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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kualitas pada buah dan sayuran sangat penting bagi konsumen, 

tetapi memiliki sifat mudah mengalami kerusakan pascapanen, baik 

kerusakan fisik, mekanis, maupun biologis. Untuk mencegah terjadinya 

kerusakan pada buah diperlukan cara penanganan pascapanen yang tepat, 

sehingga kehilangan dapat ditekan serendah mungkin. Penanganan 

pascapanen yang tepat dapat memperpanjang masa simpan dan mutu buah 

segar dalam waktu yang cukup lama. Untuk memperoleh ketahanan 

simpan yang lebih panjang dan mengurangi susut bobot selama 

penyimpanan dapat dilakukan dengan penyimpanan pada suhu rendah 

yang dikombinasikan dengan teknik penanganan pascapanen lain 

(Sihombing, 2010).  

Penanganan pascapanen meliputi pengawetan dengan metode 

fisika, kimia, dan biologi, salah satunya adalah dengan mengaplikasikan 

edible coating yang dapat mempertahankan kesegaran dan 

memperpanjang masa simpan pada buah dan sayuran (Krochta, 2002 

dalam Miskiyah dkk., 2011). Edible coating merupakan suatu lapisan 

yang diberikan pada buah dan sayuran sebagai penghalang yang baik 

terhadap pertukaran gas dan proses kehilangan air yang akan merugikan 

kualitas buah dan sayuran pascapanen (Anderson dan Eastwood, 1989; 

Motlagh dkk., 2006 dalam Ali dkk., 2013). Salah satu buah yang memiliki 

sifat mudah mengalami kerusakan pascapanen adalah buah tomat. 

Tomat (Solanum lycopersicum L.) merupakan buah klimaterik 

yang memiliki kehidupan pascapanen yang relatif singkat. Setelah 

dipanen, buah tomat masih melakukan proses metabolisme menggunakan 

energi yang diperoleh dari cadangan makanan (Siddiqui dkk., 1996). 

Buah tomat apabila berada di daerah tropis atau suhu tinggi akan terjadi 

peningkatan respirasi yang menghasilkan pematangan buah lebih cepat 

dan menghasilkan kualitas buah yang kurang baik (Bailén dkk., 2006 

dalam Ali dkk., 2010). Maka dari itu, dengan mengaplikasikan edible 

coating pada buah tomat merupakan salah satu strategi untuk 
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meningkatkan kekuatan fisik (Cisneros-Zevallos dkk., 1997 dalam Al-

Juhaimi, 2012). 

Edible coating dengan bahan dasar produk alami dapat 

memberikan perlindungan tambahan untuk buah dan sayuran segar 

(Baldwin dkk., 1995). Bahan edible coating dapat berasal dari jenis 

hidrokoloid, lipida, dan komposit (campuran hidrokoloid dan lipida). 

Hidrokoloid yang biasanya digunakan sebagai edible coating berasal dari 

polisakarida dan protein. Pati merupakan salah satu jenis polisakarida 

yang dapat dijadikan sebagai bahan edible coating, selain karena 

harganya yang lebih ekonomis, pati juga memiliki dua jenis polimer yaitu 

amilopektin dan amilosa. Pati singkong mengandung sekitar 17% amilosa 

dan 83% amilopektin. Amilopektin dapat mempengaruhi kestabilan dari 

edible coating, sedangkan amilosa mempengaruhi kekompakannya 

(Guilbert dan Biquet, 1990 dalam Muin dkk., 2017). 

Pembuatan edible coating berbasis pati pada dasarnya 

menggunakan prinsip gelatinisasi, oleh karena itu ditambahkan 

carboxymethylcellulose (CMC) yang merupakan eter polimer selulosa 

yang berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat terjadinya proses 

gelatinisasi, dan juga ditambahkan plasticizer seperti gliserol yang 

berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas edible coating terhadap uap 

air, gas dan zat terlarut (Muin dkk., 2017). Dalam suatu penelitian, pati 

singkong digunakan sebagai bahan baku pembuatan edible coating yang 

diaplikasikan pada pisang Cavendish dengan komposisi pati singkong 

3%, carboxymethylcellulose (CMC) 0,4%, dan gliserol 5% terbukti dapat 

memperpanjang umur simpan pisang tersebut selama 8 hari (Budiman, 

2011). 

Penggunaan edible coating yang bersifat antimikroba dapat 

memperbaiki mutu pada buah dan sayuran karena berpotensi untuk 

mencegah adanya kontaminasi dari patogen-patogen (Winarti dkk., 

2012). Oleh karena itu, lebih efektif jika ditambahkan senyawa 

antimikroba, salah satu jenis antimikroba yang dapat ditambahkan ke 

dalam suatu edible coating adalah minyak atsiri atau minyak esensial, 

seperti daun jeruk purut.  

Daun jeruk mengandung senyawa sabinen dan sitronelal dengan 

kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kulit dan buahnya. Sabinen 

dan sitronelal merupakan senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, 
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antijamur, dan antioksidan. Penggunaan edible coating gelatin pada 

udang merah muda dengan penambahan 2% minyak esensial daun jeruk 

menunjukan efek antimikroba dengan zona hambat hingga 19,0 ± 1,4 mm, 

lebih baik dibandingkan dengan udang tanpa penambahan minyak 

esensial daun jeruk karena tidak menunjukan adanya aktivitas 

antimikroba, sedangkan pada penambahan 0,5% minyak esensial daun 

jeruk menunjukan zona hambat hingga 16,0 ± 1,4 mm, dan penambahan 

1% minyak esensial daun jeruk menunjukan zona hambat hingga 14,0 ± 

1,4 mm (Alparslan dkk., 2016). 

Pada penelitan ini akan dilakukan pembuatan edible coating dari 

kombinasi pati singkong, CMC, dan minyak esensial daun jeruk purut 

yang diaplikasikan pada buah tomat, sehingga penelitian ini diharapkan 

dapat mengetahui pengaruh edible coating dari kombinasi pati singkong, 

CMC, dan minyak esensial daun jeruk purut terhadap buah tomat. 

Analisis yang dilakukan yaitu analisis kualitatif (perubahan fisik dengan 

aspek kelunakan dan timbul jamur) dan analisis kuantitatif (susut bobot, 

uji total mikroba, dan nilai pH). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi terbaik untuk mendapatkan edible coating dari 

kombinasi pati singkong, CMC, dan minyak esensial daun jeruk 

purut yang paling baik dalam proses pengawetan buah tomat? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan edible coating kombinasi pati 

singkong, CMC, dan minyak esensial terhadap kualitas buah tomat 

berdasarkan indikator susut bobot, perubahan fisik, total mikroba, 

dan nilai pH? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, pada dasarnya penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Memperoleh kondisi terbaik untuk mendapatkan edible coating dari 

kombinasi pati singkong, CMC, dan minyak esensial daun jeruk 

purut yang paling baik dalam proses pengawetan buah tomat; 
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2. Mengetahui pengaruh penggunaan edible coating kombinasi pati 

singkong, CMC, dan minyak esensial terhadap kualitas buah tomat 

berdasarkan indikator susut bobot, perubahan fisik, total mikroba, 

dan nilai pH. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan wawasan dan ikut berkontribusi dalam menangani 

masalah pengawetan pascapanen pada bahan pangan terutama 

dengan pelapisan seperti edible coating. 

2. Manfaat praktis 

a. Memanfaatkan bahan alam seperti pati singkong untuk 

pengawetan buah tomat dengan teknik pelapisan edible coating; 

b. Mempertahankan kualitas dan mutu selama penyimpanan juga 

memperpanjang umur simpan pada buah tomat. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Fokus kajian pada penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Bahan edible coating yang digunakan adalah pati singkong yang 

diperoleh dengan cara mengekstrak dari singkong, 

karbosimetilselulosa (CMC) yang diproduksi oleh PT. Brataco 

Chemika, dan minyak esensial daun jeruk purut komersial yang 

diproduksi oleh MH Farm Marine Extracts Bogor. 

2. Variasi konsentrasi pati singkong yang digunakan yaitu 2%; 3%; 

dan 4% (b/v aquades), CMC yang digunakan yaitu 0,2%; 0,3%; 

dan 0,4% (b/v aquades), dan minyak esensial daun jeruk purut 

yang ditambahkan yaitu 0,5%; 1%; 2%; dan 3% (v/b massa edible 

coating). 

3. Kondisi penyimpanan sampel buah tomat dilakukan pada suhu 

ruang. 

4. Analisis yang dilakukan yaitu yaitu analisis kualitatif (perubahan 

fisik dengan aspek penilaian kelunakan dan timbul jamur) dan 

analisis kuantitatif (susut bobot, uji total mikroba, dan uji pH). 
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1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari bab I tentang 

pendahuluan, bab II tentang tinjauan pustaka, bab III tentang metode 

penelitian, bab IV tentang hasil dan pembahasan, dan bab V tentang 

kesimpulan dan saran. 

Pada bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan struktur organisasi 

skripsi. Bab II berisi tinjauan pustaka tentang pengawetan, edible coating, 

buah tomat, singkong, karboksimetilselulosa (CMC), minyak esensial 

daun jeruk purut, analisis kualitatif, dan analisis kuantitatif. Bab III berisi 

waktu dan tempat penelitian, alat, bahan, dan cara kerja penelitian. Bab 

IV berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian, sedangkan pada 

bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.  

Terdapat pula lampiran-lampiran yang berisi gambar, perhitungan, 

dan data-data yang tidak ditampilkan pada bab sebelumnya. 

 

 

 

 


