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Siti Al Maidah. 145100100111012. Aplikasi Teknologi Vacuum Cooling dan 
Edible Coating Menggunakan F-RAY (Fruit Spoilage Delay) Terhadap Umur 
Simpan Stroberi (Fragaria x ananassa). SKRIPSI 
Dosen Pembimbing : Dr. Erryana Martati, STP., MP. dan Yusuf Hendrawan 
STP., M.App.Life. Sc., Ph.D 
 

ABSTRAK 
 

Stroberi ada buah yang mudah rusak karena berbagai macam aktivitas 
fisiologi dan kesalahan penanganan pasca panen. Stroberi lebih banyak 
dikonsumsi dalam bentuk segar, namun buah tersebut memiliki umur simpan yang 
pendek sehingga membutuhkan penganganan pasca panen yang benar. Pada 
penelitian ini diperkenalkan  mesin Fruit Spoilage Delay (F-RAY) sebagai mesin 
inovatif yang menggabungkan teknologi vacuum cooling dan proses pelapisan 
edible coating. Tujuan dari penelitian ini adalah aplikasi dari mesin F-RAY untuk 
memperpanjang umur simpan buah stroberi. Mesin F-RAY memiliki 3 sistem 
utama, yakni vacuum cooling untuk menurunkan suhu lapang dengan waktu cepat 
dan menekan jumlah mikroba pada buah, Edible coating berfungsi untuk 
melindungi buah dari paparan oksigen dan kontaminasi mikroba. Sistem 
pendukung lain memiliki fungsi untuk meningkatkan dan memaksimalkan 
peformansi dari mesin F-RAY. Metode implementasi dari penelitian ini adalah 
merangkai komponen F-RAY berdasarkan desain, membuat edible coating 
berbahan dasar pektin, pengujian peformansi F-RAY, dan pengaplikasian F-RAY 
ke buah stroberi. Parameter yang diamati adalah susut bobot, umur simpan buah 
dengan metode ASLT Arhenius, dan parameter organoleptik (aroma, 
kenampakan, dan tekstur) dengan metode sensori. 

Hasil menunjukkan bahwa susut bobot stroberi yang diproses dengan F-
RAY bobot lebih rendah dibanding stroberi dengan perlakuan edible coating saja 
atau dengan stroberi tanpa perlakuan selama penyimpanan 15 dan 20 hari. Umur 
simpan stroberi perlakuan F-RAY mencapai 12 hari, dimana umur simpan tersebut 
2 kali lebih panjang dibandingkan dengan stroberi tanpa perlakuan yakni hanya 6 
hari 

Kata Kunci : Edible coating, Stroberi, Umur Simpan, Vacuum cooling  
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Siti Al Maidah. 145100100111012. Application of Vacuum Cooling 
Technology and Edible Coating Process Using F-RAY (Fruit Spoilage Delay) 
on Shelf Life of Strawberry (Fragaria x ananassa). RESEARCH PAPER 
Supervisor: Dr. Erryana Martati, STP., MP. and Yusuf Hendrawan STP., 
M.App.Life. Sc., Ph.D 
 

ABSTRACT 
 

Strawberries are easily damaged by various physiological reaction and 
mishandling of post-harvest fruit. Strawberries are consumed as fresh fruit but they 
have shorth shelf life, therefore, an appropiate post-harvest is necessary. This 
study introduced Fruit Spoilage Delay (F-RAY) as a new innovative fruit 
preservation machine with combination of vacuum cooling technology and edible 
coating process. The purpose of this study was application of F-RAY to extend 
strawberries’ shelf life. F-RAY has three main components i.e. vacuum cooling, 
edible coating, and supporting system. Vacuum cooling was set to suppress 
microbes growth on fruits and reduce heat field of fruit. Edible coating was used to 
protect fruit from oxygen exposure and microorganism contamination. Other 
supporting systems were used to support the machine performance. The 
implementation method in this study were designing the instrument, developing 
system design, edible coating making, trials of F-RAY, and application F-RAY to 
strawberries. Ther parameters observed were weight loss, strawberries shelf life 
with ASLT Arhenius metodh, and organoleptic parameters (smells, visual, and 
texture) with sensory metodh. 

The result showed that the weight loss of strawberries processed with F-
RAY was lower those with edible coating only or without any treatments after 15 
days and 20 days of storage. While the shelf life prolonged up to 12 days, twofold 
longer than strawberries without treatment which only have shelf life for 6 days.  

Keyword : Edible Coating, Shelf Life, Strawberries, Vacuum cooling  
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Stroberi (Fragaria x ananassa) merupakan salah satu jenis buah non-

klimaterik yang dipanen dalam keadaan tua (warna buah menjadi kemerahan) 

(Aliasgarian et al., 2013). Stroberi dapat dimanfaatkan dalam bentuk olahan 

ataupun dalam bentuk segar. Ketertarikan masyarakat akan buah stoberi ini 

dikarenakan stroberi mengandung banyak nutrisi penting dalam tubuh, seperti 

tinggi air, vitamin C, vitamin A, vitamin B, kalsium, fosfat, zat besi, karbohidrat, 

serat, dan rendah lemak (Mappangnro dkk., 2011). Selain itu, stroberi memiliki 

zat aktif antioksidan Antosianin dan Asam elagat yang memiliki fungsi untuk 

menangkal radikal bebas dan mencegah kanker (Van De Velde et al., 2013). 

Budidaya buah stroberi yang awalnya didominasi di kawasan subtropis. Namun 

kini di kawasan tropis seperti Indonesia budidaya stroberi mulai mendapat 

perhatian (Marpaung, 2012). Pada tahun 2014, produksi stroberi di Indonesia 

mencapai 58.884 ton pertahun (BPS, 2016). Sedangkan pada tahun 2015, 

produksi buah Stroberi di Indonesia hanya 31.801 ton/tahun (BPS, 2016) dimana 

telah mengalami penurunan sebesar 45,99% dari tahun 2014. 
 

Stroberi merupakan salah satu buah yang mudah mengalami kerusakan 

dan memiliki umur simpan yang pendek (Aliasgarian et al., 2013). Menurut 

Lippert dan Blanke (2004), semua buah-buahan masih melakukan proses 

fisiologi seperti respirasi setelah dipanen. Proses respirasi bekerja dengan 

merombak jaringan-jaringan pada buah seperti stroberi, namun tidak dilakukan 

proses pembentukan jaringan kembali. Hal tersebut akan menyebabkan buah 

akan layu dan teksturnya berubah menjadi lunak. Buah stroberi yang ditanam di 

kawasan tropis sebenarnya sangat mudah mengalami kerusakan akibat kenaikan 

respirasi setelah proses panen. Hal ini dikarenakan stroberi adalah tanaman 

yang sensitif terhadap panas (cekaman panas) (Hastilesti dan Pantouw, 2015). 

Aktivitas respirasi ini akan meningkat dengan adanya kenaikan suhu. Proses 

pemanenan dan pengangkutan yang tidak benar juga dapat menurunkan kualitas 

buah bahkan mempercepat buah mengalami kerusakan fisiologis. Adanya 

memar dan luka akibat faktor mekanik dapat memicu reaksi perombakan dalam 

buah stroberi lebih cepat akibat dinding sel buah rusak dan melepaskan enzim-

enzim untuk perombakan atau 
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respirasi (Aliasgarian et al., 2013). Kerusakan akibat proses fisiologi dan 

proses mekanis buah yang sudah terjadi (seperti kerusakan jaringan, memar, 

dan sobek) dapat memicu kerusakan lanjutan (pembusukan) yang 

diakibatkan oleh mikroorganisme (Rupasinge, 2006). Kerusakan buah akibat 

kontaminasi mikroorganisme sudah tidak layak diolah dan dikonsumsi lagi 

karena perubahan organoleptik yang signifikan dan memiliki resiko 

menyebabkan foodborne disease (Laura et al., 2009). 
 

Untuk memperpanjang umur simpan dari buah stroberi, maka harus 

dilakukan penanganan pasca panen tepat sehingga mampu menghambat 

aktivitas fisiologis buah dan menghambat aktivitas mikroorganisme 

pembusuk. Salah satunya adalah pemberian edible coating. Edible coating 

merupakan lapisan tipis yang dibuat untuk menjadi penahan selektif pada 

bahan makanan (Rojas-Grau et al., 2007). Pemberian edible coating pada 

buah atau sayuran segar dapat menghambat respirasi dan transpirasi serta 

mencegah bauh kontak langsung dengan oksigen dan mikroorganisme 

(Syarifuddin dan Yuniata, 2015). Sayangnya, proses pelapisan dengan edible 

coating saja tanpa ada proses pendahuluan tidak bisa memperpanjang umur 

simpan buah dengan maksimal. 
 

Proses yang bisa digunakan sebelum pemberian edible coating 

adalah proses precooling. Menurut Kienholz dan Edeogu (2002), Pre-cooling 

merupakan salah satu teknologi pasca panen yang berfungsi untuk 

menghilangkan panas lapang serta menurunkan aktivitas respirasi pada buah 

atau sayuran yang telah dipanen. Metode precooling yang sering digunakan 

adalah hydrocooling. Hydrocooling adalah metode precooling dengan 

memanfaatkan air temperatur rendah (Kienholz dan Edeogu, 2002). 

Sayangnya, metode hydrocooling berisiko menambah jumlah mikroorganisme 

jika media air yang digunakan tidak bersih. Selain itu, paparan air berlebihan 

akan menyebabkan buah dan sayur meningkatkan risiko kerusakan pasca 

panen (Nollet, 2004). Metode precooling yang paling cepat dilakukan dan 

memiliki risiko terkecil adalah vacuum cooling. Prinsip metode vacuum 

cooling memanfaatkan keadaan vakum (tekanan super rendah) untuk 

menurunkan titik didih air yang ada pada bahan, sehingga air permukaan 

pada bahan akan menguap pada suhu rendah sekaligus menurunkan suhu 

pada tersebut dengan cepat (rapid cooling process) (Zhang et al., 2009). 
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Untuk memecahkan masalah tersebut, maka diperlukan kombinasi 

metode vacuum cooling kemudian dilanjutkan dengan pelapisan edible 

coating. Kombinasi metode ini direalisasikan dalam bentuk mesin Fruit 

Spoilage Delay (F-RAY). Buah stroberi yang baru dipanen langsung 

diproses ke dalam mesin F-RAY. Sistem vacuum cooling bertujuan untuk 

menurunkan panas lapang serta air permukaan, setelah itu buah stroberi 

langsung dilapisi edible coating untuk melindungi permukaan buah. Mesin F-

RAY ini diharapkan mampu memperpanjang umur simpan buah stroberi, 

sehingga mampu meningkatkan jumlah produksi buah stroberi dan menekan 

kerugian para petani buah stroberi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Bagaimana efek aplikasi vacuum cooling dan pelapisan edible coating 

dengan menggunakan mesin F-RAY terhadap umur simpan buah stroberi? 

 

1.3 Tujuan 

 

Mengetahui efek aplikasi vacuum cooling dan pelapisan edible coating 

dengan menggunakan mesin F-RAY terhadap umur simpan buah stroberi. 

 

1.4 Luaran yang Diharapkan 

 

Diharapkan didapatkannya data mengenai pengaruh kombinasi 

vacuum cooling dan pelapisan edible coating yang direalisasikan pada mesin 

F-RAY terhadap umur simpan buah stroberi. Selain itu, diharapkan mesin ini 

mampu memperpanjang umur simpan buah stroberi sehingga nantinya F-

RAY dapat dikembangkan dan diaplikasikan secara nyata pada skala kecil 

(petani atau UKM) maupun skala industri. 

 

1.5 Kegunaan dan Manfaat 

 

Manfaat program atau penelitian ini adalah meningkatkan 

pengetahuan dan memberikan informasi kepada akademisi dan masyarakat 

awam mengenai pengaruh kombinasi vacuum cooling dan pelapisan edible 

coating pada umur simpan buah stroberi. 
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Stroberi 

 

Stroberi (Fragaria x ananassa) merupakan salah satu hasil pertanian 

yang sering dimanfaatkan sebagai makanan dalam bentuk segar maupun 

berbentuk olahan. Stroberi adalah buah non-klimaterik yang memiliki kualitas 

rasa, aroma, dan flavor yang tinggi saat dipanen dalam keadaan tua atau 

telah berwarna merah tua (Aliasgarian et al., 2013). Stroberi masuk dalam 

famili Rosaceae dan subfamili Rosoideae bersama-sama dengan buah 

blackberry dan buah frambos (Husaini dan Neri, 2016). Menurut 

Tjiroseopomo (1985), buah Stroberi berdasarkan taksonominya dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 
 

Kerajaan : Plantae 
 

Divisi : Spermatophyta 
 

Kelas : Dicotyledonae 
 

Ordo : Rosales 
 

Famili : Rosaceae 
 

Subfamili : Rosoideae 
 

Marga : Fragaria 
 

Spesies : Fragaria x ananassa 
 

Stroberi bisa diploid, tetraploid, heksaploid, oktoploid, dan bahkan 

dekaploid. Native Strawberry (yang bukan hasil persilangan atau modifikasi) 

seperti Fragraria vesca beserta varietasnya berupa diploid. Sedangkan 

stroberi yang paling banyak dibudidayakan, yakni jenis Fragaria x ananassa 

(stroberi kebun) sendiri merupakan stroberi hibrida oktoploid. Perbedaan 

jumlah genom pada stroberi ini akan memberikan karakteristik morfologi yang 

berberbeda pula (Hummer et al., 2011). 
 

Secara teknis, stroberi bukan buah sejati melainkan agregat yang terdiri 

dari banyak buah sejati yang keras (achene), dan pada dasar achene 

(receptaculum) tersebut membengkak membentuk bagian daging yang dapat 

dikonsumsi (Liston et al., 2014). Jumlah achene yang telah mengalami 

penyerbukan ini akan mempengaruhi ukuran serta berat buah stroberi. Batang 

buah stroberi sangat pendek, bahkan bisa nyaris tak berbatang. Tanamannya 

berdaun trifoliata, dan memiliki sulur yang tumbuh dari batangnya. Sulur 
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tersebut akan berakar dan berbunga di dasar daun tanaman. Buah Stroberi 

biasanya berbentuk kerucut atau bulat, namun sebenarnya ada 8 tipe bentuk 

buah stroberi yakni tipe oblate (bulat lonjong), globose (bulat), globose conic 

(bulat meruncing), conic (meruncing), long conic (panjang meruncing), 

necked, long wedge (mendatar panjang), dan short wedge (mendatar 

pendek) (Hanif dan Jayanti, 2015). Gambar tanaman dan buah stroberi dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.1 Tanaman Stroberi (Schwieterman, 2014)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.2 Buah Stroberi (Fragaria x ananassa) yang Berwarna Merah Terang  
(Schwieterman, 2014) 

 

 

Stroberi dapat tumbuh dengan optimal pada suhu lingkungan 17-28oC, 

kelembapan udara mencapai 80-90%, ketinggian lokasi budidaya 1000-1500 

mdpl, curah hujan sekitar 600-700 mm per tahun, dan radiasi surya 8-10 jam per 

hari (Nurhayati dkk, 2015). Jika dibedakan musim berbuahnya, tanaman stroberi 

terdiri dari tiga jenis yakni ever-brearers (berbuah sepanjang tahun), April-

brearers (berbuah hanya pada bula April), dan June-brearers (berbuah 
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hanya pada bulan Juni). Stroberi ever-brearers mampu berbunga dan 

berbuah dengan intensitas penyinaran matahari yang panjang maupun 

pendek (seluruh musim), April-brearers hanya bisa berbunga dan berbuah di 

bulan April, sedangkan June-brearers berbunga dan berbuah intensitas 

penyinaran matahari yang pendek dan berudara sejuk (Budiman, 2006). 
 

Minat masyarakat pada buah stroberi didasari dengan kandungan nutrisi 

dan manfaat kesehatan di dalamnya. Menurut Husaini dan Neri (2016), diantara 

semua jenis buah, stroberi dikenal sebagai buah yang paling kaya mikronutrien 

dan mineral penting bagi tubuh seperti Mg, Cu, I, Fe, dan P. Kombinasi unik 

antara serat pangan dan kandungan fruktosa stroberi dapat membantu regulasi 

peredaran gula dalam darah sekaligus mengontrol asupan kalori dengan 

satiating effect. Komposisi kandungan stroberi dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Komposisi kandungan buah stroberi tiap 100 g  
Komponen Satuan Jumlah 

   

Air g 90,95 

Energi kcal 32 

Protein g 0,67 

Total Lipid g 0,30 

Karbohidrat g 7.68 

Serat g 2,00 

Total Gula g 4,89 

Kalsium (Ca) mg 16 

Besi (Fe) mg 0,41 

Magnesium (Mg) mg 13 

Fosfor (P) mg 24 

Kalium (K) mg 153 

Natrium (Na) mg 1 

Seng (Zn) mg 0,14 

Vitamin C mg 58,8 

Thiamin mg 0,024 

Riboflavin mg 0,022 

Niasin mg 0,386 

Vitamin B6 mg 0,047 

Folat, DFE µg 24 

Vitamin B12 µg - 

Vitamin A IU 12 

Vitamin E µg 0,29 
(α-tokoferol)   

Vitamin D IU - 

Vitamin K µg 2,2 

Total Asam Lemak Jenuh g 0,015 

Kolesterol g -   
Sumber: USDA (2017) 
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Stroberi juga mengandung banyak senyawa bioaktif seperti 

antioksidan polifenol. Jenis polifenol yang mendominasi pada buah stroberi 

adalah antosianin, dan polifenol lain seperti kaempferol, quercetin, fisetin, 

dan Asam elagat. Zat fenolik pada stroberi ini mampu mengeluarkan rancun 

dalam tubuh (detoksifikasi), mencegah radikal bebas, memicu ekspresi gen 

yang berhubungan dengan metabolisme dan perlindungan antioksidan, serta 

melindungi DNA dan memperbaiki DNA yang rusak. (Husaini dan Neri, 2016). 

 

2.2 Kerusakan Buah Stroberi Pasca Panen 

 

Buah-buahan yang telah dipanen masih melakukan aktivitas-aktivitas 

kehidupan seperti respirasi, transpirasi, dan katabolisme tanpa mendapatkan 

asupan nutrisi seperti saat masih di pohon. Saat buah masih berada di 

pohonnya, bahan yang hilang akibat adanya aktivitas transpirasi dan respirasi 

masih bisa digantikan oleh cairan tanaman yang mengandung yang 

mengandung mineral dan bahan-bahan lain hasil fotosintesis. Namun, 

sesudah buah atau sayur dipanen, maka kehilangan substrat tersebut tidak 

dapat digantikan, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan, perubahan 

kandungan kimiawi, dan terjadinya susut bobot. Hal ini disusul dengan 

adanya aktivitas mikroorganisme yang akan melakukan proses pembusukan 

pada buah (Verma, 2000). 
 

Stroberi sendiri sebenarnya merupakan buah yang tergolong mudah 

rusak (perishable fruit), periode panen yang terbatas, dan umur simpan yang 

pendek (Aliasgarian et al., 2013). Stroberi harus segera dipanen setelah 

lewat matang untuk mendapatkan buah yang memiliki kualitas fisik dan 

organoleptik yang baik. Buah stroberi dapat disimpan pada suhu refrigerator 

(0-10oC) selama 7 hari. Lebih dari itu, buah stroberi akan mengalami 

penurunan kualitas yang cukup signifikan (Ali et al., 2011). 
 

Menurut Valero dan Serrano (2010), ada beberapa hal yang menjadi 

indikator kerusakan pada buah dan sayur secara umum: 
 

1. Susut Bobot (weight loss) 
 

Kondisi buah pra-panen dapat mempengaruhi kualitas buah 

seperti komposisi kimia, tekstur, dan moisture loss setelah proses 

pemanenan. Pada saat dipanen, jumlah air pada buah pada umumnya 

sangat tinggi namun akan menurun setelah dipanen. Penurunan jumlah 

air ini berkaitan langsung dengan susut bobot buah. Hal ini dikarenakan 
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air yang hilang akibat transpirasi tidak digantikan oleh air yang diambil 

dari tanah. Air yang hilang ini menyebabkan adanya celah (gaps) di 

bagian pidermis buah, dimana celah tersebut berisikan gas yang 

dapat memicu respirasi sel lebih cepat. Jika kerusakan bagian 

epidermis dan peridermis buah berlanjut, maka kehilangaan susut 

buah akan semakin melonjak. Buah dan sayur dengan luas 

permukaan tinggi, berpori-pori banyak dan bagian luar tidak tertutupi 

kutikula alami akan mengalami susut bobot lebih banyak dibanding 

buah dan sayuran yang memiliki luas permukaan rendah dan memiliki 

kutikula di bagian kulitnya. Pada uraian tersebut, penanganan pasca 

panen serta kondisi penyimpanan yang benar menjadi titik penting 

untuk mencegah susut bobot buah yang berlebihan. 
 

2. Kenampakan Fisik (Appearance) 
 

Kenampakan fisik adalah faktor yang paling vital bagi 

konsumen buah dalam memilih buah segar. Di Negara berkembang, 

konsumen memiliki ekspektasi bahwa buah segar adalah buah yang 

miliki kenampakan fisik yang sempurna. Kenampakan fisik yang 

dimaksud adalah ukuran, bentuk, dan warna. Komponen esensial dari 

kualitas visual adalah intensitas warna, kemerataan warna, 

glossiness, tidak adanya kerusakan dalam bentuk dan kupasan, dan 

terbebas dari adanya kumpulan koloni mikroorganisme. Dari 

komponen tersebut, warna memiliki kontribusi yang paling besar 

dalam menentukan kualitas kenampakan buah. 
 

Kebanyakan perubahan warna buah terjadi karena adanya 

proses pematangan buah. Buah yang belum matang bisanya 

berwarna hijau karena masih mengandung pigmen klorofil. Setelah 

buah mengalami pematangan, klorofil akan rusak dan digantikan 

pigmen lain. Contohnya pada buah stroberi yang belum matang akan 

berwarna kehijauan, tetapi setelah matang warna akan berubah 

merah akibat pigmen antosianin. Jika proses pematangan berlanjut, 

pigmen yang muncul ini ikut mengalami degradasi dan menyebabkan 

warna mulai memudar. 
 

3. Tekstur 
 

Tekstur buah dan sayur dipengaruhi oleh kombinasi dari tipe 

jaringan, jumlah air, komposisi dinding sel, dan sebagainya. Tekstur 
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juga menjadi indikator bagi konsumen dalam memilih buah dan sayur 

yang akan dikonsumsi. Perubahan tekstur pada buah secara normal 

dimulai saat proses pertumbuhan dan perkembangan di pohon 

aslinya. Namun, setelah panen tekstur buah juga bisa berubah 

menjadi lunak dan berkerut karena kerusakan komponen kimiawi dari 

lamella dan dinding sel (pektin, selulosa, dan hemiselulosa). Pada 

saat pelunakan dan pengerutan, struktur pektin mengalami 

depolimerisasi dan bisa terlalu bersama air yang hilang selama 

transpirasi. Komponen dinding sel lain, seperti hemiselulosa juga 

rawan terdegradasi dan akan mempengaruhi kekuatan mikrofibril 

dinding sel. Tekstur buah juga bisa berubah drastis akibat aktivitas 

mekanik seperti tusukan, sayatan, goresan, dan tekanan. 
 

4. Flavor, Aroma, dan Rasa 
 

Rasa, dan aroma juga menjadi kunci pemilihan buah segar. 

Saat buah segar dikonsumsi oleh konsumen, interaksi antar rasa, 

aroma, dan tekstur akan memberikan efek keseluruhan berupa flavor. 

Komponen dalam buah yang mempengaruhi rasa umunya berupa zat 

non-volatil pada suhu ruang. Komponen tersebut akan berinteraksi 

dengan reseptor rasa di lidah manusia. Pada beberapa tahun terakhir, 

persepsi rasa oleh konsumen tidak selalu berkaitan dengan jumlah 

gula dan total keasaman (Total Acidity (TA)). Penentuan jumlah 

komponen lain bisa dilakukan dengan mengukur total komponen 

terlarut (Total Soluble Solid (TSS)) dengan satuan brix. Kombinasi TA 

dan TSS (meskipun TA sedikit kurang relevan dibandingkan dengan 

TSS) menjadi salah satu kriteria penerimaan buah segar untuk 

konsumen. Jika buah mengalami kerusakan, maka akan terjadi 

perubahan rasa (tasteless, off-flavor) karena komponen pembentuk 

rasa akan terdegradasi. 
 

Sedangkan persepsi aroma oleh konsumen dipengaruhi oleh 

kompenen volatil buah pada suhu ruang. Komponen volatil ini akan 

ditangkap oleh reseptor penciuman yang ada di hidung manusia. Serupa 

dengan konsep rasa, konsep aroma suatu buah dihasilkan dari kombinasi 

beberapa jenis komponen volatil dalam buah tersebut. Pada buah 

stroberi jenis Fragraria x ananassa, total komponen volatil yang sudah 

diisolasi mencapai 360 jenis dan komponen paling dominan 
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adalah Caryophyllene oxide, Methyl butanoate, Methyl hexanoate, 

Ethyl butanoate, dan Ethyl hexanoate (Forney et al., 2000). 

Komponen-komponen tersebut bisa mengalami degradasi pada buah 

yang sudah rusah atau busuk aibat mikroorganisme, sehingga akan 

off-flavor atau odorless. 
 

Perubahan dan kerusakan pada buah Stroberi disebabkan dua faktor 

utama yakni (Salami et al., 2010): 
 

1. Faktor Internal (Aktivitas Fisiologis) 
 

Jaringan pada buah stroberi setelah dipanen masih tergolong 

hidup karena masih melakukan akitivitas fisiologis. Enzim pada buah 

melakukan aktivitas secara spontan yang mengakibatkan fenomena 

penuaan yang menyebabkan kerusakan alami. Aktivitas fisiologis ini 

berjalan dapat abnormal dan bersifat negatif (merusak buah dan sayur 

lebih cepat) karena buah kekurangan mineral penting, cidera (injury) 

suhu tidak stabil (terlalu tinggi atau terlalu rendah. Setiap kenaikan 

suhu 10oC, aktivitas enzim akan naik 2 kali lipat), kelembapan udara 

terlalu tinggi, dan jumlah oksigen yang kontak langsung dengan buah 

terlalu berlebihan. 
 

2. Faktor Eksternal 
 

a.  Aktivitas Mikroorganisme dan Makroorganisme 
 

Kontaminasi mikroorganisme seperti kapang, khamir, dan 

bakteri serta aktivitas makroorganisme seperti serangga, hewan 

pengerat, burung, dan sebagainya menjadi penyebab utama 

menurunnya total produksi buah stroberi. Mikroorganisme siap 

merusak buah segar dan menyebar dengan cepat, terutama pada 

buah yang tidak mempunyai mekanisme perlindungan khusus. 

Mikroorganisme cepat berkembang karena pada pada kandungan 

nutrisi yang dibutuhkan ada pada buah tersebut. Proses 

pengontrolan kerusakan pasca panen mulai semakin sulit karena 

banyak organisme yang mulai toleran pestisida maupun 

pengawet. Contoh kerusakan buah stroberi akibat mikroorganisme 

dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Stroberi yang Rusak Akibat Mikroorganisme Botrytis cinerea 
(Salami et at., 2010) 

 

b. Cidera Mekanis 
 

Buah stroberi segar ternyata sangat rawan mengalami 

cidera mekanis karena daging buah yang lunak dan kandungan air 

yang tinggi. Penanganan pasca panen yang salah, pengemasan 

buah yang tidak sesuai, dan penyusuna buah saat 

ditransportasikan dapat menyebabkan irisan, lebam, memar, 

pecah, dan sebagainya. Kerusakan ini bisa langsung 

menyebabkan kualitas buah stroberi menurun drastis, sekaligus 

memicu dimulainya kerusakan akibat mikroorganisme. 

 

2.3 Respirasi Pada Buah 

 

Menurut Lambers (2005), respirasi merupakan suatu aktivitas 

fisiologis makhluk hidup dengan melibatkan proses penyerapan oksigen (O2) 

dan menghasilkan karbon dioksida (CO2) serta energi berupa adenosin 

trifosfat (ATP). Karbon dioksida tersebut akan dibuang sedangkan energi 

akan digunakan untuk mempertahankan aktivitas reaksi yang terjadi dalam 

sel maupun jaringan makhluk hidup. Pada tumbuhan atau tanaman, respirasi 

dilakukan untuk melakukan proses fotosintesis Berikut ini reaksi kimia selama 

yang terjadi pada proses respirasi (Winarno, 2004): 

 

C6H12O6  + 6O2       CO2 + 6H2O  + Energi (ATP) 
 
 

Bagian tumbuhan (daun, batang, bunga, akar, dan buah) yang sudah 

terpisah dari pohonnya masih melakukan proses respirasi dengan laju yang 

lebih tinggi. Respirasi pada buah akan menghasilkan energi terlepas berupa 
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panas (heat). Buah-buahan ternyata dapat dibedakan menjadi 2 jenis 

berdasarkan jumlah karbon dioksida hasil respirasi yang dikeluarkan. Jenis 

buah tersebut adalah klimaterik dan non-klimaterik. Buah klimaterik yakni 

buah yang produksi karbon dioksida menurun, lalu meningkat signifikan saat 

mendekati dan tepat fase senescene dan kemudian menurun kembali. 

Sedangkan buah non-klimaterik yang produksi karbon dioksida selalu 

menurun hingga akhir umur buah tersebut. Buah stroberi sendiri merupakan 

jenis buah non-klimaterik (Knee, 2002). 
 

Laju kerusakan suatu komoditas berbanding lurus dengan laju repirasi 

yang terjadi pada buah tersebut. Hal ini dikarenakan selama respirasi, 

komponen makro penyusun jaringan buah seperti karbohidrat, protein, dan 

lemak akan dirombak menjadi energi. Jika asupan nutrisi untuk membentuk 

kembali jaringan yang dirombak (misalkan setelah terpisah dari pohonnya) 

tidak ada, maka buah akan berubah lunak (Winarno, 2004). Berikut ini adalah 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi buah dan sayur secara umum 

(Bartz dan Brecht, 2002): 
 

1. Faktor Internal (Komoditas) 
 

a.  Tipe Komoditas dan Genotif 
 

Lajur respirasi suatu jenis buah dan varietas akan berbeda 

dengan jenis dan varietas lainnya. Bentuk, luas permukaan, 

kutikula, jumlah stomata, dan lenticels pada buah dan sayur juga 

mempengaruhi laju respirasi. Buah dan sayur yang memiliki 

bentuk bulat dan tebal memiliki laju respirasi lebih rendah dari 

buah dan sayur yang memiliki bentuk tipis dan luas permukaan 

yang besar. Buah dan sayur yang memiliki kutikula tebal akan 

memiliki laju repirasi lebih rendah dibandingkan dengan buah dan 

sayur yang tidak memiliki kutikula dan berpori besar. 
 

b. Tingkat Perkembangan Saat Panen 
 

Laju respirasi buah atau sayur umumnya paling tinggi saat 

fase awal pertumbuhan, lalu menurun saat bagian tumbuhan tersebut 

memasuki fase dewasa. Kemudian bagian tumbuhan seperti daun, 

bunga, dan sayuran yang belum desawa juga miliki laju repirasi yang 

tinggi. Secara umum, laju respirasi akan menurun setelah dipanen. 

Buah dan sayuran yang matang mengalami 
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penurunan laju respirasi yang lebih lambat dibandingkan dengan 

buah dan sayuran yang belum dewasa. 
 

c. Komposisi Kimiawi 
 

Umumnya laju respirasi akan menurun seiring dengan 

menurunnya jumlah air pada jaringan. Substrat lain seperti 

karbohidrat, protein, dan lemak yang jumlahnya menurun juga 

menurunkan laju respirasi. Adanya katalis (seperti C2H4) akan 

mempercepat proses respirasi pada buah klimateri, dan adanya 

inhibitor tertentu mampu mampu menhambat laju repirasi pada 

buah dan sayuran. 
 

2. Fakto Eksternal (Lingkungan) 
 

a. Suhu 
 

Suhu adalah faktor eksternal terpenting dalam proses 

penanganan buah dan sayur pasca panen. Hal ini dikarenakan 

suhu mampu mempengaruhi laju respirasi dan laju kerusakan 

pada buah dan sayur segar secara signifikan. Setiap kenaikan 

suhu sebesar 10oC, maka akan terjadi peningkatan reaksi 

sebanyak dua hingga tiga kali lipat. 

b. Keberadaan Oksigen (O2) 
 

Semakin banyak jumlah oksigen, maka laju respirasi pada 

buah dan sayuran setelah dipanen akan semakin meningkat. 

Tidak hanya jumlah oksigen di lingkungan, banyaknya oksigen 

yang kontak langsung dengan permukaan atau stomata buah dan 

sayuran juga meningkatkan laju respirasi. Hal ini dikarenakan 

oksigen merupakan bahan utama dalam proses perombakan atau 

respirasi. Prinsip ini sesuai dengan prinsip kenaikan aktivitas 

enzimatis dimana semakin banyak substrat, maka laju aktivitas 

enzimatis akan ikut meningkat. 
 

c. Keberadaan Karbon Dioksida (CO2) 
 

Menaikkan jumlah karbon dioksida dapat menurunkan repirasi 

aerobik yang mengonsumsi oksigen. Selain itu, peningkatan karbon 

dioksida dapat menghambat reaksi dekarboksilasi pada reaksi 

respirasi alami. Namun, pada jumlah karbon dioksida yang mencapai 

20% dapat meningkatkan respirasi anaerobik secara signifikan dan 

menyebabkan kerusakan jaringan. 
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d. Tekanan Mekanik 
 

Adanya tekanan dan aktivitas mekanik dapat menstimulasi 

proses respirasi pada buah dan sayur. Contohnya adalah tekanan 

yang menyebabkan lebam dan luka. Namun, beberapa jenis 

tekanan mekanik khusus dapat menghambat proses respirasi. 

 
 

2.4 Teknologi Pasca Panen Untuk Buah Segar 

 

Buah-buahan yang baru dipanen dan akan dipasarkan dalam bentuk 

segar harus ditangani dengan baik agar kualitas mutu buah terjamin sampai 

di tangan konsumen. Hal ini dikarenakan buah segar merupakan bahan 

pangan yang mudah rusak. Prinsip dari teknologi pasca panen pada buah 

segar adalah menghambat laju repirasi dan transpirasi alami pada buah dan 

mengurangi kerusakan lebih lanjut akibat faktor eksternal seperti 

mikroorganisme dan aktivitas mekanik. Berikut ini adalah beberapa prosedur 

teknologi pasca panen untuk buah dan sayur (Siddiqui, 2018): 
 

1. Precooling 
 

Precooling (proses penurunan suhu tepat setelah proses 

pemanenan) merupakan salah satu proses pasca panen yang paling 

penting, karena 1 jam pertama buah dan sayur setelah dipanen 

merupakan waktu kritis. Precooling bertujuan untuk menurunkan 

panas lapang dan mengurangi memar atau lebam akibat getaran 

selama transportasi (Rao, 2015). Laju precooling bergantung pada 

perbedaan suhu antara hasil panen dan media pendingin, sifat media 

pendingin, kecepatan media pendingin, dan laju perpindahan panas 

lapang dari hasil panen ke media pendingin (Siddiqui, 2018). Metode 

precooling yang diaplikasikan bergantung pada jenis dan komoditas 

buah atau sayur tersebut. Daftar metode precooling yang sesuai 

dengan suatu komoditas dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Metode Precooling dan Komoditas yang Sesuai 
 

 Metode Precooling Komoditas 
   

 Pendinginan Ruang Semua jenis buah dan sayur 

 Pressure Air Cooling Buah, sayuran menyerupai 
  buah, umbi, brokoli 
 Hydrocooling Batang, sayur berdaun, buah, 
  sayuran menyerupai buah 
 Package Icing Akar, batang, bunga, bawang, 
  kecambah 
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  Vacuum Cooling Batang, daun, sayur berbentuk 
   bunga, buah berpori banyak 
  Transit Cooling  

  Mechanichal Refigeration Semua jenis buah dan sayur 

  Top Icing and Channel Icing Akar, batang, sayuran berdaun 
   

Sumber: Siddiqui (2018)  

 

2. Pembersihan, Pencucian, dan Pemotongan 
 

Sebelum buah segar dipasarkan, bebeapa proses 

pembersihan diperlukan, seperti penghilangan tanah, debu, serangga, 

dan residu semprotan lain. Media pencuci seperti klorin bercampur air 

sering digunakan sebagai desinfektan pada komoditas yang baru saja 

dipanen. Beberapa bahan pestisida seperti diphenylamine (0, 1%-

0,25%) atau ethoxyquin (0,2%-0,5%) biasa digunakan untuk 

mencegah adanya kontaminasi dari jamur. Beberapa komoditas harus 

dibersihkan dengan menggunakan kain basah, seperti pada buah 

melon, tomat, dan mentimun. 
 

3. Sortasi, Granding, dan Sizing 
 

Proses sortasi berlangsung dengan sistem manual dilakukan 

untuk menghilangkan beberapa hasil panen yang mengalami 

kerusakan akibat aktivitas mekanik, pembusukan, dan serangga. 

Buah yang lolos sortasi tersbut akan dipisahkan kembali berdasarkan 

kualitas seperti ukuran, kecerahan warna, bentuk, dan kerusakan 

yang terlihat. Sedangkan proses sizing adalah proses dimana buah 

atau sayur dipisah berdasarkan ukuran, berat, dan diameter. 
 

4. Pelapisan (Coating / Waxing) 
 

Pelapisan buah atau sayur dengan bahan ester maupun pati 

memiliki fungsi untuk menurunkan proses respirasi dan transpirasi 

pada buah. Hal ini dikarenakan pelapis akan menutup stomata atau 

pori-pori dari buah atau sayur, sehingga terdapat proses penyeleksian 

komponen yang keluar dan masuk ke buah atau sayur. Pelapisan ini 

juga memberikan efek lebih terhadap kenampakan buah atau sayur 

(lebih mengkilap), mencegah terjadinya cidera suhu rendah (chilling 

injury), dan mencegah penempelan mikroorganisme pembusuk. 
 

5. Pengemasan dan Penyimpanan 
 

Pengemasan pada buah sayur harus sesuai dengan komoditas 

tertentu untuk menghindari percepatan kerusakan buah atau sayur. 

Pengemas yang benar dan sesuai dapat mencegah menurunnya 
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produksi suatu komoditas dipasaran. Pengemas yang baik dapat 

menurunkan aktivitas respirasi dan respirasi, mencegah cidera 

mekanin, mencegah adanya kontaminan, dan perubahan fisiologis 

lain yang tidak diinginkan. Selain pengemas, kondisi penyimpanan 

juga harus diperhatikan. Ada beberapa teknik penyimpanan yang 

diterapkan untuk mencegah kerusakan pada buah atau sayur. Teknik 

penyimpanan ada ground storage, penyimpanan suhu refrigerator, 

modified atmosphere storage (MAS), hingga controlled atmosphere 

storage (CAS). 

 

2.5 Precooling 

 

Precooling adalah suatu proses pendingan awal pada komoditas buah 

dan sayur setelah dipanen dalam waktu singkat dan cepat. Proses ini memiliki 

tujuan untuk menghillangkan panas lapang buah atau sayur (heat field) sebelum 

komoditas tersebut disimpan, diolah, atau ditransportasikan (Siddiqui, 2018). 

Precooling merupakan proses esensial untuk memperlambat respirasi, proses 

ripening, serta proses senescence sehingga mampu mempertahankan kualitas 

komoditas. Beberapa jenis buah dan sayur akan mengalami cidera jika disimpan 

suhu rendah (Chilling Injury), namun setelah dipanen tetap harus melalui proses 

precooling untuk menghilangkan panas lapang secepatnya (Gaspar dan Da 

Silva, 2015). Pendinginan pada buah atau sayur merupakan salah satu langkah 

penting untuk menjamin buah dengan kualitas baik selama penyimpanan dalam 

waktu lama. Pada proses precooling komersial, hasil precooling diusahakan 

mengalami penurunan suhu 7/8 kali perbedaan suhu lapang dan suhu akhir yang 

diinginkan (1/8 suhu yang tersisa akan hilang pada saar transportasi atau 

penyimpanan suhu rendah) (Rao, 2015). 
 

Menurut Gaspar dan Da Silva (2015), kegagalan dalam proses 

precooling akan menyebabkan osilasi suhu (suhu bahan terlalu tinggi dari suhu 

optimal saat penyimpanan suhu rendah). Osilasi suhu ini akan mempercepat 

proses respirasi dan terjadi akumulasi karbon dioksida yang berlebihan, sehingga 

kerusakan komoditas tetap berlangsung cepat meskipun sudah disimpan pada 

suhu rendah. Laju precooling bergantung pada perbedaan suhu antara hasil 

panen dan media pendingin, sifat media pendingin, kecepatan media pendingin, 

dan laju perpindahan panas lapang dari hasil panen ke media 
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pendingin (Siddiqui, 2018). Berikut ini adalah beberapa metode precooling 

yang umum digunakan secara komersial (Gaspar dan Da Silva, 2015): 
 

1. Hydro-cooling 
 

Metode precooling ini menggunakan air suhu rendah 

(chilled water) sebagai media pendingin (coolant). Hydrocooling 

dapat diaplikasikan berbagai jenis komoditas buah dan sayuran. 

Proses ini sekaligus membersihkan buah dan sayur dari 

kontaminan yang menempel. Buah atau komoditas yang baru saja 

dipanen bisa direndam, disemprot, atau digenangi dengan air 

suhu rendah. Teknik pemberian media bergantung jumlah, ukuran, 

dan pergerakan buah atau sayuran yang diinginkan. Kelebihan 

dari hydrocooling adalah media air memliki kemampuan untuk 

mentransfer panas lebih cepat dibandingkan dengan udara dingin, 

mudah dan sederhana, serta efisiensi energi yang besar. 

Sedangkan kekurangan dari Hydrocooling adalah tidak cocok 

untuk buah yang tidak toleran basah dan tekanan air, rawan 

penyebaran mikroorganisme pembusuk, serta berisiko 

meningkatkan air bebas pada buah atau sayur. 
 

2. Ruang Pendingin (Room Cooling) 
 

Ruang pendingin adalah salah satu metode precooling 

dimana buah atau sayur yang masih memiliki panas lapang 

langsung dimasukkan ke dalam ruangan bersuhu rendah. Metode 

ruang pendingin dikenal sebagai metode precooling yang paling 

murah dan sederhana. Proses pendinginan berlangsung agak 

lama, yakni minimal 24 jam setelah buah atau sayur memasuki 

ruang pendingin. Kelebihan dari ruang pendingin adalah mudah, 

sederhana, dan tidak memerlukan biaya besar. Sedangkan 

kekurangan ruang pendingin adalah proses pendinginannya paling 

lambat, hanya bisa digunakan pada komoditas dnegan laju 

respirasi rendah, dan persebaran suhu rendah di ruangan yang 

tidak merata. 
 

3. Forced Air Cooling 
 

Forced air cooling merupakan metode precooling yang 

sangat adaptif dan umum digunakan pada buah, sayuran bertipe 

buah, dan sayuran berbetuk bunga. Sistem pada forced air cooling 
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memiliki prinsip ruangan yang diatur hingga suhu rendah 

kemudian dikombinasikan dengan hebusan udara bersuhu 

rendah. Adanya kombinasi tersebut mampu meningkatkan laju 

perpindahan panas bahan ke medium. Kelebihan dari forced air 

cooling adalah lima hingga delapan kali lebih cepat dair ruang 

pendingin biasa dan dapat diaplikasikan ke segala jenis komoditas 

buah maupun sayur. Sedangkan kekurangan dari forced air 

cooling adalah efisiensi energi yang rendah, membutuhkan pola 

penataan buah dan sayur yang benar, dan berisiko menyebabkan 

susut bobot yang berlebihan. 
 

4. Vacuum Cooling 
 

Vacuum cooling adalah satu metode precooling yang 

memanfaatkan perubahan tekanan dalam suatu chamber dan 

menurunkan titik didih air, sehingga air permukaan akan menguap 

dengan menggunakan panas dari buah atau sayur. Panas dari 

buah atau sayur yang digunakan untuk menguapkan air ini makin 

lama akan makin berkurang, sehingga suhu bahan akan turun 

dengan cepat. Metode vacuum cooling cocok untuk buah yang 

berporus banyak, sayuran berdaun atau yang memiliki luas 

permukaan yang besar. Kelebihan dari vacuum cooling adalah 

metode precooling paling cepat, pendinginan bahan yang merata, 

efisiensi energi yang tinggi, dan mampu menghilangkan 

mikroorganisme pembusuk yang menempel pada buah atau 

sayuran (karena adanya proses penguapan air dan tekanan yang 

super rendah). Kelemahan vacuum cooling adalah harga bahan 

yang mahal jika tidak ada modifikasi dan pengaplikasiannya 

terbatas untuk komoditas yang berporus dan yang memiliki luas 

permukaan yang besar. 

 

2.6 Vacuum Cooling 

 

Salah satu metode precooling yang memiliki banyak kelebihan adalah 

vacuum cooling. Prinsip yang digunakan dalam vacuum cooling adalah 

memanfaatkan tekanan rendah menurunkan titik didih air, sehingga air akan 

menguap sekaligus menurunkan suhu pada bahan secara cepat (rapid cooling 

process) (Zhang et al., 2009). Air pada tekanan atmosfir (76mmHg atau 10,13 
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kPa) akan mendidih jika menerima panas hingga mencapai suhu 100oC, 

namun jika tekanan berubah maka air tidak memerlukan asupan panas tinggi 

untuk mendidih. Pada tekanan udara mencapai 18,22 mmHg atau 2,43 kPa, 

air mampu mendidih pada suhu 20oC saja (Zhang et al., 2009). Komoditas 

buah-buahan yang cocok menggunakan metode vacuum cooling adalah 

sayuran berdaun seperti selada, serta bahan berpori dan berkadar air banyak 

seperti buah stroberi. Menurut Wang dan Sun (2001), vacuum cooling dapat 

diaplikasikan ke buah stroberi. Vacuum cooling dengan pompa kekuatan 

penuh mampu menurunkan suhu buah dari 20,4oC ke suhu 3oC selama 30 

menit (penurunan 0,6oC per menit) dengan susut bobot 2,3%. Meskipun 

dalam proses vacuum cooling terjadi penyusutan bobot buah (karena air 

menguap), jumlah bobot yang hilang tersebut bisa dikompensasikan dengan 

susut bobot stroberi yang lebih rendah dibanding dengan metode precooling 

lainnya selama penyimpanan. 
 

Pada mesin vacuum cooling, air pada jaringan buah dapat mendidih 

hanya dengan menggunakan panas laten dari buah atau sayur (panas lapang 

pada buah atau sayuran yang daerah tropis mencapai 20-30oC), sehingga 

terjadi penurunan panas sensibelnya yang mengakibatkan penurunan suhu 

pada. Tekanan yang digunakan pada mesin vacuum cooling umumnya 

mampu mencapai 4,6 mmHg atau 0.61 kPa bahan (Arteca, 2014). Contoh 

mesin vacuum cooling dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.4 Contoh Mesin Vacuum Cooling (Heldman, 2003) 
 

 

Pada mesin vacuum cooling umumnya memiliki 3 struktur yakni struktur 

utama, struktur perpanjangan, dan struktur komponen pendukung. Struktur 
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utama mesin vacuum cooling terdiri dari pompa vakum (vacuum pump) dan 

ruang vakum (vacuum chamber). Pompa vakum yang digunakan bisa 

menggunakan sistem Rotary Vane Vacuum Pump atau Liquid Jet Vacuum 

Pump. Rotary vane vacuum pump bekerja dengan menggunakan baling-

baling (vane) belapis minyak yang berputar pada kecepatan tertentu, 

sehingga udara dalam chamber akan keluar dan menghasilkan keadaan 

vakum (Jorisch, 2014). Sedangkan Liquid jet vacuum pump bekerja dengan 

menggunakan injektor (pipa yang menyempit) menghasilkan aliran air 

bertekanan tinggi, sehingga udara pada chamber tersedot ke injektor dan 

keluar bersama dengan air bertekanan tinggi tersebut (Jousten, 2016). 
 

Selanjutnya pada struktur perpanjangan terdiri dari pengunci (seal) 

dan mounting frame. Struktur terakhir, yakni komponen pendukung terdiri dari 

power supplies, fluid material supplies, pressure sensor, termokopel, dan 

sensor otomatis. Material penyusun mesin vacuum cooling harus memiliki 

tekstur yang halus tidak berpori dan tak ada retakan, tahan tekanan rendah, 

tidak mengandung impurities dan gas, serta tahan suhu ekstrim (Zang et al., 

2009). 

 

2.7 Edible Coating 

 

Edible coating merupakan salah satu teknik pengawetan untuk produk 

pangan yang aman jika dikonsumsi manusia. Edible coating adalah lapisan tipis 

yang dibuat untuk memberikan penahan yang bersifat selektif terhadap 

perpindahan komponen seperti air, oksigen, karbon dioksida, dan 

mikroorganisme (Rojas-Grau et al., 2007). Karena adanya proses penyeleksian 

komponen yang keluar masuk buah atau sayur, edible coating ini mampu 

menurunkan aktivitas respirasi dan transpirasi pada buah. Selain sebagai agen 

pelindung, edible coating juga berfungsi untuk meningkatkan kenampakan buah 

atau sayuran (Siddiqui, 2018). Edible coating dapat dibuat dari 3 jenis bahan 

utama yang berbeda. Bahan-bahan tersebut adalah hidrokoloid, lipida serta 

turunannya, dan bahan komposit atau campuran. Hidrokoloid yang sesuai untuk 

membentuk lapisan adalah protein, alginat, pati, pektin, dan polisakarida lainnya. 

Bahan lipida serta turunannya yang sering digunakan sebagai edible coating 

adalah lilin (waxes), asgliserol, dan specific fatty acid. Sedangkan bahan 

campuran biasanya miliki struktur bilayer, dimana pada bagian yang melekat 

pada buah bersifat hidofilik sedangkan lapisan yang 
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lain bersifat hidrofobik (Baldwin et al., 2011). Bahan dasar pembentuk edible 

coating ini mempengaruhi sifat akhir edible coating itu sendiri. Contohnya 

pada edible coating yang berasal dari hidrokoloid seperti pektin memiliki 

ketahanan yang baik terhadap gas oksigen dan gas karbon dioksida serta 

murah dan mudah dicari. Tipe ini cocok untuk pelapis buah dan sayur yang 

memang harus dilindungi dari gas-gas tersebut (Wong et al., 1994). 
 

Menurut Astuti (2010), pelapis edible coating bekerja dengan 

melakukan modifikasi atau kontrol atmosfir di sekitar komoditas buah ataupun 

sayuran. Prinsip tersebut menyerupai prinsip penyipanan dengan kontrol 

atmosfir (Control Atmosphere Storage). Atmosfir termodifikasi yang telah 

tercipta ini mampu melindungi makanan sejak dimulainya pengaplikasian 

hingga sampai ke tangan konsumen. Suatu lapisan edible coating harus 

mampu menahan kehilangan dan kelembapan suatu produk yang dilapisi. 

Kemudian, edible coating harus memiliki permeabilitas selektif pada gas. 

Edible coating juga harus mengendalikan perpindahan padatan terlarut untuk 

mempertahankan komponen warna seperti pigmen dan zat gizi pada bahan. 

Terakhir, edible coating bisa menjadi zat pembawa zat aditif tertentu yang 

memang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan mutu suatu bahan (Wong 

et al., 1994). 
 

Teknik edible coating ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan 

tersebut adalah cocok untuk produk pangan, mengurangi pencemaran 

lingkungan, tidak mempengaruhi rasa asli bahan, dan mampu menambah 

nilai gizi (Gasemzadeh et al., 2008). Aplikasi dari edible coating dapat 

dikelompokkan menjadi 4 bagian. Pertama adalah sebagai kemasan primer 

dari suatu produk pangan. Contoh penggunaannya adalah pada permen, 

sayuran, buah segar, sosis, daging, dan hasil laut. Kedua yakni menjadi 

suatu pelindung bahan. Pelindung yang dimaksud adalah penghalang 

mikroorganisme, uap air, gas oksigen, dan gas karbon dioksida. Ketiga, 

edible coating dapat diaplikasikan pada bahan yang diberi perasa atau 

bumbu. Keempat, edible coating diaplikasikan sebagai pelapis (glazing) untuk 

meningkatkan kenampakan suatu bahan (menjadi mengkilap). Jika 

dipandang dari sudut lingkunga, ternyata edible coating mampu mengurangi 

produksi limbah dari kemasan. Sifat edible coating yang biodegradable tidak 

akan menghasilkan limbah menumpuk dan mampu memperlambat 

kerusakan sekaligus meningkatkan keamanan komoditas dari kontaminasi 
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mikroorganisme (Valverde et al., 2005). Menurut Fitriani (2003), pelapisan 

edible coating dapat dilakukan dengan pencelupan atau penuangan, 

brushing, dan penyemprotan. Teknik pelapisan ini bergantung dari bentuk, 

ukuran, dan sifat komoditas yanga akan dilapisi. Teknik pelapisan edible 

coating dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.5 Teknik Pelapisan Edible Coating (Valdés et al., 2015) 
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BAB III 
 

METODE PELAKSANAAN 
 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
 

3.1.1 Tempat Penelitian 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Bengkel Lastrindo, Jalan Rajakwesi 

no 11 kota Malang, Laboraturium Pengolahan dan Rekayasa Proses 

Pangan dan Hasil Pertanian FTP Universitas Brawijaya Malang, 

Laboratrium Biokimia dan Analisa Pangan FTP Universitas Brawijaya 

Malang, serta Laboraturium Kimia FMIPA Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.1.2 Waktu Penelitian 
 

Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2016 dan berakhir pada 

bulan Juni 2016. 

 

3.2 Alat dan Bahan 
 

3.2.1 Alat 
 

Pada penelitian ini, digunakan mesin F-RAY untuk proses vacuum 

cooling dan edible coating pada buah stroberi. Mesin F-RAY terdiri dari 

Vacuum Pump sistem Water Jet dengan tegangan 230 volt (Lastriyanto, 

2013), manometer yang memiliki skala 0 mmHg sampai -76 mmHg (Jako), 

chamber (total volume imput 0,8 L), termokopel, kran, dan pengatur waktu 

(timer). Alat untuk merangkai F-RAY adalah lem tembak, mur, baut, tang, 

obeng, kunci pas, dan pemotong kabel. Alat yang digunakan dalam 

pembuatan edible coating adalah baeker glass (Herma), timbangan analitik 

(Denver Instrument M-310), pH meter, spatula, gelas ukur (Herma), labu ukur 

(Herma), labu erlenmeyer (Herma), pipet ukur 10 ml, pipet tetes, magnetic 

strirer, oven (Memmert), loyang alumunium, termometer, pemanas, kertas 

label, aluminium foil, corong plastik, dan pengaduk. Alat untuk proses 

pengujian edible coating adalah tensile strength and elongation tester, 

microcal messemer, cawan proselen, dan desikator 

 

3.2.2 Bahan 
 

Bahan yang digunakan adalah stroberi, air jernih (untuk vacuum 

pump), ice flakes (untuk vacuum pump), aquades, pektin, gliserol, kalsium 
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klorida (CaCl2), natrium bikarbonat (NaHCO3), asam klorida (HCl), dan 

natrium hidroksida (NaOH) teknis. 

 

3.3 Metode Penelitian 
 

Dalam program dan penelitian ini, digunakan beberapa metode 

pendekatan sebagai berikut: 
 

1. Studi Literatur 
 

Tahap awal penelitian tugas akhir adalah melakukan studi 

pustaka mengenai teknologi vacuum cooling pada dan proses 

pelapisan edible coating pada buah yang sudah ada sebelumnya. 

Kemudian dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini dilakukan 

proses pengumpulan data dengan studi literatur (library research) 

serta penulusuran informasi digital dengan sasaran: 
 

a. Informasi dan data relevan di Internet 
 

b. Pustaka Utama (Referensi) 
 

c. Pustaka Penunjang 
 

2. Perangkaian dan Pengujian Mesin F-RAY 
 

Penelitian dan program ini menggunakan mesin F-RAY 

untuk aplikasi dari kombinasi teknologi vacuum cooling dan proses 

edible coating. F-RAY terdiri dari dua komponen utama (vacuum 

pump sistem water jet dan chamber) dan komponen penunjang 

(termokopel dan timer) yang berfungsi untuk proses pendinginan 

vakum pada buah kemudian dilanjutkan dengan proses 

pencelupan buah stroberi ke dalam edible coating. Tiap komponen 

akan diuji terlebih dahulu kemudian dirangkai menjadi mesin F-

RAY yang utuh. Berikut ini penjelasan mengenai tiga komponen 

utama pada F-RAY: 

a. Vacuum Pump 
 

Vacuum pump yang digunakan pada F-RAY meliputi 

dua bagian, yakni pompa air dengan sambungan ejektor 

vakum serta kotak berisi air dan ice flakes. Pompa air dengan 

sambungan ejektor memiliki fungsi sebagai vacuum pump 

yang akan mengeluarkan air bertekanan tinggi dan gas dalam 

chamber. Air bertekanan tinggi ini akan mengakibatkan 

perbedaan tekanan di dalam ejektor, sehingga udara di dalam 

 
 

 

24 



 

chamber akan tersedot masuk ke ejektor kemudian keluar 

bersamaan dengan air bertekanan tinggi tersebut (water jest 

system). Sedangkan pada kotak air bercampur ice flakes 

memiliki panjang 40 cm, lebar 21 cm, dan tinggi 22 cm. Ukuran 

dari kotak tersebut tidak mengikat dan dapat dirubah 

menyesuaikan kebutuhan pompa serta kondisi di lapangan. 
 

b. Chamber (Tangki Proses) 
 

Chamber merupakan tempat berlangsungnya proses 

vacuum cooling dan pelapisan edible coating. Chamber ini 

dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menahan 

tekanan renda dan perubahan suhu ekstrim. Pada saat proses 

berlangsung, udara di dalam chamber akan dikeluarkan oleh 

vacuum pump sehingga tekanan akan menurun. Pada bagian 

bawah chamber terdapat cairan edible coating yang akan 

melapisi buah strober dengan proses perendaman. 
 

3. Pembuatan dan Karakterisasi Edible Coating 
 

Bahan edible coating yang digunakan pada penelitian dan 

program ini adalah tepung pektin. Penggunaan tepung pektin 

sebagai bahan dasar utama edible coating ini dikarenakan pektin 

murah dan mudah dicari bahannya. Setelah edible coating dibuat, 

edible coating ini akan dikarakterisasi dengan analisis kadar air 

(Meilina, 2003), ketebalan edible coating (Mc Hugh dan Krochta, 

1994), tensile strength (ASTM, 1983), dan persen elongation 

(ASTM, 1983). 
 

4. Pengaplikasian F-RAY Untuk Buah Stroberi 
 

Mesin F-RAY yang sudah dirangkai dan diuji komponennya 

langsung diaplikasikan ke buah stroberi. F-RAY belum pernah 

diaplikasikan pada buah stroberi sehingga perlu dilakukan penentuan 

lama waktu vacuum cooling dan pencelupan pada coating yang 

cocok untuk buah stroberi. Penentuan lama waktu proses didasarkan 

pada hasil studi literatur dan pengujian mesin. Proses vacuum 

cooling untuk komoditas buah dan sayur paling ideal adalah 3-10 

menit (Wang dan Sun, 2001). Sedangkan lama proses pencelupan 

pada edible coating untuk buah adalah 5 menit atau lebih dengan 

pengulangan sesuai kebutuhan (Velickova et al., 
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2013). Buah stroberi ini didapatkan dari Wisata Petik Stroberi di 

kota Batu, Malang, Jawa Timur. 
 

5. Pengujian Umur Simpan Buah Stroberi 
 

Buah stroberi yang sudah diproses dengan F-RAY (TF) 

akan diuji umur simpannya dengan metode Accelerated Shelf Life 

Test (ASLT) Model Arrhenius (Man, 2015). ASLT adalah proses 

penentuan umur simpan bahan dengan mempercepat kerusakan 

bahan (perlakuan suhu, kelembapan, dan perlakuan khusus 

lainnya) yang kemudian diamati secara periodik (hari) sampai 

menghasilkan data umur simpan maksimal bahan tersebut (Man, 

2015). ASLT model Arrhenius sendiri berhubungan dengan laju 

reaksi kimia pada bahan (Kilcast dan Subramaniam, 2011). Hasil 

akan dibandingkan dengan buah stroberi tanpa perlakuan (T0) dan 

stroberi dengan edible coating saja (TC) yang juga diuji umur 

simpan dengan metode Accelerated Shelf Life Test (ASLT) Model 

Arrhenius. Selain dengan metode Accelerated Shelf Life Test 

(ASLT) Model Arrhenius, uji umur simpan dilakukan dengan 

metode sensoris (warna, rasa, dan tekstur), dan pengukuran susut 

bobot buah (Koswara, 2004). 

 

3.4 Prosedur Penelitian 
 

3.4.1 Tahap Persiapan Bahan Baku 
 

Bahan baku yang diperlukan pada penelitian atau program ini 

mulai dipersiapkan. Bahan baku yang dibutuhkan dibedakan menjadi dua 

kelompok yakni bahan baku untuk pembuatan edible coating dan bahan 

baku untuk perangkaian dan pengujian mesin F-RAY untuk buah stroberi. 

 

3.4.2 Tahap Pembuatan Kerangka dan Perakitan Mesin F-RAY 
 

Kerangka mesin F-RAY dibuat berdasarkan desain dari mesin F-

diperiksa kondisinya (harus bisa bekerja dengan baik). Pada proses 

perakitan vacuum pump sistem water jet disiapkan komponen penyusun 

yakni pompa air, pipa penghubung (bantuk T), pipa ejektor, manometer, kran 

(katup), selang, dan kotak air. Pipa vakum ejektor dipasang pada pompa air 

dengan tumpuan pipa penghubung. Selanjutnya pada ujung lain pipa 

dipasang kran dan selang silikon sebagai penghubung ke chamber. 
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Manometer dipasang pada pipa penghubung sebagai penunjuk tekanan yang 

terjadi di dalam pipa. Selanjutnya komponen pompa tersebut ditempel di sisi 

luar kotak air. Mesin F-RAY yang sudah terakit dinyalakan (pada kotak sudah 

terisi air dan ice flakes) untuk memeriksa adanya kebocoran. Jika tidak terjadi 

kebocoran, mesin F-RAY siap diuji dan digunakan. 

 

3.4.3 Tahap Pembuatan Edible Coating 
 

Tepung pektin sebanyak 0,5 g, 1 g, dan 2 g dicampur dan dilarutkan 

kedalam akuades 100 ml. Proses pencampuran dilakukan sedikit demi sedikit 

sambil diaduk dengan magnetic stirer. Kemudian tepung pektin dan aquades 

tercampur, ditambahkan 1 ml gliserol dan diaduk kembali hingga larutan 

menjadi homoge. Larutan tersebut dipanaskan pada suhu 40oC dengan 

menggunakan pemanas sembari diaduk perlahan selama 15. Setelah itu, 

larutan diangkat dari pemanas dan didinginkan pada suhu ruang. Larutan 

yang telah menurun suhunya ditambahkan larutan NaHCO3 0,5% hingga pH 

larutan mencapai 6. Larutan ditambahkan CaCl2 sebanyak 0,5% (b/v) dari 

bahan, lalu diaduk hingga homogen. 

 

3.4.4 Karakterisasi Edible Coating 
 

3.4.4.1 Kadar Air 
 

Cawan yang terbuat dari porselen terlebih dahulu ditimbang untuk 

mendapatkan berat cawan. Selanjutnya sebanyak 1 g pektin dikeringkan 

dalam oven pada suhu 100oC selama 4 jam. Kemudian didinginkan 

dalam desikator dan ditimbang sampai diperoleh bobot yang tetap tetap. 

Data yang didapatkan dimasukkan ke dalam rumus berikut: 

 

Kadar Air (%) = 
B1 - B2

 x 100%  
B 

 

 

Keterangan: 
 

B = Berat sampel awal (g) 
 

B1 = Berat sampel + Berat cawan sebelum dipanaskan (g) 
 

B2 = Berat sampel + Bera cawan sesudah dipanaskan (g) 
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3.4.4.2 Pengukuran Ketebalan Metode Microcal Messemer 
 

Lapisan film dari edible coating yang terbuat dari pektin ini diukur 

ketebalannya dengan menggunakan micrometer dengan ketelitian 0,001 
 

mm. Proses pengukuran dilakukan pada 5 tempat yang berbeda-beda. 

Data yang didapatkan dimasukkan ke dalam rumus berikut: 

 

Nilai Ketebalan (mm) = 
L1 + L2 + L3 + L4 + L5

  

5  
 

 

Keterangan: 
 

L1 = Ketebalan di Lokasi Pertama (mm) 
 

L2 = Ketebalan di Lokasi Kedua (mm) 
 

L3 = Ketebalan di Lokasi Ketiga (mm) 
 

L4 = Ketebalan di Lokasi Keempat (mm) 
 

L5 = Ketebalan di Lokasi Kelima (mm) 
 

 

3.4.4.3 Pengukuran Tensile Strength dan Persentase Elongation 
 

Lapisan film dari edible coating yang terbuat dari pektin ini diukur 

tensile strength (kuat tarik) dengan menggunakan alat Tensile Strength 

and Elongation Tester model SSB 0500. Sebelum dilakukan pengukuran 

dengan alat tersebut, edible coating film dikondisikan di dalam desikator 

yang sudah diatur RH sebesar 75% selama 24 jam. Nilai gaya maksimum 

untuk memotong film yang diukur dapat dilihat pada tampilan layar alat 

pengukur. Tensile strength ditentukan berdasarkan beban maksimal pada 

saat film pecah, sedangkan persen elongation didasarkan atas 

pemanjangan film saat film putus. Secara matematis, hunungan 

tersesebut dapat ditulis sebagai berikut: 

 

Tensile Strength (N/cm
2
) = A

F 
 

 

Keterangan: 
 

F = Gaya Kuat Tarik (mm) 
 

A= Luas Penampang (cm2) 
 

 

Sedangkan pada persen elongation dihitung dengan 

memebandingkan panjang edible coating film saat putus dan panjang 
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edible coating film sebelum ditarik oleh alat pengukur. Data pengukuran 

diolah dengan perhitungan berikut: 

 

 
%Elongation = 

PP - PA  
x 100%  

PA    

Keterangan:    

PP = Panjang akhir saat film terputus (cm) 

PA = Panjang awal film (cm)    
 

 

3.4.5 Penentuan Lama Waktu Penggunaan F-RAY Pada Stroberi 
 

3.4.5.1 Penetuan Lama Waktu dan Performansi Vacuum Cooling 
 

Sistem vacuum cooling pada mesin F-RAY diaplikasikan dan 

diamati penurunan suhu yang mampu dicapai. Proses vacuum cooling 

untuk komoditas buah dan sayur paling ideal adalah 3-10 menit. Air jernih 

dimasukkan kedalam chamber kemudian dilakukan proses vacuum 

cooling selama 10 menit, dan proses dilakukan 3 kali percobaan (X1, X2, 

dan X3). Kemampuan mesin vacuum cooling pada mesin F-RAY dalam 

menurunkan suhu menujukkan performansi mesin dalam menurunkan 

panas lapang dari bahan. Hasil penurunan suhu akan dicatat setiap 

menit, hingga suhu konstan (tidak mengalami penurunan kembali). 

 

3.4.5.2 Penentuan Lama Waktu Pencelupan Stroberi ke Edible Coating 
 

Lama proses pencelupan buah stroberi ke edible coating stroberi 

didapat dari hasil studi literatur yang membahas mengenai aplikasi edible 

coating pada buah stroberi. 

 

3.4.6 Proses Aplikasi F-RAY Pada Stroberi 
 

Mesin F-RAY diaplikasikan ke sampel buah stroberi (Fragraria x 

ananassa) yang didapat di Wisata Petik Stroberi kota Batu, Malang. 

Stroberi segar ditimbang terlebih dahulu dengan timbangan analitik. 

Sampel stroberi yang akan diproses dengan F-RAY dibagi menjadi tiga 

perlakuan. Perlakuan tersebut adalah stroberi tanpa perlakuan (T0) 

sebagai kontrol, stroberi dengan perlakukan edible coating saja (TC), dan 

stroberi perlakuan F-RAY (kombinasi vacuum cooling dan edible coating) 

(TF). 
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. Pada sampel stroberi dengan perlakukan edible coating saja (TC) 

cukup dicelup pada edible coating selama 5 menit, lalu dikeringkan pada 

suhu refrigerator. Sedangkan stroberi perlakuan F-RAY (TF) masukkan 

kedalam chamber untuk dilakukan proses vacuum cooling selama 10 

menit. Kemudian sampel (yang masih didalam chamber) dicelumpkan ke 

dalam edible coating (yang juga berada di bagian bawah chamber) 

selama 5 menit. Setelah itu sampel stroberi lakukan vacuum cooling 

kembali dalam waktu singkat (3 menit) untuk proses pengeringan. 

 

3.4.7 Pengujian Umur Simpan Buah Stroberi 
 

Tahap terakhir dilakukan pengujian umur simpan pada sampel 

stroberi tanpa perlakuan (T0), stroberi dengan perlakukan edible coating 

saja (TC), dan stroberi perlakuan F-RAY (TF). Pengujian umur simpan 

dilakukan dengan 3 cara, yakni penimbangan susut bobot sampel selama 

20 hari, metode Accelerated Shelf Life Test (ASLT) Model Arrhenius, dan 

pengujian sensoris dengan 20 panelis terlatih. Variable yang diamati pada 

metode sensoris adalah visual (kenampakan luar buah dan warna), rasa 

atau flavor, dan tekstur dari ketiga jenis sampel stroberi. Semua cara 

pengujian umur simpan sampel diakukan pada penyimpanan suhu 

refrigerator (5oC). 
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3.5 Diagram Alir Kegiatan 
 

 

              

Stroberi 
    

Bubuk Pektin 
   Komponen Mesin  

       F-RAY  
            

     

Dilakukan pembuatan 

    

         

     edible coating sesuai metode Disusun perbagian menjadi           

           kerangka F-RAY 

   Karakterisasi:          

   1. Kadar Air       
Dirakit menjadi mesin            

   2. Ketebalan       F-RAY 

   3. Tensile Strength          

   4. % Elongation      Duji mesin hasil  perakitan 

            

       Edible Coating      
            

             

            
           

Mesin F-RAY 
  

             
              

               
 

 

Sampel Stroberi  Sampel Stroberi  Sampel Stroberi 

Kontrol / Tanpa  perlakuan Edible  perlakuan F-RAY 

Perlakuan (T0)  Coating (TC)  (TF) 
        

        
 
 
 
 

 

Diuji umur simpannya dengan metode  
ASLT model Arrhenius dan Metode Sensoris  

 
 

 

Data dianalisis  
 
 
 

Hasil 
 
 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Kegiatan Penilitian 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

4.1 Pembuatan Kerangka dan Perakitan Mesin F-RAY 
 

Beberapa komponen penyusun mesin F-RAY yang dirakit telah 

menghasilkan satu unit mesin F-RAY utuh. Satu unit mesin F-RAY memiliki total 

panjang 54,5 cm, lebar 40,1 cm, dan tinggi 24 cm. Sedangkan chamber proses 

memiliki diameter 21 cm, tinggi 24 cm, dan volume imput total sebesar 0,8 L. 

Total tegangan dari satu unit mesin F-RAY adalah 230 volt. Vacuum pump pada 

F-RAY mampu menurunkan tekanan hingga 3 cmHg. Setelah dilakukan 

perakitan, mesin F-RAY dinyalakan untuk memeriksa adanya kebocoran di 

sambungan unit. Jika tidak terjadi kebocoran, mesin F-RAY siap diuji dan 

digunakan. Realisasi mesin F-RAY dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.1 Realisasi Mesin F-RAY (Fruit Spoilage Delay) 
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4.2 Pembuatan dan Karakterisasi Edible Coating 
 

4.2.1 Pembuatan Edible Coating 
 

Tepung pektin yang diproses serta diolah lebih lanjut telah 

menghasilkan coating film yang cukup viskos. Coating film dari edible 

coating memiliki warna yang bening dan mampu menghasilkan suatu 

lapisan di permukaan bahan. Menurut Syarifuddin dan Yunianta (2015), 

warna edible coating yang dihasilkan oleh konsentrasi pektin dan zat lain 

seperti pigmen. Semakin banyak konsentrasi pektin dan zat pigmen, 

maka warna edible coating cenderung lebih pekat. Kenampakan edible 

coating yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.2 Kenampakan Edible Coating dari Pektin 
 
 
 

4.2.2 Karakterisasi Edible Coating 
 

Edible coating yang telah dibuat dari bahan dasar tepung pektin 

memasuki tahap karakterisasi. Parameter karakterisasi edible coating 

adalah Kadar air (%), ketebalan film (mm), tensile strength (N/cm2), dan 

persen elongation (%). Hasil karakterisasi edible coating yang 

dibandingkan dengan karaterisasi edible coating pada penelitian 

terdahulu ditunjukkan pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Hasil Karaterisasi Edible Coating Dibanding Penelitian Terdahulu 
 

Parameter Karakterisasi Penelitian 

 Edible Coating Terdahulu (*) 

Kadar air (%) 10,86 9,96 

Ketebalan Film (mm) 0,25 0,38 

Tensile Strength (N/cm2) 4,46 5,12 
Persen Elongation (%) 53,11 55,26   

*Sumber: Alexandra dan Nurlina (2014) 

 

Pada Tabel 4.1 telah terlihat bahwa edible coating dengan bahan 

dasar pektin yang telah dibuat memiliki karakteristik yang hampir sama 

dengan edible coating berbahan dasar pektin dari penelitian terdahulu. 

Dapat disimpulkan bahwa edible coating yang sudah dibuat telah sesuai 

dan dapat digunakan untuk melapisi buah stroberi. 

 

4.3 Penentuan Lama Waktu Penggunaan F-RAY Pada Stroberi 
 

4.3.1 Penentuan Lama Waktu dan Perfomansi Vacuum Cooling 
 

Pengujian lama waktu proses dan performansi vacuum cooling 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan vacuum pump pada mesin F-RAY 

dalam menurunkan suhu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada 

percobaan pertama (X1) dan kedua (X2), vacuum pump pada F-RAY mampu 

menurunkan tekanan dari 76 cmHg hingga 3 cmHg (setara dengan 3,99 kPa) 

dan mampu mendidihkan air dimulai pada suhu 30oC (suhu lapang). Pada 

percobaan ketiga (X3), vacuum pump pada F-RAY mampu menurunkan 

tekanan dari 76 cmHg hingga 2,9 cmHg (setara dengan 3,99 kPa) dan 

mampu mendidihkan air dimulai pada suhu 29oC (suhu lapang). 
 

Selanjutnya data mengenai proses penurunan suhu air pada 

vacuum cooling. Percobaan pertama (X1) memiliki suhu awal (menit ke-0) 

sebesar 30oC, lalu mengalami penurunan hingga 16oC pada menit ke-5. 

Proses dilanjutkan hingga suhu 14oC (suhu telah konstan) pada menit ke- 

10. Pada percobaan kedua (X2) memiliki suhu awal (menit ke-0) sebesar 
 

30oC, lalu mengalami penurunan hingga 17oC pada menit ke-5. Proses 

dilanjutkan hingga suhu 13oC (suhu telah konstan) pada menit ke-10. 

Pada percobaan ketiga (X3) memiliki suhu awal (menit ke-0) sebesar 

29oC, lalu mengalami penurunan hingga 18oC pada menit ke-5. Proses 

dilanjutkan hingga suhu 14oC (suhu telah konstan) pada menit ke-10. Hal 

ini menunjukkan bahwa mesin vacuum cooling pada F-RAY mampu 

mendidihkan air pada suhu 29-30oC, dan suhu mulai konstan (13-14oC) 
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pada menit ke-10. Grafik mengenai penurunan suhu air berbanding 

dengan waktu vacuum cooling dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
 
 

 

PENURUNAN SUHU AIR (CO) 
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Gambar 4.3 Grafik Hubungan Antara Lama Waktu Vacuum Cooling 
dengan Penurunan Suhu Air 

 
 

 

4.3.2 Penentuan Lama Waktu Pencelupan Stroberi ke Edible Coating 
 

Proses pencelupan atau perendaman pada buah dilakukan pada 

durasi waktu yang sesuai agar dapat memberikan lapisan edible coating 

yang optimal. Pada buah stroberi, lama proses pencelupan buah stroberi 

ke edible coating adalah 5 menit dan dapat memberikan hasil lapisan film 

yang baik (Velickova et al., 2013). Berdasarkan literatur tersebut, proses 

pencelupan buah stroberi ke edible coating dilakukan selama 5 menit. 

 

4.4 Tahap Aplikasi Mesin F-RAY Pada Stroberi 
 

Pada proses penentuan lama waktu vacuum cooling dan lama waktu 

pencelupan buah stroberi sebelumnya, telah menunjukkan bahwa lama proses 

pada mesin F-RAY berlangsung selama 18 menit. Proses tersebut terdiri dari 10 

menit vacuum cooling, 5 menit proses pencelupan dengan edible coating, dan 

proses pengeringan dengan vacuum cooling selama 3 menit. Sampel yang akan 

diproses dengan mesin F-RAY adalah sampel stroberi (TF) dengan suhu awal 

(setelah dipanen) adalah 30oC dan berbobot 10,65 g. Sampel stroberi (TF) yang 

telah diproses dengan F-RAY selama 18 menit memiliki kenampakan 
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yang mengkilat, memiliki suhu 20oC, dan berbobot 10,42 g. Mekanisme 

kinerja F-RAY untuk buah stroberi dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vacuum cooling 10 menit Edible coating 5 menit Pengeringan 3 menit 

 

Gambar 4.4 Mekanisme Kinerja F-RAY Untuk Buah Stroberi 
 

 

4.5 Tahap Pengujian Umur Simpan Buah Stroberi 
 

Uji umur simpan pada sampel stroberi perlakuan F-RAY (TF), edible 

coating saja (TC), dan tanpa perlakuan (T0) dilakukan dengan pengukuran 

susut boboot buah selama 20 hari pada suhu 5oC, metode ASLT model 

Arrhenius, dan uji sesoris. Pada proses pengukuran susut bobot sampel, 

dilakukan penimbangan bobot sampel yang disimpan pada suhu 5oC pada 

hari ke-0, ke-5, ke-10, ke-15, dan ke-20. Untuk tabel sampel bobot stroberi 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Bobot Sampel Stroberi yang Disimpan Suhu 5oC Selama 20 Hari  
 Sampel   Bobot Stroberi (g)  
 Stroberi      

  Hari ke- 0 Hari ke-5 Hari ke-10 Hari ke-15 Hari ke-20 
       

 T0 12,40 10,23 9,07 8,67 8,60 

 TC 13,78 12,09 11,45 9,80 9,70 

 TF 10,42 9,66 8,73 8,70 8,60 
       

 

Pada stroberi perlakuan F-RAY (TF) memiliki bobot awal sebesar 10,42 g. 

Kemudian pada sampel stroberi edible coating saja (TC) memiliki bobot awal 

13,78 g dan stroberi tanpa perlakuan (T0) memiliki bobot awal sebesar 12,40 g. 

Bobot sampel terus mengalami proses penurunan selama penyimpanan. Pada 

hari ke-5, sampel (T0) memiliki bobot 10,23 g, sampel Tc memiliki bobot 12,09 g, 

dan sampel (TF) memiliki bobot 9,66 g. Pada hari ke-10, sampel (T0) memiliki 

bobot 9,07 g, sampel (Tc) memiliki bobot 11,45 g, dan sampel (TF) 
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memiliki bobot 8,73 g. Pada hari ke-15, sampel (T0) memiliki bobot 8,67 g, 

sampel (Tc) memiliki bobot 9,80 g, dan sampel (TF) memiliki bobot 8,70 g. 

Terakhir pada hari ke-20, sampel (T0) memiliki bobot 8,60 g, sampel (Tc) 

memiliki bobot 9,70 g, dan sampel (TF) memiliki bobot 8,60 g. Data mengenai 

bobot sampel kemudian diolah untuk mendapatkan persen penyusutan 

sampel. Sedangkan hasil perhitungan persen penyusutan sampel buah 

stroberi selama 20 hari penyimpanan 5oC dapat dilihat pada Gambar 4.5 
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Gambar 4.5 Grafik Persen Penyusutan Sampel Stroberi Selama Penyimpanan 20 

Hari pada suhu 5oC 

 
 

Pada Gambar 4.5 sampel stroberi (T0) mengalami persen penyusutan 

bobot dari hari ke-0 (bobot awal) hingga hari ke-20 mencapai 30,6%. 

Kemudian pada sampel stroberi (TC) mengalami persen penyusutan bobot 

dari hari ke-0 (bobot awal) hingga hari ke-20 mencapai 29,61%. Sedangkan 

sampel stroberi (TF) mengalami persen penyusutan bobot dari hari ke-0 

(bobot awal) hingga hari ke-20 hanya sebesar 17,47%. Urutan persen 

penyusutan paling kecil ke paling besar adalah sampel stroberi perlakuan F-

RAY (TF), sampel stroberi perlakuan edible coating saja (Tc), dan sampel 

stroberi tanpa perlakuan (T0). Hal ini menunjukkan bahwa sampel stroberi 

yang diproses dalam F-RAY (TF) memiliki persen penyusutan bobot stroberi 

terendah dibandingkan sampel dengan perlakuan lainnya. 
 

Pengujian selanjutnya adalah uji umur simpan (suhu 5oC) dengan 

metode ASLT model Arrhenius dan uji sensoris. Visualisasi kenampakan 
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stroberi selama pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.6, sedangkan Hasil 

uji dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.6 Visualisasi Sampel Stroberi Tanpa Perlakuan (T0), Perlakuan 

Edible Coating saja (TC), dan Perlakuan dengan F-RAY (TF) Pada 

Penyimpanan Suhu 5oC 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Umur Simpan Sampel Stroberi   
 Sampel  Umur Simpan (Hari)  
 

ASLT Model 

   

Sensoris  
Stroberi 

   
  

Warna 
 

Rasa Tekstur 
 

Arrhenius 
   

     

 T0 10   6  8 8 

 TC 12   9  10 9 

 TF 17   12  15 14 
         

 

 

Pada uji ASLT model Arrhenius, stroberi tanpa perlakuan (T0) memiliki 

umur simpan 10 hari saja. Sedangkan dengan motode uji sensori, daya terima 20 

panelis untuk sampel (T0) adalah 6 hari (pada atribut visual atau warna) dan 8 

hari (atribut rasa.dan tekstur). Pada sampel stroberi perlakuan edible coating 
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(TC) memiliki umur simpan 12 hari dengan metode ASLT model Arrhenius. 

Sedangkan dengan motode uji sensori, daya terima 20 panelis untuk sampel 

(TC) adalah 9 hari (pada atribut visual atau warna serta atribut tekstur) dan 8 

hari (atribut rasa). Terakhir pada sampel stroberi perlakuan mesin F-RAY (TF) 

memiliki umur simpan mencapai 17 hari dengan metode ASLT model 

Arrhenius. Sedangkan dengan motode uji sensori, daya terima 20 panelis 

untuk sampel (TF) adalah 12 hari (pada atribut visual atau warna), 14 hari 

(atribut tekstur), dan 15 hari (atribut rasa). Untuk menentukan umur simpan 

sampel, maka diambil umur simpan terpendek di setiap pengujian sampel. 

Sampel (T0) memiliki umur simpan 6 hari (atribut warna), sampel (TC) memiliki 

umur simpan 9 hari (atribut warna), dan sampel (TF) memiliki umur simpan 12 

hari (atribut warna). Hal ini bisa disimpulkan bahwa umur simpan sampel 

stroberi dengan perlakuan F-RAY (TF) memiliki umur simpan (pada suhu 5oC) 

lebih pajang dari perlakuan lainnya. 
 

Buah-buahan segar selepas dipanen ternyata masih mengalami 

proses fisiologis respirasi, transpirasi, dan pelayuan (Lippert dan Blanke, 

2004). Panas lapang pada buah harus segera diturunkan agar kerusakan 

pada buah segar tidak semakin memburuk (Kienholz dan Edeogu, 2002). 

Proses penyimpanan suhu rendah pada buah segar mampu memperpanjang 

umur simpan karena memperlambat laju respirasi (Salami et al., 2010), dan 

teknologi precooling dengan metode vacuum cooling ternyata mampu 

menurunkan dan menghilangkan panas lapang buah dengan cepat (Zhang et 

al., 2009), sehingga umur simpan buah lebih lama. Sedangkan edible coating 

berfungsi sebagai penghambat proses perpindahan komponen pada buah 

(misalnya kelembapan, oksigen, lipida dan zat terlarut) karena bersifat 

selective permeable (Rojas-Grau et al., 2007) sehingga memperlambat susut 

bobot serta memperlambat proses kerusakan pada buah (Syarifuddin dan 

Yunianta, 2015). Kombinasi vacuum cooling dan edible coating pada mesin 

F-RAY mampu memperpanjang umur simpan buah stroberi dibanding buah 

stroberi tanpa perlakuan atau perlakuan edible coating saja. 
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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 

 

Kombinasi proses pasca panen vacuum cooling dan proses pelapisan 

edible coating mesin F-RAY (Fruit Spoilage Delay) dapat diaplikasikan sebagai 

salah satu proses pengawetan untuk buah stroberi. Mesin F-RAY mampu 

menekan susut bobot buah stroberi, yakni hanya 17,47% selama 20 hari. Jumlah 

susut bobot tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan stroberi tanpa 

perlakuan (30,64%) dan stroberi perlakuan edible coating saja (29,61%). F-RAY 

juga memiliki kemampuan untuk pemperpanjang umur simpan buah stroberi 

hingga 12 hari, 2 kali lebih panjang jika dibandingkan dengan stroberi tanpa 

perlakuan dan lebih panjang 3 hari dibanding stroberi dengan perlakuan dengan 

edible coating saja. Hal ini dapat disimpulakan bahwa mesin F-RAY mampu 

memperpanjang umur simpan buah stroberi secara signifikan. 

 

5.2 Saran 

 

Perlu dilakukan pengujian dan pelengkapan data kembali sehingga 

mesin F-RAY dapat di-scale up dan bisa diaplikasikan ke komoditas lain dan 

bisa dimanfaatkan oleh petani stroberi di Indonesia. 
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Lampiran 1. Desain Awal F-RAY  
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Lampiran 2. Data Penurunan Suhu Air, Susut Bobot, dan Persentase 

Penyusutan 
 

 

Data Penurunan Suhu Air Vacuum Cooling 
 

Waktu  Suhu (OC)  
(menit)    

X1 X2 X3  
    

0 30 30 29 

1 25 26 25 

2 21 22 24 

3 19 20 21 

4 18 18 20 

5 16 17 18 

6 16 17 18 

7 15 15 16 

8 15 15 15 

9 14 14 14 

10 14 13 14 
    

 
 
 
 
 

 

Data Susut Bobot Buah Stroberi (20 Hari, Suhu 5OC) 
 

Sampel   Susut Bobot Stroberi (g)  

Stroberi      

Hari ke- 0 Hari ke-5 Hari ke-10 Hari ke-15 Hari ke-20  
      

T0 0 2,17 3,33 3,73 3,80 

TC 0 1,69 2,33 3,98 4,08 

TF 0 0,76 1,69 1,72 1,82 
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Data Persen Penyusutan Buah Stroberi (20 Hari, Suhu 5OC) 
 

Sampel  Persen Penyusutan Buah Stroberi (%) 
Stroberi      

Hari ke- 0 Hari ke-5 Hari ke-10 Hari ke-15 Hari ke-20  
      

T0 0 17,50 26,85 30,08 30,64 

TC 0 12,26 16,90 28,88 29,60 

TF 0 7,32 16,21 16,50 17,46 
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Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian  
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