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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan biji nangka sebagai produk pangan dan produk yang 

berhubungan dengan pangan ternyata belum optimal. Umumnya biji nangka 

dimanfaatkan dalam bentuk biji nangka bakar, rebus dan goreng, namun 

kebanyakan biji nangka hanya dibuang tanpa adanya penanganan lebih lanjut, dan 

kemudian menjadi limbah. Pati yang diperoleh dari biji nangka dapat digunakan 

sebagai bahan dasar dalam pembuatan edible coating, karena memiliki kandungan 

amilosa yang cukup tinggi yaitu sekitar 52,53% (Mukprasirt dan Sajjaanantakul, 

2003).  

  Edible coating merupakan  salah satu metode pengaplikasian lapisan tipis 

pada permukaan produk pangan seperti buah, sayur, daging, produk farmasi dan 

produk confectionary yang tidak berbahaya jika dikonsumsi. Menurut Embuscado 

dan Kerry (2009), penggunaan edible coating bertujuan untuk mengurangi 

kehilangan air pada buah dan mempertahankan buah pada kondisi optimum 

(Krochta, 1992). Penggunaan edible coating dapat memperlambat penurunan 

mutu pada buah karena edible coating berfungsi sebagai barrier difusi gas 

oksigen, karbondioksida dan uap air. Pelapisan buah dengan edible coating juga 

memberi manfaat bagi konsumen salah satunya ramah lingkungan dan aman bagi 

kesehatan konsumen. 

Buah pisang termasuk salah satu buah klimaterik yang cepat mengalami 

kerusakan dan memiliki umur simpan yang pendek. Biasanya buah pisang 
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dipanen ketika masih berumur 80-100 hari dengan siku buah yang masih terlihat 

sampai hampir membulat, dan warna yang masih kehijauan. Pemanenan pisang 

disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk pendistribusian pisang hingga 

sampai ke tangan konsumen. Menurut hasil penelitian Nurhasanah (2006), umur 

simpan buah pisang setelah panen adalah sekitar 5-8 hari setelah sampai ke tangan 

konsumen dan disimpan pada suhu ruang. Perubahan pada pisang terjadi dengan 

cepat setelah masa panen terutama pada warna, kekerasan dan rasa dari pisang 

dapat mengalami penurunan selama penyimpanan terutama jika disimpan pada 

suhu tinggi. Salah satu penyebab cepatnya kerusakan buah pisang ini adalah 

karena buah pisang masih melakukan metabolisme setelah dipanen seperti 

respirasi dan transpirasi. Adanya pengaplikasian edible coating pada buah pisang 

juga diharapkan dapat meningkatkan penampakan fisik buah pisang sehingga 

meningkatkan daya beli dari konsumen. 

Penelitian mengenai pengaruh coating terhadap buah klimaterik juga telah 

banyak dilakukan, terutama pada buah pisang. Salah satu penelitian dari 

Celebioglu (2013), yang mengaplikasikan coating berbahan dasar hemiselulosa 

pada pisang dan dapat mempertahankan warna serta meminimalisir kerusakan 

pada pisang cavendish. Kitur et al., (2001) melapisi pisang dan mangga dengan 

turunan polisakarida seperti kitosan, CMC, dan pati. Pelapisan dengan turunan 

polisakarida ini dapat mempertahankan perubahan warna, kekerasan dan 

penyusutan berat buah pisang dan mangga. Selain itu penelitian untuk 

mempertahankan mutu pisang dengan menggunakan plastik biasa seperti 

polietilen, polipropilen serta plastik wrap juga telah dilakukan. Namun, penelitian 

mengenai pemanfaatan coating dari pati biji nangka pada buah pisang masih 
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belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu dilakukan penelitian 

mengenai pengaplikasian coating dari pati biji nangka terhadap buah klimaterik 

yaitu pisang mas dalam mempertahankan umur simpan dari buah pisang mas. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Biji nangka merupakan salah satu limbah pangan yang bernilai ekonomis 

rendah. Limbah biji nangka ini dapat dimanfaatkan untuk diambil patinya sebagai 

bahan dasar dalam pembuatan edible coating dengan adanya penambahan 

plasticizer untuk memperbaiki sifat fisik dan mekanik dari edible coating yang 

dihasilkan. Belum banyak penelitian yang dilakukan sehubungan dengan 

efektivitas pati biji nangka sebagai edible coating dan masih jarang diaplikasikan 

ke produk. Kebanyakan pengaplikasian edible coating adalah pada produk buah 

dan sayuran. Edible coating pati biji nangka ini akan diaplikasikan buah pisang 

yang memiliki umur simpan pendek. Pisang merupakan salah satu buah 

klimaterik. Buah klimaterik merupakan buah masih melakukan respirasi dan 

transpirasi setelah pisang dipanen serta mengalami peningkatan respirasi setelah 

matang. Edible coating dapat diaplikasikan kepada buah pisang untuk 

mempertahankan umur simpan dari pisang itu sendiri.. Oleh karena itu, dilakukan 

penelitian mengenai pengaruh edible coating pati biji nangka terhadap mutu dari 

buah pisang, khususnya pisang mas. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data  

pengaruh formulasi terbaik edible film terhadap mutu pisang mas terkait 

dengan umur simpan pisang mas. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis pengaruh perbedaan formulasi edible film terhadap 

karakteristik fisikokimia edible film 

2. Menganalisis pengaruh perbedaan formulasi edible film dalam 

mempertahankan umur simpan buah pisang. 

3. Menganalisis perubahan fisikokimia buah pisang yang dilapisi edible 

film selama masa penyimpanan dengan mengukur parameter warna, 

penyusutan berat, kekerasan, total asam tertirasi, total gula pereduksi, 

dan total padatan terlarut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


