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I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Jambu biji merah merupakan buah klimakterik dengan ciri buah mengalami 

peningkatan respirasi yang tinggi dan mendadak (respiration burst) yang 

menyertai atau mendahului pemasakan melalui peningkatan CO2 dan etilen. 

Jambu biji yang disimpan pada suhu ruang akan mengalami proses pematangan 

(maturation) dan diikuti proses pembusukan. Masa simpan buah klimakterik yang 

pendek menjadikan kerusakan pascapanen yang cepat (Widodo dkk., 2013). 

Tingginya kandungan gizi yang terkandung dalam jambu biji merah seperti 

vitamin C dan kandungan air menyebabkan buah mudah mengalami kerusakan 

oksidatif dan transpirasi. Buah jambu biji juga tidak memiliki struktur lapisan 

kulit luar yang tebal dan kokoh untuk melindungi permukaan buah dan daging 

buah yang ada di dalam (Sitorus dkk., 2014).  

Edible coating merupakan lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat 

dikonsumsi dan menyediakan perlindungan terhadap kelembaban, oksigen, dan 

perpindahan zat terlarut bagi makanan (Winarti dkk., 2012). Metode untuk 

aplikasi coating pada buah dan sayuran, antara lain metode pencelupan (dipping), 

pembusaan (foaming), penyemprotan (spraying), penuangan (casting), dan 

aplikasi penetesan terkontrol. Metode pencelupan (dipping) merupakan metode 

melapisi produk dengan cara dicelup ke dalam larutan yang digunakan sebagai 

bahan coating, contohnya pada sayuran, buah, daging, dan ikan (Gennadios, 

2002).   

Komponen penyusun edible coating dapat dibedakan menjadi tiga jenis 

yaitu hidrokoloid, lipid, dan komposit. Hidrokoloid banyak diperoleh dari protein 

utuh, selulosa, alginat, dan pati. Dari kelompok lipida yang sering digunakan 

adalah lilin asilgliserol dan asam lemak. Sedangkan komposit adalah campuran 

dari hidrokoloid dan lipid (Raghav et al.,  2016). Polisakarida utama yang dapat 

digunakan sebagai edible coating antara lain pati dan turunannya, selulosa dan 

turunannya, kitosan, pektin, alginat, dan gum. Edible coating menggunakan bahan 

dasar polisakarida memiliki kemampuan bertindak sebagai membran permeabel 

yang selektif terhadap pertukaran gas CO2 dan O2 (Miskiyah, 2012).  
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Pati merupakan biopolimer alami yang digunakan dalam industri pangan, 

kimia, farmasi, kertas, tekstil dan sebagainya. Pati bersifat dapat diperbaharui, 

tidak toksik, edible dan merupakan bahan yang murah serta mudah diperoleh 

(Winarti dkk., 2012). Pati sagu merupakan salah satu contoh polisakarida yang 

berpotensi digunakan sebagai edible coating. Pati tersusun atas dua komponen 

yaitu amilosa dan amilopektin, amilosa merupakan polisakarida rantai lurus dan 

amilopektin merupakan polisakarida rantai bercabang (Febby, 2013). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Harris (2001) penggunaan pati tapioka sebagai 

bahan pembuatan edible film mempunyai karakteristik Aw 0,456, derajat 

kejerniahan 67.73%, ketebalan film 0.120 mm. Miskiyah (2011) hasil penelitian 

aplikasi edible coating berbasis pati sagu dengan penambahan Vitamin C mampu 

menghambat pertumbuhan mikroba serta umur simpan paprika lebih lama 3-7 

hari. Winarti (2012) pengemas edible film berbasis pati dengan penambahan 

bahan antimikroba merupakan alternatif yang baik untuk meningkatkan daya 

tahan dan kualitas bahan pangan selama penyimpanan. 

Gliserol merupakan salah satu plasticizer yang sering digunakan dalam 

pembuatan edible coating. Gliserol memiliki berat molekul rendah dan bersifat 

hidrofilik. Penambahan plasticizer yang bersifat hidrofilik perlu dilakukan untuk  

menurunkan kehilangan air, meningkatkan jumlah air terikat agar terhindar dari 

degradasi dan penurunan mutu warna (Gennadios, 2002). Hal ini untuk 

meningkatkan stabilitas, menjaga nutrisi dan warna buah yang dilapisi coating, 

karena memiliki kemampuan untuk menangkap O2  sehingga laju respirasi produk 

yang diberi pelapis berkurang (Miskiyah, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Akili dkk. (2012) perlakuan dengan penambahan konsentrasi gliserol 20% 

memiliki standar kemasan edible film yang dapat mengemas bahan pangan dengan 

baik.  Huri dan Nisa (2014) perlakuan dengan penambahan konsentrasi gliserol 10 

% menujukan hasil karakteristik edible film perlakuan terbaik pada penelitiannya 

pengaruh konsentrasi gliserol dan ekstrak ampas kulit apel terhadap karakteristik 

fisik dan kimia edible film. 

Beberapa keuntungan produk yang dikemas dengan edible coating antara 

lain menurunkan aktivitas air pada permukaan bahan, sehingga kerusakan oleh 

mikroorganisme dapat dihindari karena terlindung oleh lapisan edible coating, 
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memperbaiki struktur permukaan bahan sehingga permukaan menjadi mengkilat, 

mengurangi terjadinya dehidrasi sehingga susut bobot dapat dicegah, mengurangi 

kontak oksigen dengan bahan  sehingga oksidasi atau ketengikan dapat dihambat, 

sifat asli produk seperti flavour tidak mengalami perubahan, dan memperbaiki 

penampilan produk (Santoso dkk., 2004). 

Penggunaan edible coating yang dikombinasikan dengan penambahan 

gliserol pada buah jambu biji merah diharapkan dapat menjadi solusi untuk 

memperpanjang umur simpan dan menjaga mutu buah, karena sifat edible coating 

yang dapat berfungsi sebagai penahan (barrier), laju transpirasi, sehingga 

kesegaran buah  dapat dipertahankan lebih lama. 

Berdasarkan informasi dan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan kajian tentang pengaruh kosentrasi gliserol pada edible coating 

berbasis pati sagu dengan masa simpan berbeda terhadap mutu kimia jambu biji 

merah. 

 

1.2. Tujuan  

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gliserol pada 

edible coating dengan  masa simpan berbeda terhadap mutu kimia jambu biji 

merah. 

 

1.3. Manfaat 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif usaha dalam 

mempertahankan mutu dan memperpanjang massa simpan jambu biji merah serta 

menambah wawasan pengetahuan bagi pedagang, distributor, dan pasar-pasar 

modern dalam mempertahankan mutu buah selama penyimpanan. 

 

1.4. Hipotesis 

Terdapat interaksi antara konsentrasi gliserol dan masa simpan berbeda 

terhadap mutu kimia jambu biji merah. 

 

 


