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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan konsumsi buah di Indonesia sebesar 12-15% per tahun 

menyebabkan produsen menjual buah dalam bentuk potongan segar. Salah satu 

varietas buah apel yang dijual dalam bentuk potongan segar adalah apel Malang 

varietas rome beauty (Purwanto dan Effendi, 2016). Apel merupakan salah satu 

komoditas pertanian yang jumlah produksinya mengalami peningkatan dari 

238.434 ton menjadi 329.781 ton pada tahun 2015 dan 2016 (BPS, 2016). Apel 

terolah minimal mempunyai umur simpan yang sangat singkat karena mudah 

mengalami perubahan warna menjadi coklat akibat oksidasi setelah proses 

pengupasan dan pemotongan. Proses pencoklatan menyebabkan penurunan nilai 

jual apel terolah minimal (Purwanto dan Effendi, 2016). Salah satu cara untuk 

memperpanjang umur simpan apel terolah minimal adalah dengan pengaplikasian 

edible coating (Ghavidel, et al., 2013). Berdasarkan penelitian Guerreiro, et al. 

(2017), Apel terolah minimal yang diberi coating sodium alginat dan eugenol 

mengalami peningkatan umur simpan hingga mencapai 6 hari pada penyimpanan 

suhu 4oC.   

Edible coating adalah lapisan tipis yang meningkatkan penampilan buah-

buahan atau sayuran dan berfungsi sebagai penahan transfer massa, seperti air, 

oksigen, dan lemak selama pemrosesan, distribusi, dan penyimpanan.  Edible 

coating merupakan salah satu metode alternatif untuk menggantikan plastik yang 
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memiliki keunggulan karena bersifat biodegradable (Valverde, et al., 2005). Edible 

coating memiliki bahan dasar lipid, protein, polisakarida, atau gabungan ketiganya. 

Polisakarida yang umumnya digunakan terdiri dari pati dan pektin (Valdes, et al., 

2015).  

 Kulit kopi merupakan sumber pektin alami. Menurut Furusawa, et al. 

(2011), kulit kopi bagian silver skin mengandung pektin sebanyak 29,5%. Kulit 

kopi merupakan produk samping hasil dari pengolahan buah kopi yang belum 

dimanfaatkan secara optimal (Juwita, et al., 2017). Produk samping berupa kulit 

kopi di Indonesia cukup tinggi karena Indonesia merupakan negara penghasil kopi 

ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Produksi kopi di Indonesia pada tahun 

2017 diperkirakan mencapai 637.539 ton (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016).  

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

dengan menggunakan pektin memiliki sifat yang rapuh dan keras sehingga perlu 

dikombinasikan dengan bahan lain seperti glukomanan dan plasticizer untuk 

memperbaiki kelemahan tersebut. Glukomanan adalah suatu bahan pengemulsi 

pada industri makanan karena dapat membentuk gel dengan viskositas yang cukup 

tinggi di dalam cairan. Karakteristik ini menyebabkan glukomanan dapat dijadikan 

bahan pembuatan edible film (Siswanti, et al., 2013).  Glukomanan banyak 

terkandung pada umbi lokal, salah satunya adalah umbi porang atau iles iles 

(Amorphopallus muelleri Blume). Berdasarkan penelitian Siswanti, et al. (2013), 

edible film yang berbahan dasar glukomanan umbi porang dan pati maizena 

menghasilkan edible film dengan ketebalan, kekuatan tarik, elongasi yang lebih 

tinggi, dan laju transmisi uap air yang lebih rendah. Penggunaan glukomanan pada 
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edible film berbahan dasar pektin diharapkan dapat meningkatkan karakteristik 

edible film yang dihasilkan.  

Penelitian mengenai aplikasi edible coating komposit dari pektin kulit kopi 

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

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh aplikasi edible coating 

berbasis pektin kulit kopi robusta dan glukomanan umbi porang dalam 

memperpanjang umur simpan apel terolah minimal pada penyimpanan suhu dingin 

(5oC) dan suhu ruang (25oC). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kulit kopi merupakan produk samping dari pengolahan kopi dan belum 

banyak dimanfaatkan, padahal kulit kopi bagian silver skin mengandung pektin 

sebanyak 29,5% sehingga dapat dimanfaatkan sebagai edible coating. Apel terolah 

minimal mempunyai umur simpan yang sangat singkat, salah satunya karena mudah 

mengalami perubahan warna menjadi coklat akibat oksidasi setelah proses 

pengupasan dan pemotongan. Aplikasi edible coating terhadap apel terolah 

minimal berfungsi untuk mempertahankan mutu apel terolah minimal sehingga 

masa simpannya dapat diperpanjang. Edible coating yang terbuat dari pektin 

memiliki sifat yang mudah rapuh sehingga perlu ditambahkan bahan lain seperti 

glukomanan dan plasticizer gliserol untuk meningkatkan kuat tarik, elongasi, dan 

menurunkan laju transmisi uap air film yang terbentuk. Penelitian mengenai edible 

coating komposit pektin kulit kopi robusta dan glukomanan umbi porang belum 

pernah dilakukan. Oleh sebab itu, aplikasi edible coating berbasis pektin kulit kopi 
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robusta dan glukomanan umbi porang diharapkan dapat memperpanjang umur 

simpan apel terolah minimal pada penyimpanan suhu ruang maupun suhu dingin. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk membuat edible coating 

berbahan dasar pektin kulit kopi robusta dan glukomanan umbi porang serta 

mengaplikasikannya pada apel terolah minimal untuk memperpanjang umur 

simpan.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengisolasi dan mengkarakterisasi pektin dari kulit kopi robusta. 

2. Memurnikan dan mengkarakterisasi tepung glukomanan dari umbi porang. 

3. Menentukan pengaruh konsentrasi pektin kulit kopi robusta dengan 

glukomanan umbi porang serta konsentrasi gliserol terhadap karakteristik fisik 

dan mekanik (ketebalan, kuat tarik, elongasi) dan laju transmisi uap air edible 

film. 

4. Menentukan pengaruh aplikasi edible coating terhadap karakteristik apel 

terolah minimal selama penyimpanan. 

  


