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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Tomat merupakan produk pertanian yang berperan penting dalam 

konsumsi pangan manusia. Hal tersebut dikarenakan buah-buahan kaya akan 

zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat dan mineral yang 

dibutuhkan oleh tubuh, sehingga baik dikonsumsi khususnya dalam keadaan 

segar. Namun, seperti hasil pertanian lainnya, buah tomat mudah mengalami 

kerusakan. Sifat buah tomat yang mudah rusak, tentunya sangat merugikan para 

petani, karena buah yang sudah rusak tidak diminati konsumen. Buah-buahan  

merupakan komoditi yang mempunyai sifat mudah rusak atau perishable karena 

mempunyai karakteristik sebagai makhluk hidup (Pitt & Alisa, 2009). Sifat buah 

yang mudah rusak ini tentunya sangat merugikan para petani, karena buah yang 

sudah rusak tidak diminati konsumen. Hal ini tentunya akan menjadi masalah 

serius khususnya saat musim panen, karena melimpahnya buah tomat saat 

musim panen, beresiko tinggi buah tomat menjadi rusak sebelum dapat 

didistribusikan maupun sebelum terjual. 

Menurut Lippert & Blanke (2004) buah yang telah dipanen tetap melakukan 

aktivitas fisiologis yaitu respirasi sehingga terjadi perombakan jaringan buah 

yang menyebabkan buah menjadi layu. Selain itu, enzim-enzim pematangan 

buah pasca panen tetap bekerja sehingga buah akan terus mengalami 

pematangan. Untuk itu perlu dilakukan upaya penghambatan aktivitas enzim 

dalam buah. Menurut Rupasinghe (2006), mikroorganisme juga berperan banyak 

dalam pembusukan buah. Hal ini dikarenakan buah mengandung berbagai nutrisi 

yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Untuk itu dibutuhkan suatu upaya untuk 

menghambat pembusukan buah tomat guna memperpanjang umur simpan buah 

tomat pasca panen. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperpanjang umur 

simpan buah pasca panen adalah dengan menghambat proses respirasi buah, 

menghambat kerja enzim, mengurangi oksigen yang masuk, dan menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme. Metode yang digunakan untuk mencapai hal-hal 

tersebut diantaranya adalah pre-cooling  dan  edible coating. Menurut Rao 

(2015), pre-cooling merupakan proses pendinginan untuk mengambil panas 
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lapang (field heat) setelah dipanen sebelum produk mengalami transportasi atau 

penyimpanan. Proses pre-cooling berguna untuk mengurangi respirasi pada 

buah. Namun, perlakuan pre-cooling konvensional seperti Hydrocooling atau pre-

cooling dengan air akan menambah jumlah mikroorganisme yang berasal dari air 

tersebut dan jumlah air permukaan. Semakin tinggi nilai aktivitas air dan paparan 

air, maka resiko kerusakan akan meningkat (Nollet, 2004). Sementara menurut 

Syarifuddin & Yunianta (2015), pemberian edible coating pada buah segar dapat 

mengurangi aktivitas air sehingga aktivitas mikroba dapat dikurangi, 

menghambat proses respirasi dan kontak oksigen, serta mencegah susut bobot. 

Akan tetapi, edible coating yang ada dirasa kurang maksimal karena sebelum 

dilakukan edible coating sebenarnya buah tomat mengalami proses respirasi 

yang sangat tinggi. Menurut Shewfelt & Phillips (1996), buah segar pasca panen 

memiliki panas lapang yang tinggi. Hal ini mengakibatkan buah pasca panen 

memiliki tingkat respirasi yang tinggi. Menurut FAO (2011) peningkatan suhu 

pada buah segar sejalan dengan tingginya proses respirasi yang terjadi. Untuk 

itu, perlu dilakukan proses pretreatment guna menurunkan suhu panas lapang 

buah tomat setelah dipanen pada buah tomat sebelum dilakukan proses 

pemberian edible coating seperti dengan menggunakan teknologi vacuum 

cooling. 

Vacuum cooling merupakan suatu teknologi pendinginan cepat pada buah 

dalam keadaan vacuum. Vacuum cooling dapat mengevaporasi kadar air bebas 

pada permukaan buah secara cepat sehingga tingkat kelembapan pada buah 

dapat segera diturunkan. Teknologi vacuum cooling memanfaatkan prinsip 

menurunkan tekanan suatu ruangan/ wdah untuk menurunkan titik didih air pada 

bahan, sehingga kadar air permukaan dapat dievaporasi dan kelembapan yang 

tinggi pada buah dapat segera diturunkan dengan cepat. Hal ini akan mencegah 

buah kehilagan berat yang terlalu banyak (Artes & Martinez, 1996). 

Penggunanaan vacuum cooling juga dapat menurunkan panas lapang pada 

buah sehingga aktivitas respirasi buah dapat diturunkan. Kombinasi antara 

vacuum cooling dan edible coating diharapkan mampu memperpanjang umur 

simpan buah tomat. Untuk proses pengaplikasian vacuum cooling dan edible 

coating pada buah tomat, dapat menggunakan alat F-RAY (Fruit Spoilage Delay). 

F-RAY merupakan suatu alat yang dirancang dengan 2 komponen, yaitu 

vacuum cooling dan edible coating. F-RAY belum pernah diaplikasikan pada 

buah tomat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan judul Pengaruh 
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Aplikasi Teknologi Vacuum Cooling Sebagai Pretreatment Pada Proses 

Coating Buah Tomat Dengan Menggunakan Alat F-RAY (Fruit Spoilage 

Delay) (Studi Pada Umur Simpan Buah Tomat). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pretreatment  vacuum cooling pada proses coating 

terhadap umur simpan buah tomat ? 

 

1.3 Tujuan 

 Mengetahui pengaruh pretreatment  vacuum cooling pada proses coating 

terhadap umur simpan buah tomat. 

 

1.4 Luaran Yang Diharapkan 

Luaran yang diharapkan sebagai hasil kegiatan penelitian ini adalah 

didapatkannya data mengenai pengaurh pretreatment vacuum cooling sebelum 

proses coating terhadap umur simpan buah tomat. Selain itu, juga diharapkan 

diketahuinya F-RAY sebagai alat yang dapat memperpanjang umur simpan buah 

segar khususnya buah tomat, sehingga nantinya alat ini dapat diaplikasikan secara 

nyata pada petani buah.  

 

1.5 Manfaat 

1. Bagi Akademisi 

 Untuk meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan 

teknologi vacuum cooling dan  edible coating buah tomat. 

2. Bagi Masyarakat 

 Untuk memberikan informasi tentang teknologi vacuum cooling dan  edible 

coating. 

3. Bagi Pemerintah 

 Untuk karya ilmiah yang memberikan solusi buah tomat yang mudah 

mengalami proses kebususkan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tomat 

Menurut  Jones (2008),  tomat  berdasarkan  taksonominya  dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Solanales 

Famili : Solanaceae 

Genus : Solanum 

Spesies       : Solanum lycopersicum L. var. roma (Jones, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Buah tomat plum (Jones, 2008) 

 

Tanaman tomat merupakan tanaman herba annual atau biennial. 

Tanaman tomat mengalami pertumbuhan sekunder di awal, memiliki 

cabang yang relatif kuat, membentang hingga 1 m dari pusat batang. 

Stem (batang) tegak atau menjalar, trikoma uniseluler, trikoma berukuran 

3 mm dan terletak di noduls serta rapat, trifoliate simpodial, dan ruas 

batang berukuran 1-4 cm (Darwin et al, 2003). 

Daun pada tanaman tomat ini berupa daun majemuk, menyirip, 

letak berseling, bentuknya bulat telur sampai memanjang, ujung daun 
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runcing (acutus), dan pangkal daun membulat. Petiola pendek dan rakhis 

berukuran 1,9-14,5 cm, tangkai daun 1,2-4,2 cm, pseudostipula tidak ada. 

Helaian daun yang besar tepinya berlekuk dan helaian daun yang kecil 

tepinya bergerigi, panjangnya mencapai 10-40 cm, dan berwarna hijau 

muda (Darwin et al, 2003). 

Buah pada tanaman tomat berupa buah buni, berdaging, kulitnya 

tipis licin mengkilap, beragam dalam bentuk maupun ukurannya, dan 

buahnya berwarna kuning atau merah. Biji pada buah tomat biasanya 

banyak, bentuknya pipih, dan berwarna kuning kecoklatan. biji pada tomat 

berbentuk pipih, berbulu, dan diselimuti daging buah. Jumlah biji sekitar 

25-85 buah (Darwin et al, 2003).Meskipun tomat sering diklasifikasikan 

sebagai sayuran, sebenarnya buah tomat merupakan jenis dari buah 

berry. Buah berry yaitu buah yang dimana lapisan luarnya tipis sedangkan 

lapisan tengah dan dalamnya menyatu. Buah tomat berkembang dari 

ovarium bunga. Tomat ini berdaging karena adanya dinding pericarp dan 

kulit. Buah berry memiliki beberapa biji (Heuvelink, 2005). 

Bagian-bagian buah tomat meliputi eksocarp, mesocarp, dan 

endocarp. Eksocarp adalah lapisan terluar dari buah dan sering 

mengandung zat warna buah terdiri dari dinding pericarp dan kulit buah. 

Pericarp meliputi dinding luar dan dinding radial (septa) yang memisahkan 

rongga lokula. Mesocarp adalah lapisan yang paling dalam berupa selaput 

terdiri dari parenkim dengan ikatan pembuluh (jaringan tertutup) dan 

lapisan bersel tunggal yaitu lokula. Endocarp adalah lapisan paling dalam 

terdiri dari biji, plasenta, dan columella (Jones, 2008). 

Epidermis pada buah atau sayuran yang berbentuk buah biasanya 

dibentuk oleh sel-sel yang sangat kecil sehingga menyerupai dinding tebal 

yang kompak tanpa ruang antar sel kecuali pada bagian stomata dan 

lentisel. Bentuk sel epidermis bervariasi tergantung pada spesies dan 

varietas. Pada buah tomat, varietas yang tahan terhadap retakan memiliki 

sel epidermis berbentuk datar, sementara pada varietas yang mudah 

mengalami keretakan kulit, sel epidermisnya berbentuk bundar (Jones, 

2008). 



6 

Sebagian besar pembelahan sel dalam pericarp berlangsung 

selama 10-14 hari pertama setelah berbunga. Kulit buah (exocarp) terdiri 

dari dari lapisan epidermis luar ditambah 2-4 lapisan sel hipodermal 

berdinding tebal dengan kolenkim seperti bahan pengental. Dalam proses 

perkembangan awal buah, plasenta mulai memperluas ke lokula untuk 

menyerap biji dalam 10 hari pertama dan mengisi seluruh rongga lokula 

dalam beberapa hari berikutnya. Pada buah yang belum matang terbentuk 

plasenta dan setelah matang terbentuk lokula. Cairan intraseluler dapat 

terakumulasi dalam lokula dan protoplas tetap utuh (Jones, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Penampang melintang buah tomat (Jones, 2008) 

 

Buah tomat bisa berupa bilocular atau multilocular. Varietas yang paling 

dibudidayakan adalah multilocular dengan empat atau lima lokula (Jones, 

2008). Kenampakan bentuk bagian dalam tomat dapat dilihat pada 

Gambar 2.3 dan Gambar 2.4. 
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Gambar 2.3 Bilocular (Jones, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Multilocular (Jones, 2008) 

2.2 Perubahan Buah Pasca Panen Selama Penyimpanan 

Buah-buahan yang dipanen merupakan bentuk benda hidup. Oleh karena 

itu komposisinya dan mutunya mengalami perubahan-perubahan karena 

berlanjutnya kegiatan metabolisme setelah panen. Ketika masih terdapat pada 

tanaman hidup, kehilangan karena transpirasi dapat diganti oleh cairan tanaman 

yang mengandung air, mineral-mineral, dan bahan-bahan hasil fotosintesis. 

Sesudah panen maka kehilangan substrat dan air tidak dapat diganti dan 

mulailah proses kemunduran (Apandi, 1984). 

Dengan menggunakan sistem dan penanganan yang tepat, diharapkan 

akan meningkatkan kualitas buah segar tersebut. Beberapa bentuk kualitas yang 

perlu diperhatikan pada buah segar yaitu: penampilan buah (kondisi luar buah), 
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tekstur (firmness, crispness, dan juiceness), flavor, serta kandungan nutrisi 

lainnya. 

Dari segi penampilan termasuk didalamnya ukuran, bentuk, warna, dan 

ada tidaknya kerusakan dan luka pada buah. Sedangkan yang dimaksud dengan 

flavor adalah pengukuran tingkat kemanisan (sweetness), keasaman (acidity), 

astringency, rasa pahit (bitterness), aroma. 

Kandungan nutrisi pada buah dapat berupa vitamin A dan C, kandungan 

mineral, dietari fiber, karbohidrat, protein, antioxidan phytochemical (carotenoid, 

flavonoid, dan senyawa fenol lainnya). Faktor-faktor keamanan yang juga 

mempengaruhi kualitas buah segar adalah residu dari pestisida, keberadaan 

logam berat, mikotoxin yang diproduksi oleh berbagai spesies fungi dan 

kontaminasi dari mikroba (Winarno, 2004). 

A. Perubahan Berat 

Penyimpanan suhu tinggi menyebabkan proses fisiologis buah meningkat 

sehingga mengakibatkan buah selama penyimpanan mengalami proses respirasi 

dan transpirasi. Kehilangan air selama penyimpanan tidak hanya menurunkan 

berat, tetapi juga menurunkan mutu dan menimbulkan kerusakan. Penurunan 

berat buah pada penyimpanan dengan suhu dingin relatif lebih kecil. Fluktuasi 

suhu secara berkala dengan membiarkan buah pada suhu ruang beberapa lama, 

menyebabkan kehilangan air pada buah yang disimpan pada suhu berfluktuasi 

relatif lebih besar. 

B. Perubahan Tekstur 

Seiring dengan bertambahnya waktu penyimpanan, secara perlahan buah 

mulai menjadi lunak dan berair. Pelunakan buah selama penyimpanan 

disebabkan oleh penurunan sifat permeabilitas dinding sel yang menyebabkan 

hilangnya kemampuan menggelembung sel. Akibat lain dari kehilangan 

permeabilitas ini adalah cairan sel dapat terlepas ke ruangan ekstra seluler dan 

jaringan pembuluh. Gas-gas yang mengisi ruangan ini terganti oleh cairan 

sehingga terjadi perubahan struktur, hal inilah yang menyebabkan pelunakan 

tekstur ada buah. 

C. Cita Rasa 

Cita rasa buah rusak karena beberapa sebab, kemungkinan yang paling 

sering terjadi adalah karena kandungan zat-zat di dalam buah juga ikut 
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menghilang akibat penyimpanan pada suhu yang tidak tepat sehingga sangat 

berpengaruh terhadap cita rasa buah. 

2.3 Respirasi pada Buah 

 Respirasi adalah suatu proses yang melibatkan terjadinya penyerapan 

oksigen (O2) dan pengeluaran karbondioksida (CO2) serta energi yang 

digunakan untuk mempertahankan reaksi metabolisme dan reaksi lainnya yang 

terjadi di dalam jaringan (Luo, 2010). Buah-buahan dan sayuran merupakan 

komoditi yang mempunyai sifat mudah rusak atau perishable karena mempunyai 

karakteristik sebagai makhluk hidup (Will et al., 1981), dan tidak mempunyai 

kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. 

Respirasi merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh mikroorganisme 

hidup baik tumbuhan, manusia maupun hewan. Menurut Winarno (2004), 

respirasi merupakan proses pernafasan dan metabolisme dengan menggunakan 

O2 dalam pembakaran senyawa makromolekul seperti karbohidrat, protein dan 

lemak yang akan menghasilkan CO2, air, dan sejumlah energy. 

 

                C6H12O6 + 6O2                               CO2 + 6H2O  + energi 

 

Tumbuhan melakukan respirasi untuk menghasilkan energi guna 

melakukan proses fotosintesis. Tumbuhan yang telah mengalami pasca panen 

akan tetap mengalami proses respirasi dengan laju yang lebih tinggi 

dibandingkan saat masih tertanam dipohonnya. Respirasi yang dilakukan oleh 

buah akan menghasilkan panas yang mana sangat penting dalam menghitung 

kebutuhan refrigerasi dan ventilasi selama penyimpanan. Laju perusakan 

komoditas biasanya berbanding lurus dengan laju respirasinya. 

Respirasi adalah suatu proses metabolisme dengan cara menggunakan 

oksigen dalam pembakaran senyawa makromolekul seperti karbohidrat, protein 

dan lemak yang akan menghasilkan CO2, air dan sejumlah besar elektron-

elektron. Beberapa senyawa penting yang dapat digunakan untuk mengukur 

proses respirasi ini adalah glukosa, ATP, CO2 dan O2 (Winarno,2004). 

Tumbuhan terutama tumbuhan tingkat tinggi, untuk memperoleh 

makanan sebagai kebutuhan pokoknya agar tetap bertahan hidup, tumbuhan 

tersebut harus melakukan suatu proses yang dinamakan proses sintesis 

karbohidrat yang terjadi di bagian daun satu tumbuhan yang memiliki klorofil, 
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dengan menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber 

energi yang diperlukan tumbuhan untuk proses tersebut. Tanpa adanya cahaya 

matahari, tumbuhan tidak akan mampu melakukan proses fotosintesis, hal ini 

disebabkan kloropil yang berada di dalam daun tidak dapat menggunakan 

cahaya matahari karena klorofil hanya akan berfungsi bila ada cahaya matahari 

(Pantastico, 1986). 

Konsentrasi O2 yang rendah dapat berpengaruh terhadap laju respirasi 

dan penurunan proses oksidasi subtrat, pematangan tertunda, dan sebagai 

akibatnya umur komoditi menjadi lebih panjang, perombakan klorofil tertunda, 

produksi C2H4 rendah, laju pembentukan asam askorbat berkurang, 

perbandingan asam- asam lemak tak jenuh berubah, laju degradasi senyawa 

pektin tidak secepat seperti dalam udara normal. Bila kandungan CO2 dalam 

ruang penyimpan bertambah, jumlah CO2 yang terlarut dan tergabung dengan 

beberapa zat penyusun dalam sel pun meningkat (Pantastico, 1986). 

Proses respirasi pada buah sangat bermafaat untuk melangsungkan 

proses kehidupannya. Proses respirasi ini tidak hanya terjadi pada waktu buah 

masih berada di pohon, akan tetapi setelah dipanen buah-buahan juga masih 

melangsungkan proses respirasi.  Dalam proses ini oksigen diserap untuk 

digunakan pada proses pembakaran yang menghasilkan energi dan diikuti oleh 

pengeluaran sisa pembakaran dalam bentuk CO2 dan air. 

Jumlah CO2 yang dikeluarkan akan terus menurun, kemudian pada saat 

mendekati senescene produksi CO2 kembali meningkat dan selanjutnya 

menurun lagi. Buah-buahan yang melakukan respirasi semacam itu disebut buah 

klimaterik, sedangkan buah-buahan yang jumlah CO2  yang dihasilkannya terus 

menurun secara perlahan sampai pada saat senescene disebut buah non-

klimaterik. 

Produk pertanian yang berbeda kemungkinan mempunyai laju respirasi 

yang berbeda pula, umumnya tergantung pada struktur morfologi dan tingkat 

perkembangan jaringan bagian tanaman tersebut. Secara umum, sel‐sel muda 

yang tumbuh aktif cenderung mempunyai laju respirasi lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang lebih tua atau sel-sel yang lebih dewasa. Masa simpan produk 

dapat diperpanjang dengan menempatkannya dalam lingkungan yang dapat 

memperlambat laju respirasi dan transpirasi melaluipenurunan suhu produk, 

mengurangi ketersediaan O2 atau meningkatkan konsentrasi CO2, dan menjaga 

kelembaban nisbi yang mencukupi dari udara sekitar produk (Utama, 2001). 
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Konsentrasi O2 rendah disekitar bahan dapat berpengaruh pada sifat 

fisiologis buah-buahan dan sayuran (Pantastisco, 1986), diantaranya yaitu laju 

respirasi dan oksidasi subsrtat menurun, pematangan tertunda dan sebagai 

akibatnya umur komoditi lebih panjang, perombakan klorofil tertunda dan 

produksi C2H4 (etilen) rendah, laju pembentukan askorbat berkurang serta laju 

degradasi senyawa pektin tidak secepat seperti dalam udara terbuka. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi terbagi dua, yaitu; 

A. Faktor Internal 

Semakin tinggi tingkat perkembangan organisme, maka akan semakin 

banyak jumlah CO2 yang dihasilkan. Susunan kimiawi jaringan mempengaruhi 

laju respirasi, pada buah-buahan yang banyak mengandung karbohidrat, maka 

laju respirasi akan semakin cepat. Produk yang lebih kecil ukurannya mengalami 

laju respirasi lebih cepat daripada buah yang besar, karena mempunyai 

permukaan yang lebih luas yang bersentuhan dengan udara sehingga lebih 

banyak O2 berdifusi ke dalam jaringan. Pada produk-produk yang memiliki 

lapisan kulit yang tebal, laju respirasinya rendah, dan pada jaringan muda proses 

metabolisme akan lebih aktif dari pada jaringan lebih tua (Pantastico, 1986). 

B. Faktor Eksternal 

Umumnya laju respirasi meningkat 2-2,5 kali tiap kenaikan 10°C. 

Pemberian etilen pada tingkat pra-klimaterik akan meningkatkan respirasi buah 

klimaterik. Kandungan oksigen pada ruang penyimpanan perlu diperhatikan 

karena semakin tinggi kadar oksigen, maka laju respirasi akan semakin cepat. 

Konsentrasi CO2 yang sesuai dapat memperpanjang umur simpan buah-

buahan dan sayuran karena terjadi gangguan pada respirasinya. Kerusakan 

atau luka pada produk juga sebaiknya dihindari karena dapat memicu terjadinya 

respirasi sehingga umur simpan produk semakin pendek (Pantastico, 1986). 

Buah menurut pola respirasinya, terbagi menjadi 2 kelompok yaitu buah 

pola pernafasaan  klimaterik dan non-klimaterik.  Buah pola pernafasan 

klimaterik akan mengalami peningkatan laju produksi etilen dan CO2. 

Sedangkan buah non- klimaterik tidak akan mengalami peningkatan laju 

produksi etilen dan CO2. Etilen merupakan suatu hormon berbentuk gas yang 

dihasilkan secara alami oleh buah- buahan yang mana gas tersebut dapa 

menyebabkan perubahan- perubahan karakteristik tertentu 
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2.4 Edible Coating 

 Edible Coating  adalah suatu lapisan tipis yang rata, dibuat dari bahan 

yang dapat dikonsumsi, dibentuk atas komponen makanan, dapat memberikan 

tahanan terhadap penguapan air, gas oksigen, karbondioksida, dan transfer 

lemak dalam sistem pangan (Krochta et al, 1997). Coating  dapat juga digunakan 

untuk melekatkan bumbu-bumbu pada makanan ringan dan meningkatkan daya 

tahan produk dari serangan mikroorganisme (Perez et al, 2002).  

 Aplikasi polisakarida biasanya dikombinasikan dengan beberapa pangan 

fungsional seperti resin, plasticizers, surfaktan, minyak, lilin (waxes), dan 

emulsifier yang memiliki fungsi memberikan permukaan yang halus dan 

mencegah kehilangan uap air (Krochta et al. 1997). Edible coating/film berbahan 

dasar polisakarida berperan sebagai membran permeabel yang selektif terhadap 

pertukaran gas O2 dan CO2 sehingga dapat menurunkan tingkat respirasi pada 

buah dan sayuran (Krochta et al.1997). 

 Edible packaging dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang 

berfungsi sebagai pelapis (edible coating) dan berbentuk lembaran (edible film). 

Edible coating banyak digunakan untuk pelapis produk daging beku, makanan 

semi basah (intermediate moisture foods), produk konfeksionari, ayam beku, 

produk hasil laut, sosis, buah-buahan dan obat-obatan terutama untuk pelapis 

kapsul (Krochta et al., 1997). 

Edible coating adalah lapisan tipis kontinyu yang terbuat dari bahan bisa 

dimakan, digunakan di atas atau di antara produk pangan, berfungsi sebagai 

penahan (barrier) perpindahan massa (uap air, O2, CO2) atau sebagai pembawa 

(carrier) bahan tambahan makanan, seperti zat anti mikrobial dan antioksidan 

(Krochta et al., 1997). Fitriani (2003) menyatakan bahwa edible coating adalah 

lapisan tipis yang dapat diaplikasikan dengan cara pencelupan, penyikatan, atau 

penyemprotan untuk memberikan penahan yang selektif terhadap perpindahan 

gas, uap air dan bahan terlarut serta perlindungan terhadap kerusakan mekanis. 

Pelapisan atau coating tidak hanya melapisi metal dari korosi, tetapi juga 

mencegah kontak antara makanan dengan logam yang dapat menghasilkan 

warna atau cita rasa yang tidak diinginkan. Misalnya warna hitam yang dihasilkan 

dari reaksi antara besi atau timah dengan sulfida pada makanan yang berasam 

rendah atau pemucatan pigmen merah pada sayuran atau buah-buahan, seperti 

bit atau anggur karena reaksi dengan baja, timah, dan alumunium (Winarno, 

2004). 
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Menurut Ghasemzadeh et al (2008), penggunaan edible coating 

memberikan 4 keuntungan, yaitu : 

1. Cocok untuk produk pangan 

2. Mengurangi pencemaran lingkungan 

3. Berpengaruh besar terhadap komponen rasa 

4. Menambah nilai gizi 

 

Ghasemzadeh et al (2008) mengatakan bahwa aplikasi dari edible 

coating atau edible film dapat dikelompokkan antara lain: 

A. Sebagai Kemasan Primer Dari Produk Pangan 

Contoh penggunaannya, yaitu pada permen, sayuran, buah-buahan 

segar, sosis, daging dan produk hasil laut 

B. Sebagai Barrier 

Beberapa contoh edible coating sebagai barrier  meliputi Edible coating 

yang terbuat dari zein (protein jagung) terdiri dari zein, minyak sayuran, BHA, 

BHT, dan etil alkohol digunakan untuk produk-produk konfiksionari, seperti 

permen dan cokelat. Fry shield terdiri dari pektin, remahan roti dan kalsium, 

digunakan untuk mengurangi lemak pada saat penggorengan, seperti pada 

penggorengan french fries. 

Gellan gum yang direaksikan dengan garam mono atau bivalen yang 

membentuk film merupakan barrier yang baik untuk absorbsi minyak pada bahan 

pangan yang digoreng, sehingga menghasilkan bahan dengan kandungan 

minyak yang rendah. 

Film Zein dapat bersifat sebagai barrier untuk uap air dan gas pada 

kacang-kacangan dan buah-buahan, diaplikasikan pada kismis untuk sereal dan 

sarapan siap santap (ready to eat-breakfast cereal). 

C. Sebagai Pengikat (Blinding) 

Edible film juga dapat diaplikasikan pada snack atau crackers yang diberi 

bumbu sebagai pengikat atau adesif bumbu yang diberikan agar dapat lebih 

merekat pada produk. Pelapisan ini berguna untuk mengurangi lemak pada 

bahan yang diberi penambahan bumbu. 

D. Sebagai Pelapis (Glaze) 

Edible film dapat bersifat sebagai pelapis untuk meningkatkan 

penampilan dari produk-produk bakery, yaitu menggantikan pelapisan dengan 
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telur. Keuntungan pelapisan ini adalah dapat menghindari masuknya mikroba 

yang dapat terjadi jika dilapisi dengan telur. 

Edible coating telah banyak diaplikasikan ke dalam produk pangan 

sebelum penggorengan. Menurut Ghasemzadeh et al (2008), penggunaan edible 

coating bermanfaat untuk melindungi komponen nutrisi pada makanan, 

khususnya buah dan sayur serta dapat memperpanjang daya tahan makanan. 

Awalnya, penggunaan edible coating diperoleh dari kulit buah dan sayur yang 

berupa lapisan tipis dari komponen pelapis yang dapat melindungi buah dan 

sayur terhadap hilangnya air, oksigen, dan komponen lain yang terdapat dalam 

bahan pangan. 

Edible coating bekerja dengan membuat atmosfer termodifikasi di sekitar 

komoditas, hampir sama dengan kondisi penyimpanan dengan kontrol atmosfer 

atau modifikasi atmosfer. Atmosfer termodifikasi yang diciptakan edible coating 

mampu melindungi makanan mulai saat diaplikasikan hingga pada konsumen 

akhir. Kemampuan film dan coating yang terbukti mampu membatasi transfer uap 

air dari lingkungan menjadi kunci pada produk gorengan yang lebih renyah. 

Selain itu, edible film dan coating berperan sebagai pengontrol transfer uap air, 

oksigen, karbondioksida, lipida, dan komponen flavor yang dapat mencegah dan 

meningkatkan umur simpan produk makanan (Astuti, 2010). 

Wong et al (1994), menyatakan bahwa secara teoritis edible coating 

harus memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Mampu menahan kehilangan kelembaban produk 

2. Memiliki permeabilitas selektif terhadap gas tertentu 

3. Mengendalikan perpindahan padatan terlarut untuk 

mempertahankan warna pigmen alami dan gizi 

4. Menjadi  pembawa  bahan  aditif  seperti  pewarna,  pengawet  dan 

penambah aroma yang memperbaiki mutu bahan pangan 

   

  Bahan dasar pembuatan edible coating dapat digolongkan menjadi 3 

kelompok, yaitu hidrokoloid (protein dan polisakarida), lipid (asam lemak dan 

wax) dan campuran (hidrokoloid dan lemak). Protein yang digunakan sebagai 

bahan dasar adalah protein jagung, kedelai, wheat gluten, kasein, kolagen, 

gelatin, corn zein, protein susu dan protein ikan (Krochta et al, 1997). 

Polisakarida yang digunakan dalam pembuatan edible coating adalah selulosa 

dan turunannya (metilselulosa, karboksilmetilselulosa, hidroksipropilselulosa, 
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hidroksipropilmetil-selulosa), pati dan turunannya (hidroksipropilamilosa), pektin, 

ekstrak ganggang laut (alginat, karagenan, agar), gum (gum arab, gum karaya), 

xanthan, dan kitosan. 

  Bahan dasar pembentuk edible coating sangat mempengaruhi sifat-sifat 

edible coating itu sendiri. Edible coating yang berasal dari hidrokoloid memiliki 

ketahanan yang baik terhadap gas O2 dan CO2, meningkatkan kekuatan fisik, 

namun ketahanan terhadap uap air sangat rendah akibat sifat hidrofiliknya. Oleh 

karena itu, protein dan polisakarida tidak dapat digunakan sebagai penahan 

(barrier) terhadap kelembaban pada permukaan yang mempunyai aktivitas air 

permukaan tinggi (Wong et al., 1994). Akan tetapi, Baldwin (1994) menyatakan 

bahwa edible coating yang berasal dari polisakarida lebih unggul dalam 

menahan perpindahan gas dibandingkan uap air 

2.5 Pektin 

Herbstreith dan Fox (2005), menyatakan bahwa pektin yang dalam 

bahasa Latin berarti “pectos” dapat diartikan pengental atau yang membuat 

sesuatu menjadi keras/padat. Penemuan pektin pertama kali dilakukan oleh 

Braconnot di Perancis pada tahun 1982. Menurut Desrosier (1969), pektin 

merupakan substansi yang terdapat di dalam sari buah, dapat membentuk 

larutan koloidal dalam air, dan berasal dari perubahan protopektin selama proses 

pemasakan buah. 

Di dalam jaringan tanaman, pektin berada dalam protopektin yang tidak 

larut. Protopektin dapat terhidrolisis asam, alkali atau air panas menjadi pektin 

yang larut. Secara alami perubahan kelarutan ini terjadi saat jaringan tanaman 

atau buah semakin meningkat umurnya akibat hidrolisis enzimatis oleh enzim 

protopektinase (Glicksman, 1969). 

Menurut Glicksman (1969), Pectin Substance adalah istilah untuk 

menyebut sekaligus senyawa protopektin, asam pektinat, pektin, dan asam 

pektat. Definisinya sebagai berikut: 

A. Substansi Pektat 

Substansi pektat ialah suatu turunan karbohidrat kompleks yang bersifat 

koloid dan terdapat di dalam tumbuhan, sebagian besar mengandung unit-unit 

asam anhidrogalakturonat yang diperkirakan ada dalam kombinasi seperti rantai. 
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B. Protopektin 

Protopektin adalah substansi pektat yang tidak larut dalam air dan 

terdapat pada hampir semua tumbuhan. Proses hidrolisis yang terbatas 

menghasilkan pektin atau asam pektinat. 

C. Asam Pektinat 

Senyawa koloid asam poligalakturonat yang mengandung gugus metil 

ester dalam jumlah tertentu. Asam pektinat dalam kondisi yang memungkinkan 

akan membentuk gel dengan gula, air, dan asam atau jika kadar metoksilnya 

turun perlu ditambahkan ion kalsium. 

D. Pektin 

Asam pektinat yang terdispersi dalam air dan mempunyai kandungan 

metil ester dan derajat netralisasi yang bervariasi serta mampu membentuk gel 

dengan gula dan asam pada kondisi tertentu. 

E. Asam Pektat 

Digunakan untuk menamakan substansi pektat yang sebagian besar 

terdiri dari koloid asam poligalakturonat dan tidak mengandung gugus metil ester. 

Dalam SNI (1991), disebutkan bahwa pektin merupakan zat berbentuk 

serbuk kasar hingga halus yang berwarna putih kekuningan, tidak berbau, dan 

memiliki rasa seperti lendir. Glicksman (1969), menyatakan bahwa pektin kering 

yang telah dimurnikan berupa kristal yang berwarna putih dengan kelarutan yang 

berbeda-beda sesuai dengan kandungan metoksilnya. Pektin yang memiliki 

kadar metoksil tinggi dapat larut dalam air dingin, sedangkan pektin dengan 

metoksil rendah dapat larut dalam alkali dan asam oksalat. Pektin tidak larut 

dalam aseton dan alcohol. 

Penyusun utama pektin biasanya polimer asam D-galakturonat yang 

terikat dengan α-1,4-glikosidik. Asam galakturonat memiliki gugus karboksil yang 

dapat saling berikatan dengan ion Mg2+ atau Ca2+, sehingga berkas-berkas 

polimer “berlekatan” satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan “lengket” pada 

kulit. Tanpa kehadiran ion ini, pektin dapat larut dalam air. Garam-garam Mg- 

atau Ca-pektin dapat membentuk gel karena ikatan itu berstrukur amorf (tidak 

berbentuk pasti) yang dapat mengembang bila molekul air “terjerat” di antara 

ruang-ruang ikatan tersebut (Desrosier, 1969). 

Menurut Towle dan Christensen (1973), kelarutan pektin dalam air 

ditentukan oleh jumlah gugus metoksil, distribusinya, dan bobot molekulnya. 
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Secara umum, kelarutan akan meningkat dengan menurunnya bobot molekul 

dan meningkatnya gugus metil ester. Namun, pH, suhu, jenis pektin, garam, dan 

adanya zat organik seperti gula juga memengaruhi kelarutan pektin. Pektin 

merupakan campuran polisakarida dengan komponen utama polimer asam D-

galakturonat yang merupakan kumpulan molekul pektin dan mengandung gugus 

metil ester pada konfigurasi atom C-2. 

Pektin merupakan segolongan primer heterosakarida yang diperoleh dari 

dinding sel tumbuhan darat. Wujud pektin yang diekstrak adalah bubuk putih 

hingga coklat terang. Pektin pada sel tumbuhan merupakan penyusun lamela 

tengah, yaitu lapisan penyusun awal dinding sel. Sel-sel yang terdapat pada 

buah atau kulit buah, cenderung mempunyai kandungan pektin yang sangat 

banyak. Pektin merupakan senyawa yang dapat mengakibatkan suasana 

“lengket” apabila seseorang mengupas kulit buah (Sari dkk., 2012). 

Berdasarkan kadar metoksilnya, pektin dibedakan menjadi 2, yaitu pektin 

yang mempunyai kadar metoksil tinggi (7 – 9%) dan pektin yang mempunyai 

kadar metoksil rendah (3 – 6%). Kadar metoksil didefinisikan sebagai jumlah mol 

metanol yang terdapat di dalam 100 mol asam galakturonat. Kadar metoksil 

pektin memiliki peranan penting dalam menentukan sifat fungsional larutan pektin 

dan dapat memengaruhi struktur dan testur dari gel pektin (Lozano, 2006). 

Sifat penting pektin adalah kemampuannya membentuk gel. Pektin 

dengan kandungan metoksil tinggi dapat membentuk gel dengan gula dan asam, 

yaitu dengan konsentrasi 58 – 75% dan pH 2,8 – 3,5. Pembentukan gel terjadi 

melalui ikatan hidrogen di antara gugus karboksil bebas dan di antara gugus 

hidroksil. Pektin bermetoksil rendah tidak mampu membentuk gel dengan asam 

dan gula, tetapi dapat membentuk gel dengan adanya ion-ion kalsium (Chaplin, 

2004). 

2.6 Pre-cooling 

Pre-cooling atau pendinginan awal, adalah pendinginan cepat untuk 

mengambil panas sensibel (field heat) sebelum produk mengalami transportasi 

atau penyimpanan. Suhu produk diturunkan dalam waktu beberapa menit atau 

beberapa jam, sehingga produk tetap segar. Tujuan umum pre-cooling adalah 

memperlambat respirasi, menurunkan kepekaan terhadap mikroba, mengurangi 

jumlah air yang hilang, memudahkan pemindahan ke ruang pendingin. Pada 

proses pre-cooling komersial, produk di pre-cooling hingga suhunya mencapai 
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7/8 kali perbedaan suhu lapang dan suhu akhir yang diinginkan (1/8 sisa suhu 

hilang pada saat transportasi atau penyimpanan dingin) (Rao, 2015). 

Pendinginan produk adalah menurunkan laju perubahan-perubahan 

selama pemasakan dan kemunduran selanjutnya, memperlambat kepekaan 

terhadap beberapa jenis kerusakan fisik, mengurangi kehilangan air dan 

memperlambat atau menghentikan pertumbuhan dan penyebaran kebusukan 

(Utama, 2001). Produk harus didinginkan secepatnya karena produk akan 

mengalami kemunduran secara cepat kalau pendinginan lambat. Pendinginan 

cepat membantu untuk mempertahankan kelembaban produk selama 

penyimpanan dingin. Namun segera setelah produk dingin, aliran angin dijaga 

seminimal mungkin untuk menghindari kehilangan air. Menurut Wills et al.,(1981) 

laju pendinginan sangat ditentukan oleh : 

1. Perbedaan suhu produk dengan pendinginan atau coolant 

2. Banyaknya kontak yang dicapai antara produk dan pendingin 

3. Konduktivitas termal dari produk dan pengemas 

Peyimpanan produk dengan kontak es (contact ice) atau timbun es (top 

ice) dapat memberikan pre cooling yang efektif, baik dengan cara menaburkan 

hancuran es sehingga terjadi kontak dengan produk maupun menaruhnya diatas 

tumpukan peti kemas. Pendinginan dengan air (hydrocooling) adalah cara 

pendinginan yang popular. Jika dilakukan secara baik, mungkin cara ini yang 

paling cepat dan efektif untuk menghilangkan kalor. Untuk mendapatkan hasil 

yang baik, suhu air seharusnya mendekati titik beku (Soersarsono, 1981). 

Air merupakan konduktor yang baik dari energy panas dibandingkan 

dengan udara. Hydrocooling bisa berlangsung lebih cepat bila kontak air dengan 

produk lebih banyak dan suhu yang ada sebisa mungkin 0oC. Di Negara-negara 

maju, hydrocooling dilakukan dengan cara menempatkan produk pada konveyor 

yang dilewatkan di bawah shower yang menyemprotkan air dingin. Hydrocooling 

dapat juga membersihkan produk dari sisa-sisa kotoran setelah proses 

pemanenan, akan tetapi metode ini juga  bisa menimbulkan kontak antara 

produk dengan mikroorganisme pengganggu. Hal ini biasa terjadi bila produk 

masih bercampur dengan tanah atau masih dalam keadaan kotor. Keuntungan 

lain dari pendinginan hydrocooling ini adalah kecilnya kehilangan berat bahan 

selama proses (Kader,2000). 

Lama pendinginan dan waktu pendinginan dengan hydrocooling sangat 

dipengaruhi oleh ukuran dan densitas produk. Secara umum, produk besar dan 
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padat membutuhkan waktu pendinginan yang lebih lama dibandingkan produk 

yang lebih kecil. Pre cooling produk hortikultura setelah dipanen dimaksudkan 

untuk menghilangkan panas lapang secara cepat dan menghambat aktivitas 

metabolisme. 

2.6 Vacuum cooling 

Pendinginan vakum (vacuum cooling) adalah  salah satu metode yang 

digunakan untuk pra-pendinginan sayuran berdaun dan beberapa jenis buah. 

Mekanismenya adalah buah atau sayur diletakkan di dalam  ruang vacum dan 

udara ditarik habis menggunakan pompa vakum hingga air dalam jaringan buah 

mulai mendidih. Panas laten yang dibutuhkan untuk penguapan tersebut diambil 

dari produk itu sendiri sehingga terjadi penurunan panas sensibelnya dan 

sebagai akibatnya terjadi penurunan suhu (Arteca, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Gambar 2.5 Vacuum Cooling (Heldman, 2003) 

Produk dapat didinginkan selama 20 hingga 30 menit menggunakan 

vacuum cooling dengan  hanya kehilangan sedikit air. Pendinginan vakum 

sangat populer pada pra-pendinginan sayuran berdaun karena dua 

keunggulannya yang utama, yaitu  laju pendinginan cepat dan sebaran suhu 

seragam pada seluruh bahan (Rao, 2015). Tekanan udara di ruang pendinginnya 

berkisar 4.6 mm Hg (Arthey, 1996). Meskipun vacuum cooling biasanya 

digunakan pada sayuran hijau yang umumnya memiliki permukaan yang luas, 

teknologi ini juga dapat diaplikasikan pada buah – buahan (Rao, 2015).  

Pendinginan dengan cara ini dicapai melalui penguapan air. Vacuum 

adalah menurunkan tekanan udara dalam chamber sampai 4.6 mm Hg dimana 

air menguap (menguap dari produk) pada suhu 0oC. Produk dikemas dan 

ditempatkan dalam chamber yang kuat yang bentuk umumnya seperti tangki 
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minyak. Di dalam tangki atau chamber tersebut terdapat koil yang mengkon-

densasikan uap air dari produk menjadi air yang selanjutnya dikeluarkan melalui 

kran. Tangki ini harus betul-betul kuat dan kedap udara. 

Cara pendinginan ini baik dilakukan untuk produk yang mempunyai rasio 

luas permukaan dan volume tinggi seperti selada. Produk lain yang dapat 

didinginkan dengan cara ini adalah seladri batang, wortel, jagung manis, bunga 

kol dan kapsikum. Alat ini cukup mahal, namun memberikan kelebihan yaitu, 

pertama, pendinginan sangat cepat dengan waktu pendinginan sekitar setengah 

jam untuk sekitar empat tumpukan pallet. Suhu dapat diturunkan sampai 

mendekati suhu optimalnya (0oC) setelah setengah jam panen. Untuk produk 

yang sangat ringkih, metode pendinginan ini menghasilkan retensi mutu yang 

sangat baik dan memaksimalkan masa simpan. Kedua, Air yang menguap dari 

setiap sel dalam produk hampir seragam. Kehilangan air didistribusikan pada 

setiap sel dari produk. Komentar sering diberikan bahwa selada yang di 

dinginkan dengan cara ini lebih renyah dibandingkan dengan cara forced-air 

cooling dengan jumlah kehilangan airnya sama. Keuntungan ketiga adalah 

penggunaan vacuum cooling dapat dilakukan terhadap produk yang dikemas 

dimana terdapat pengemas internal. 
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BAB III  

METODOLOGI 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

  Penelitian dilaksanakan Lastrindo jalan Rajakwesi no 11 Malang, 

laboraturium TPPHP FTP UB Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium Kimia 

FMIPA Universitas Brawijaya,  dan Laboratorium Biokimia dan Analisa Pangan 

Universitas Brawijaya Malang mulai bulan Maret - Mei 2016. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Penelitian ini menggunakan alat F-RAY (Fruit Spoilage Delay) yang 

digunakan dalam proses vacuum cooling dan edible coating buah tomat.. 

Adapun alat lain yang digunakan meliputi gelas baker (herma), timbangan  

analitik (Denver Instrumen  M-310), Spatula, gelas ukur, labu ukur, baker glass, 

Erlenmeyer, pipet ukur 10 ml, pipet tetes, magnetic stirer, spatula, oven 

(Memmert), Loyang Alumunium, termometer, pemanas, kertas label, Alumunium 

foil, corong plastik,  dan pengaduk. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan meliputi pektin, gliserol dan cacl2, NaHCO3, asam 

klorida, aquades, natrium hidroksida teknis, ice tube.  

 

3.3 Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian tugas akhir ini digunakan metode pendekatan sebagai 

berikut. 

A. Studi Literatur 

Tahap penulisan diawali dengan studi pustaka mengenai aplikasi 

teknologi vacuum cooling dan edible coating yang telah ada sebelumnya. Dalam 

penyusunan tugas akhir ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 

studi literature (library research) dan penelusuran informasi digital dengan 

sasaran antara lain : 

a) Informasi Internet 

b) Pustaka-pustaka refrensi 

c) Pustaka Penunjang 
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B. Perancangan Penggunaan F-RAY Untuk Buah Tomat 

Penelitian ini menggunakan alat F-RAY (Fruit Spoilage Delay) untuk aplikasi 

vacuum cooling sebagai pretreatment sebelum dilakukan proses coating. F-RAY 

(Fruit Spoilage Delay) merupakan alat yang mengkombinasikan 2 komponen, 

yaitu vacuum cooling dan edible coating. Durasi penggunaan F-RAY (lama 

proses vacuum cooling dan proses pencelupan edible coating) berbeda untuk 

setiap bahan, dan F-RAY belum pernah di aplikasikan pada buah tomat sehingga 

perlu dilakukan penentuan lama waktu vacuum cooling dan coating yang cocok 

untuk buah tomat. Penentuan lama waktu didasarkan pada hasil studi literatur 

dan eksperimen. Adapun kenampakan alat F-RAY dapat dilihat pada Gambar 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kenampakan F-RAY 

F-RAY memiliki 2 komponen utama, yaitu pompa vakum dan chamber. 

Komponen-komponen tersebut antara lain: 

a. Pompa Vakum / Vacuum Pump 

Vacuum pump terdiri dari dua bagian, yaitu pompa vakum dan kotak 

berisi air. Pompa vakum memiliki fungsi menghisap udara dalam chamber 

sehingga tekanan dalam chamber menjadi rendah / vakum. Kotak air berfungsi 

untuk menampung air yang akan mendinginkan mesin pompa vakum dan 

sebagai aliran fluida untuk menciptakan keadaan vakum pada chamber. Pompa 

vakum menggunakan sistem water jet. Kotak air pada pompa memiliki panjang 

40 cm, lebar 21 cm, dan tinggi 22 cm. Ukuran tersebut tidak mengikat dan dapat 

diubah sesuai dengan kondisi di lapangan F-RAY ini didesain dengan fitur 

Manometer 

Tangki Proses / 

Chamber 

Keranjang Bahan 

Selang Penghubung 

Pompa vakum / 

Vacuum Pump  

Tangki Air 
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berupa 3 fungsi sekaligus, yakni membunuh mikroba dan memperlambat 

kematangan buah lewat Vacuum cooling, serta melapisi buah dengan edible 

coating. 

b. Tangki Proses / Chamber 

Chamber adalah tempat proses berlangsungya Vacuum Cooling dan 

pelapisan edible coating. Ruang vacuum dirancang agar mampu menahan 

tekanan rendah. Pompa vacuum berfungsi untuk mengeluarkan udara dari ruang 

vacuum sehingga tekanan dalam ruang vacuum dapat turun hingga dibawah 

tekanan atmosfer. Kemudian bagian bawah, terdapat cairan edible coating yang 

akan melapisi buah dengan proses perendaman..  

3.4 Prosedur Penelitian  

3.4.1 Tahap Persiapan Bahan Baku 

Bahan baku yang akan digunakan pada penelitian ini mulai dipersiapkan 

seperti bahan baku edible coating dan ice tube. 

3.4.2 Tahap Pembuatan Edible Coating 

Tepung pektin 0,5 g, 1 g, dan 2 g dilarutkan dengan aquades 100 ml 

sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan pengaduk magnetik. Setelah 

tercampur, ditambahkan gliserol sebanyak 1 ml hingga larutan 

homogen.Selanjutnya larutan dipanaskan pada suhu 40oC dan diaduk selama 15 

menit.  Larutan didinginkan dengan suhu ruang dan diukur pH sampai 6 dengan 

penambahan larutan NaHCO3 0,5%. Kemudian ditambahkan CaCl2 sebanyak 

0,5% (b/v) dari bahan dan larutan diaduk hingga homogen. 

3.4.3 Tahap Karakterisasi Edible Coating 

    Edible coating  yang telah dibuat kemudian dikarakterisasi dengan 

melakukan analisa kadar air (Meilina, 2003), kadar abu (Meilina, 2003), 

ketebalan (ASTM, 1983), kuat regang putus (ASTM, 1983),  dan persen 

pemanjangan (ASTM, 1983) dengan rincian sebagai berikut. 

A. Kadar Air (Meilina, 2003) 

    Sebanyak 1 gram pektin dikeringkan dalam oven pada suhu 1000C 

selama 4 jam. Selanjutnya didinginkan dalam desikator dan ditimbang sampai 

diperoleh bobot tetap. 
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Keterangan: 

B  = Berat sampel (g) 

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

B2 = Berat (sampel+cawan) setelah dikeringkan (g) 

B. Kadar Abu (Meilina, 2003) 

    Cawan porselen dikeringkan dalam tanur pada suhu 6000C lalu 

didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Satu gram pektin ditimbang dalam 

cawan porselin yang telah diketahui bobotnya kemudian dipijarkan pada tanur 

listrik selama 3-4 jam pada suhu 600C. Abu yang telah diperoleh didinginkan 

dalam desikator dan ditimbang sampai diperoleh bobot tetap. Perhitungan  : 

   

 

Berat abu = berat sampel dan cawan setelah pengabuan (g) - cawan kosong (g) 

C. Pengukuran Ketebalan Metode Microcal Messmer (ASTM 1983) 

    Film yang dihasilkan diukur ketebalannya dengan menggunakan 

micrometer dengan ketelitian 0.001 mm pada lima tempat yang berbeda. Nilai 

ketebalan diukur dari rata-rata lima pengukuran ketebalan. 

D. Pengukuran Kuat Tarik dan Persentase Pemanjangan (ASTM 1983) 

Kuat tarik dan persentase pemanjangan diukur dengan menggunakan 

Tensile Strength and Elongation Tester Industriesmodel SSB 0500 (Gambar 

12c). Sebelum dilakukan pengukuran, film dikondisikan dalam desikator dengan 

RH 75% selama 24 jam. Nilai gaya maksimum untuk memotong film yang diukur 

dapat dilihat pada display alat. Kuat tarik ditentukan berdasarkan beban 

maksimum pada saat film pecah dan persentase pemanjangan didasarkan atas 

pemanjangan film saat film putus. Secara matematis hubungan tersebut dapat 

ditulis sebagai berikut : 
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Persen pemanjangan dihitung dengan membandingkan panjang edible 

film saat putus dan panjang edible film sebelum ditarik oleh alat. Diagram alir 

proses karakterisasi kuat tarik dan elongasi edible film dapat dilihat pada Gambar 

12a di bawah ini.Perhitungan persen pemanjangan tersebut dapat ditulis sebagai 

berikut: 

 

 

3.4.4 Penentuan Lama Waktu Penggunaan F-RAY Untuk Buah Tomat 

A. Penentuan Lama Waktu Vacuum Cooling 

Sistem vacuum cooling pada alat F-RAY diplikasikan dan diamati tingkat 

penurunan suhu yang dapat dicapai. Menurut Wang & Sun (2001) waktu vacuum 

cooling yang ideal untuk buah dan sayur yakni selama 3-10 menit. Pengujian 

dilakukan menggunakan air untuk melihat penurunan suhu yang terjadi dan 

dilakukan dengan durasi 10 menit. Kemampuan sistem dalam menurunkan suhu 

menunjukkan performansi dari vacuum cooling dalam menurunkan suhu lapang 

bahan, kemudian hasil penurunan suhu dicatat setiap menit. Waktu vacuum 

cooling diambil dari durasi menit hingga tidak ada penuruan suhu lagi (suhu 

sudah konstan) . 

B. Penentuan Lama Waktu Perendaman Edible Coating 

Lama waktu pencelupan tomat dalam edible coating didasarkan dari hasil 

studi literatur mengenai hasil penelitian tentang aplikasi edible coating pada buah 

tomat. 

3.4.5 Tahap Aplikasi F-RAY Pada Buah Tomat 

F-RAY diaplikasikan pada sampel buah tomat. Pada tahap ini, juga 

digunakan sampel tomat tanpa perlakuan dan tomat perlakuan coating, sehingga 

terdapat tiga sampel buah tomat, dimana tomat (a) merupakan tomat tanpa 

perlakuan, tomat (b) merupakan tomat perlakuan edible coating dan tomat (c) 

adalah tomat perlakuan F-RAY (vacuum cooling dan edible coating). Ketiga 

sampel tersebuat disimpan pada suhu ruang. Variabel yang diamati dan diuji 

adalah umur simpan buah tomat. Umur simpan adalah waktu yang diperlukan 

oleh produk atau bahan pangan dalam kondisi penyimpanan untuk sampai pada 

suatu tingkatan mutu tertentu (Floros & Gnanasekharan, 2001). 
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Gambar 3.2 Diagram alir tahapan kegiatan Penelitian 

 

 

 

3.4.6 Tahap Pengujian Buah Tomat 

 Tahap pengujian dilakukan pada sampel tomat (a), (b), dan (c) yang 

meliputi uji umur simpan menggunakan metode Arhenius, secara sensoris dan 

secara visual. 

3.5 Diagram Alir Tahapan Kegiatan. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Tahap Pembuatan Edible Coating 

Pektin yang telah diproses dan diolah lebih lanjut telah menghasilkan 

coating film yang berwarna bening dan mampu melapisi suatu bahan. 

Kenampakan edible coating yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Edible Coating 

 Edible coating yang dibuat memiliki karakteristik warna yang benih dan 

putih. Hasil penelitian Syarifuddin dan Yunianta (2015) mengenai pembuatan 

edible coating dari pektin albedo jeruk bali menunjukkan bahwa karakteristik 

warna edible caoting berwarna bening dan kekuningan. Perbedaan warna ini 

dikarenakan pektin yang digunakan pada penelitian ini berwarna putih 

sedangkan pektin albedo jeruk bali berwarna putih kekuningan, sehingga warna 

hasil pektin sedikit berbeda. Menurut Syarifuddin dan Yunianta (2015) warna 

pektin mepengaruhi warna edible coating yang dihasilkan dan semakin tinggi 

konsentrasi pektin, warna edible coating akan cenderung mendekati warna 

pektin yang digunakan. 

 

4.2 Karakterisasi Edible coating 

Edible coating yang digunakan terbuat dari bahan pektin dikarakterisasi di 

Laboratorium Kimia FMIPA Universitas Brawijaya. Hasil karakterisasi edible 

coating yang dibandingkan dengan edible coating penelitian terdahulu 

ditunjukkan pada Tabel 4.1. 
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 Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa edible coating dari pektin yang dibuat 

memiliki karakteristik yang hampir sama dengan edible coating pektin dari 

penelitian terdahulu, sehingga edible coating sudah sesuai dan dapat digunakan 

untuk melapisi buah tomat. 

 

4.3 Penentuan Lama Waktu Penggunaan F-RAY Untuk Buah Tomat 

A. Penentuan Lama Waktu Vacuum Cooling 

Pengujian performansi vacuum cooling dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan rangkaian alat vacuum pada F-RAY dalam menurunkan suhu. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa pompa dapat menurunkan tekanan pada 

chamber dari 76 cmHg hingga sekitar 3 cmHg (3.99 kPa) serta mendidihkan air 

pada suhu 30oC. Menurut literatur, air yang berada dalam tabung dengan 

tekanan 3.187 cmHg akan mendidih pada suhu 30oC dan suhu air akan 

menururn (Zhang et al, 2009). Hal ini dikarenakan penurunan tekanan pada titik 

tertentu dapat menurunkan titik didih air hingga batas tertentu. Proses 

pendidihan air ini mengakibatkan adanya penurunan suhu air. Berikut ini grafik 

penurunan suhu dalam chamber yang ditunjukkan pada Gambar 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter Edible Coating Penelitian terdahulu (Alexandra 
dan Nurlina, 2014) 

Kadar air (%) 10,86 9,96 

Ketebalan Film (mm) 0,25 0,38 

Kuat regang putus (N/cm2) 4.46 5,12 

Persen pemanjangan (%) 53.11 55,25 

Tabel 4.1. Hasil karakterisasi edible coating dibanding penelitian terdahulu 
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Gambar 4.2 Grafik hubungan antara lama waktu vacuum cooling dengan 

penurunan suhu air 

 



29 

Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan suhu pada air 

setelah dilakukan proses vacuum cooling. Suhu awal air (menit ke 0) sebesar 

300C yang kemudian diproses dengan menggunakan vacuum cooling telah 

mengalami penurunan pada menit ke 5 menjadi 16oC, dan hingga 14oC pada 

menit ke 10. Menurut Wang & Sun (2001) waktu vacuum cooling yang ideal 

untuk buah dan sayur yakni selama 3-10 menit. Suhu air terus mengalami 

penurunan hingga menit ke 10, sehingga ditentukan bahwa durasi waktu proses 

vacuum cooling akan dilakukan selama 10 menit. 

B. Penentuan Lama Waktu Perendaman Edible Coating 

Proses coating pada buah harus dilakukan dalam durasi waktu yang 

sesuai. Hasil penelitian Alexandra dan Nurlina (2014) tentang aplikasi edible 

coating berbahan baku pektin pada buah tomat, menunjukkan bahwa perlakuan 

pencelupan edible coating selama 5 menit menunjukkan hasil yang paling efektif, 

sehingga proses pencelupan buah tomat akan dilakukan selama 5 menit. 

4.4 Tahap Aplikasi 

 Proses eksperimen dan studi literatur sebelumnya, telah menunjukkan 

bahwa proses vacuum cooling dilakukan selama 10 menit dan proses coating 

selama 5 menit sehingga total waktu penggunaan F-RAY selama 15 menit untuk 

satu kali proses. Mekanisme kinerja F-RAY dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Mekanisme alat F-RAY 

4.5 Tahap Pengujian 

Uji umur simpan dilakukan secara visual, kimiawi dan sensoris. Pada 

pengujian secara visual, 3 sampel tomat disimpan pada suhu ruang dan di 

amati perubahan yang terjadi setiap harinya. Untuk hasil pengujian umur 

simpan secara visual dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

Vacuum cooling 10 menit Edible coating 5 menit Pengeringan 
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Gambar 4.4. Hasil pengujian umur simpan pada tomat (a) tanpa perlakuan umur 6 hari, 

(b) perlakuan edible coating umur 9 hari, dan (c) perlakuan F-RAY umur 13 hari 

 

Hasil pengujian umur simpan buah tomat secara visual ada pada 

Gambar 4.4. Terdapat perbedaan antara tomat tanpa perlakuan (a), dengan 

perlakuan edible coating (b), dan dengan perlakuan alat F-RAY (c). Setelah 

dilakukan penyimpanan selama 6 hari pada suhu ruang, tomat tanpa 

perlakuan (a) sudah mulai melunak dan muncul bercak hitam (ditunjuk oleh 

panah hitam). Ini menunjukkan bahwa umur simpan tomat tanpa perlakuan 

sekitar 6 hari. Setelah penyimpanan diteruskan selama 9 hari, tomat yang 

telah diberi perlakuan edible coating saja kulitnya mulai mengkerut dan 

teksturnya berubah menjadi sangat lunak. Ini menunjukkan bahwa umur 

simpan tomat perlakuan edible coating saja sekitar 9 hari. Hingga pada 

proses peyimpanan 13 hari, tomat perlakuan F-RAY masih baik dan segar. 

Hasil pengujian umur simpan secara kimiawi dan sensoris (warna, 

rasa, dan tekstur) dapat dilihat pada Tabel 4.2. Tomat perlakuan alat F-RAY 

(c) dengan metode Arhenius memiliki umur simpan hingga 18 hari, 

sedangkan tomat tanpa perlakuan (a) dan perlakuan edible coating yang 

hanya memiliki umur simpan 8 dan 10 hari. Pengujian secara sensoris 

(warna, rasa dan tekstur) selanjutnya dlakukan pada 3 sampel buah tomat 

dengan menggunakan 20 panelis. Hasil uji sensoris menunjukkan bahwa 

daya terima panelis terhadap karakteristik warna dan rasa pada tomat 

perlakuan alat F-RAY (c) mencapai 14 hari penyimpanan dan 13 hari untuk 

kenampakan tektur. Sampel tomat dengan perlakuan edible coating memiliki 

daya terima panelis selama 9 hari penyimpanan baik untuk warna, rasa dan 

juga tekstur. Sampel tomat tanpa perlakuan memiliki daya terima secara 

sensoris paling pendek, yaitu 7 hari untuk warna serta 6 hari untuk rasa dan 

tekstur.  Hasil pengujian menunjukkan umur simpan buah tomat perlakuan F-

a b c 
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RAY jauh lebih lama dari pada tomat tanpa perlakuan (a) yang hanya 

memiliki daya terima panelis selama 6-7 hari penyimpanan. Secara 

keseluruhan, tomat perlakuan F-RAY (a) memiliki umur simpan 13 hari 2 kali 

lebih lama dari tomat tanpa perlakuan (a) yang hanya memiliki waktu simpan 

6 hari. Penentuan umur simpan 3 sampel buah tomat dilakukan berdasarkan 

variabel yang memiliki hasil waktu umur simpan terpendek, yaitu variabel 

tekstur dan rasa sehingga tomat perlakuan F-RAY memiliki umur simpan 

selama 13 hari,tomat perlakuan edible coating selama 9 hari dan tomat tanpa 

perlakuan selama 6 hari. 

Tabel 4.2. Perbandingan hasil uji umur simpan buah tomat tanpa perlakuan, 

perlakuan edible coating dan buah tomat perlakuan F-RAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Shewfelt & Phillips (1996) Buah segar selepas dipanen 

masih mengalami proes respirasi, transpirasi, dan pelayuan. Kualitas buah 

segar akan semakin memburuk diakibatkan adanya panas lapang, sehingga 

panas lapang harus segera diturunkan (Gormley, 1975). Penurunan suhu 

dapat memperpanjang umur simpan (Cheyney et al., 1979), dan vacuum 

cooling dapat menurunkan suhu dengan cara mengurangi atau menurunkan 

panas lapang buah (Gormley, 1975), sehingga umur simpan buah lebih lama. 

Sedangkan edible coating dapat berfungsi sebagai penghambat transfer 

massa pada buah (misalnya kelembapan, oksigen, lipida dan zat terlarut) 

sehingga dapat menghambat proses respirasi dan memperlambat kehilangan 

massa atau susut bobot (Syarifuddin & Yunianta, 2015). Kombinasi vacuum 

cooling dan edible coating membuat F-RAY dapat memperpanjang umur 

simpan buah tomat. 

 

 

 

PERLAKUAN 

Umur Simpan (Hari) 

Metode 

Arhenius 

Sensoris 

Warna Rasa Tekstur 

Tanpa Perlakuan (a) 8 7 6 6 

Edible Coating (b) 10 9 9 9 

F-RAY (c) 18 14 14 13 
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Pretreatment vacuum cooling sebelum proses coating buah tomat 

memberikan pengaruh terhadap umur simpan uah tomat. Fruit Spoilage Delay 

(F-RAY) dapat digunakan sebagai alat preservasi buah tomat berbasis vacuum 

cooling dan edible coating yang dapat digunakan selama 15 menit. Penggunaan 

F-RAY  mampu memperpanjang umur simpan buah tomat hingga mencapai 13-

14 hari, 2 kali lebih panjang jika dibandingkan dengan tomat tanpa perlakukan 

yakni selama 6-7 hari. Hal ini membuktikan bahwa proses pretreatment vacuum 

cooling sebelum proses coating buah tomat menggunakan alat F-RAY (Fruit 

Spoilage Delay) memberikan pengaruh terhadap masa umur simpan buah tomat 

dan dapat memperpanjang umur simpan buah secara signifikan. 

5.2 Saran 

Perlu dilakukan percobaan pretreatment vacuum cooling pada buah yang 

lain menggunakan alat F-RAY untuk melengkapi data sehingga dapat 

diaplikasikan ke petani buah. 
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