahan tambahan yang sering ditambahkan ke dalam pembuatan edible 
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film (edible coating) untuk memperbaiki sifat dari edible film (edible coating) 

tersebut. Jenis plasticizer yang sering digunakan adalah gliserol dalam pembuatan 

edible coating berbasis pati, sehingga dalam penelitian ini digunakan plasticizer 

dalam pembuatan edible coating berbasis pati untuk memperbaiki 

karakteristiknya. Edible coating dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan umur 

simpan dan mutu dari berbagai jenis bahan pangan, salah satunya adalah buah-

buahan. 

Buah stroberi merupakan salah satu buah yang mempunyai umur simpan 

yang singkat dan mudah mengalami kerusakan setelah dipanen. Peningkatan 

karbondioksida yang dihasilkan dari buah stroberi akibat dari proses respirasi 

menyebabkan buah stroberi mengalami kerusakan, sehingga diharapkan dengan 

adanya edible coating tersebut akan meningkatkan umur simpan, mencegah 

kerusakan, dan menjaga kualitas dari buah tersebut.  

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan pati 

ganyong sebagai edible coating pada buah stroberi. 

 

1.3.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. menentukan perbandingan konsentrasi optimum dari pati ganyong dan 

plasticizer dalam pembuatan edible film, 
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2. mempelajari pengaruh konsentrasi pati ganyong dan plasticizer terhadap 

ketebalan, persen perpanjangan film, water vapor transmission rate 

(WVTR) dan kuat tarik terhadap edible film tersebut,  

3. mempelajari pengaruh edible coating pada buah stroberi selama masa 

penyimpanan, 

4. mempelajari pengaruh suhu penyimpanan (suhu ruang dan suhu 

refrigerasi) terhadap buah stroberi selama masa penyimpanan, 

5. mengevaluasi buah stroberi selama masa penyimpanan dengan mengukur 

parameter kehilangan berat, kekerasan, nilai pH, total asam, total gula, dan 

Total Plate Count (TPC), 

6. mengetahui pengaruh edible coating pada stroberi terhadap penerimaan 

konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


