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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Buah mangga merupakan salah satu buah yang banyak dihasilkan di 

Indonesia. Menurut FAO (2007), Indonesia menduduki peringkat keenam sebagai 

negara penghasil buah mangga terbanyak di dunia. Produksi buah mangga di 

Indonesia pada tahun 2011 mencapai 2,13 juta ton. Produksi buah mangga 

tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,84 juta ton atau 65,55 % dibandingkan 

tahun 2010 (BPS, 2012).  

 Selain banyak diproduksi di Indonesia, buah tersebut juga digemari oleh 

masyarakat Indonesia. Buah mangga ini dapat diolah menjadi berbagai macam 

produk olahan, seperti manisan mangga, sambal mangga, selai, es krim, sari buah 

dalam kaleng, sari buah beku, konsentrat, jus, squash, salad, vinegar, yogurt, 

mango bar (Po, 2007). Namun, masyarakat hanya memanfaatkan atau 

mengkonsumsi daging buah mangga saja. Bagian buah mangga yang lain, 

termasuk bijinya, seringkali dibuang dan menjadi limbah, padahal biji mangga 

tersebut merupakan 35-55% dari bagian buahnya (Kittiphoom, 2012). Oleh karena 

itu, pemanfaatan biji mangga perlu dilakukan. 

 Salah satu kandungan biji mangga yang dapat dimanfaatkan adalah pati. 

Berdasarkan penelitian dari Hassan, et al. (2013), kandungan pati biji mangga 

berkisar antara 52.80 hingga 65.37% sedangkan kandungan amilosa biji mangga 
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sekitar 11.90  hingga 16.74%. Kandungan pati dan amilosa yang cukup tinggi 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam pembuatan edible coating. 

 Edible coating merupakan teknik pelapisan lilin pada produk pangan, 

seperti buah dan sayuran segar serta produk confectionary, yang bertujuan 

mempertahankan mutu buah. Edible coating berfungsi sebagai pengemas primer  

yang bersifat GRAS (Generally Recognized as Safe), tidak berwarna, tidak berasa, 

dan tidak mengubah flavor pada produk (Pavlath dan Orts, 2009). Pelapisan buah 

dengan edible coating dapat memperpanjang masa simpan produk.  

 Pada pembuatan edible coating, plasticizer diperlukan untuk 

meningkatkan karateristik fisik dan mekanik (Kapetanakous et al., 2014). 

Penggunaan plasticizer dapat meningkatkan fleksibilitas dan kekerasan coating 

sehingga mudah menempel dan tidak mudah retak pada saat diaplikasikan ke 

produk. Plasticizer yang sering digunakan dalam pembuatan edible coating 

berbasis pati adalah gliserol. Berdasarkan Garcia, et al. (2009), konsentrasi yang 

digunakan pada umumnya berkisar antara 0 sampai 50 g/L. Data tersebut yang 

menjadikan dasar pertimbangan pemilihan konsentrasi pada penelitian ini. 

 Tomat merupakan sayuran buah yang memiliki peranan penting bagi 

masyarakat, namun dalam penyimpanan buah tomat cepat mengalami kerusakan. 

Kerusakan yang terjadi pada buah tomat disebabkan oleh respirasi dan transpirasi 

yang terus berjalan setelah dipanen. Menurut Rehman, et al. (2007), kerusakan 

buah tomat setelah panen mencapai 20% dari total produksi. Besarnya kerusakan 

ini dapat dihambat dengan memberikan barrier berupa lapisan tipis yang dapat 

mengurangi pertukaran gas akibat respirasi sehingga edible coating diharapkan 
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dapat memperpanjang umur simpan dan meningkatkan kualitas buah tomat 

(Avena-Bustillos dan McHugh, 2012). 

 Berdasarkan latar belakang tersebut diperlukan  penelitian terhadap 

kandungan pati biji mangga dan potensinya sebagai bahan edible coating pada 

buah tomat. Edible coating tersebut dapat digunakan untuk mempertahankan 

karateristik fisikokimia pada buah tomat. Penggunaan konsentrasi pati yang tepat 

dapat menghasilkan edible coating yang terbaik dalam mempertahankan 

karateristik fisikokimia pada buah tomat pada suhu ruang dan rendah. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Biji mangga merupakan biji yang kaya akan karbohidrat khususnya pati, 

namun pemanfaatan biji mangga sebagai sumber pati belum optimal. penelitian 

dari Hassan, et al. (2013), kandungan pati biji mangga berkisar antara 52.80 

hingga 65.37% sedangkan kandungan amilosa biji mangga sekitar 11.90% hingga 

16.74%. Kandungan pati pada biji mangga ini dapat digunakan sebagai bahan 

dasar dalam pembuatan edible coating. 

 Aplikasi edible coating dapat dilakukan pada buah dan sayuran segar, 

seperti tomat. Tomat merupakan buah klimakterik yang memiliki umur simpan 

yang pendek dan banyak diminati oleh masyarakat. Pada penelitian ini dilakukan 

edible coating pati biji mangga terhadap tomat diharapkan dapat memperlambat 

laju penurunan kualitas tomat.  
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan pati biji mangga 

(Mangifera indica) dengan membuat edible film serta pemanfaatannya sebagai 

edible coating pada tomat. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membuat pati dari biji mangga dan mempelajari karakteristiknya. 

2. Menentukan konsentrasi pati biji mangga dalam pembuatan edible film yang 

mempunyai karakteristik fisik dan mekanikal terbaik. 

3. Menentukan pengaruh edible coating dari pati biji mangga terhadap 

karakteristik tomat yang meliputi susut berat, pH, total asam tertitrasi, total 

padatan terlarut dan kekerasan pada tomat. 

4. Mempelajari perubahan fisikokimia tomat yang dilapisi edible film selama 

masa penyimpanan dengan mengukur parameter susut berat, pH, total asam 

tertitrasi, total padatan terlarut dan kekerasan.  




