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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur perubahan warna, menghitung mikroba, mengukur 
susut bobot belimbing yang dilapisi edible coating selama penyimpanan. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode eksperimental dengan tiga perlakuan konsentrasi, yaitu konsentrasi 1%, 
konsentrasi 3%, konsentrasi 6% dan kontrol atau tanpa perlakuan. Data yang dihasilkan kemudian 
dianalisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan parameter yang diamati adalah susut bobot, 

indeks warna, dan uji anti mikroba. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa susut bobot 
tertinggi didapatkan pada b control sebesar 25,187%, sedangkan susut bobot terendah didapatkan 
pada perlakuan konsentrasi 3% sebesar 17,487%. Perubahan warna konsentrasi 6% memiliki nilai 

L* (kecerahan) yang paling rendah, yaitu 37,75; sedangkan pelapisan belimbing dengan 
konsentrasi 3% memiliki nilai kecerahan yang paling tinggi, yaitu 39,89. Nilai a* tertinggi 
didapatkan pada perlakuan dengan konsentrasi 1% sebesar 7,56. Belimbing yang disimpan dengan 

pelapisan edible coating 6% selama 6 hari menghasilkan nilai b* paling tinggi sebesar 52,57, 
sedangkan nilai b* terendah terdapat pada perlakuan control, yaitu 43,22. Edible coating dengan 
ditambahkan ekstrak kunyit putih 1% tidak dapat mencegah pertumbuhan mikroba. Dilihat dari 

hasil total mikroba konsentrasi 1% merupakan perlakuan terbaik karena mampu mempertahankan 
belimbing dengan total mikroba paling sedikit yaitu 7,9x105 CFU/g pada penyimpanan hari ke 5. 
 

Kata kunci: Belimbing, edible coating, penyimpanan 
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ABSTRACT 

This study aimed to measure color changes, calculate microba, and measure weight loss of 
star fruit coated using antimicrobial edible coating during storage. This research was conducted by 
experimental method with three concentration treatments, i.e. 1% concentration, 3% 
concentration, 6% concentration, and control or untreated. The resulted data was then analyzed 
using Microsoft Excel and observed parameters were weight loss, color index, and antimicrobial 
tests. From the results, it could be determined that the highest weight loss obtained in the control 
of 25.187%, while the lowest weight loss obtained in 3% concentration treatment of 17.487%. The 
color change of 6% concentration treatment showed the lowest brightness (L*) value of 37.75, 
whereas starch coating with 3% concentration showed the highest brightness value of 39.89. The 
highest a* value was obtained at treatment with 1% concentration of 7.56. Star fruit stored with 
6% coated edible coating for 6 days obtained the highest b* value of 52.57, while the lowest b* 
value was in the control treatment of 43.22. Edible coating with added 1% white turmeric extract 
can not prevent microbial growth. Viewed from the results of the total microbial concentration of 
1% is the best treatment because it is able to maintain starfruit with the least total of microbes that 
is 7.9x105 CFU / gr on storage day 5. 

Keywords: Star fruit, edible coating, storage 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

5 
 

PENDAHULUAN 

Bahan makanan pada umumnya sangat 
sensitif dan mudah mengalami penurunan 
kualitas karena faktor lingkungan, kimia, 

biokimia, dan mikrobiologi.Penurunan kualitas 
tersebut dapat dipercepat dengan adanya 
oksigen, air, cahaya, dan temperatur. Salah satu 

cara untuk mencegah atau memperlambat 
fenomena tersebut adalah dengan pengemasan 
yang tepat. 

Pengemasan makanan yaitu suatu 
proses pembungkusan makanan dengan bahan 
pengemas yang sesuai. Ada beberapa jenis 

pengemasan yang dapat digunakan. 
Pengemasan dapat dibuat dari satu atau lebih 
bahan yang memiliki kegunaan dan karakteristik 

yang sesuai untuk mempertahankan dan 
melindungi makanan hingga ke tangan 

konsumen, sehingga kualitas dan keamanannya 
dapat dipertahankan. 

Bahan pengemas yang dapat digunakan 

antara lain plastik, kertas, logam, dan kaca. 
Bahan pengemas yang banyak digunakan 
adalah pengemasan dari plastik dengan 

pertimbangan ekonomis dan memberikan 
perlindungan yang baik dalam pengawetan. 
Sekitar 60% dari polyethylene dan 27% dari 

polyester diproduksi untuk membuat bahan 
pengemas yang digunakan dalam produk 
makanan. Akan tetapi penggunaan material 

sintetis tersebut berdampak pada pencemaran 
lingkungan. Oleh karena itu pada saat ini 
dibutuhkan penelitian mengenai bahan 

pengemas yang dapat diuraikan biodegradable 
(Henrique dkk, 2007). 

Pemanfaatan edible coating merupakan 

salah satu metode untuk memperpanjang umur 
simpan dari produk pertanian, mengurangi 

penurunan kualitas dan susut bobot. Edible 
coating adalah lapisan tipis yang dapat 
dikonsumsi yang digunakan pada makanan 

dengan cara pembungkusan, pencelupan, 
penyikatan, atau penyemprotan untuk 
memberikan penahanan yang selektif terhadap 

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

Penerapan edible coating dapat 

memperpanjang masa simpan dan 
mempertahankan kualitas dari berbagai produk 
makanan terutama buah dan sayur. Penerapan 

edible coating yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah edible coating menggunakan bahan 
alami berupa tepung tapioka, kunyit putih dan 

aquades tanpa ada campuran bahan kimia. 
Sehingga dapat diterapkan dengan mudah pada 

industri besar dan rumah tangga.  
 
Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur 
perubahan warna belimbing antimicrobial edible 
coating selama penyimpanan, menghitung 
mikrobial belimbing yang terlapisi antimikrobial 
edible coting selama penyimpanan, mengukur 

susut bobot belimbing yang dilapisi edible 
coating selama penyimpanan. 
 

Kegunaan  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat dalam memaksimalkan penggunaan 

lapisan edible coating pada belimbing, menjadi 
referensi para peneliti yang akan riset 
selanjutnya. 

 
METODE PENELITIAN 

 

Alat dan Bahan Penelitian 
 Adapun alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah timbangan digital, oven, 
Hunter Lab, thermometer, kompor listrik, tabung 
reaksi, vortex, pipet mikro dan erlenmeyer. 
Bahan yang digunakan pada penelitian ini 
adalah tepung tapioka, Kunyit putih, aquades 
buah belimbing, alkohol, media plate count 
agar, buffer phosphate.  
 

Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu metode eksperimental 
dimana peneliti secara langsung melakukan 

pengambilan data di laboratorium. Perlakuan 
yang digunakan yaitu belimbing dilapisi dengan 
edible coating dari tepung tapioka konsentrasi 

1%, 3%, dan 6% serta ditambahkan ekstrak 
kunyit putih sebagai anti bakteri edible coating. 
Penyimpanan menggunakan suhu ruang 29oC. 
 

Prosedur Penelitian 
Pembuatan Larutan Edible coating 

Tahap pembuatan larutan edible coating 
dengan cara melarutkan pati singkong dengan 
aquades dalam konsentrasi yang berbeda yaitu 

1%, 3%, 6% dan 100 ml aquades. Larutan 
edible coating diaduk menggunakan gelas 
pengaduk pada suhu 70oC selama 10-15 menit 

agar terbentuk gelatinisasi pati yang bagus.  
Pencampuran ekstrak kunyit putih 
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Pembuatan larutan antimicrobial edible 
coating di lakukan melalui pencampuran larutan 

edible dengan larutan ekstrak kunyit putih 
dengan konsentrasi 1% ekstrak kunyit putih. 
Selanjutya, larutan antimicrobial edible coating 

diaduk menggunakan gelas pengaduk pada 
suhu 70oC selama 10-15 menit untuk mencapai 
homogenitas. 

 

Proses Pencelupan  
Pemberian edible coating pada buah 

dilakukan dengan cara pencelupan buah 
belimbing ke dalam cairan edible coating( 
dipping ). Sebelum dilakukan proses pencelupan 

akan dibuat larutan edible coatingterlebih 
dahulu dari bahan tepung tapioka, aquades dan 

ekstrak kunyit putih.  
 

Pencetakan dan Pengeringan 
Pencetakan antimicrobial edible coating 

dilakukan dengan menuangkan sebanyak 20 ml 
larutan antimicrobial edible coating ke dalam 
petridish. Selanjutnya, larutan antimicrobial 
edible coating di masukkan ke dalam oven suhu 
50oC selama 24 jam untuk mengasilkan 

antimicrobial edible coating kering. 
 
Parameter Penelitian 

1. Susut bobot 
Susut bobot dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut: (Sembiring, 2009) 

Susut Bobot (%) 
   

 
x100% ................(2) 

Dimana : 
X = Berat bahan sebelum penyimpanan (gr) 
Y = Berat bahan sesudah penyimpanan (gr) 

2. Warna  
Pengukuran perubahan warna dilakukan 

dengan menggunakan alat Hunter Lab atau 

Color Solid. Data warna yang dinyatakan dengan 
nila L (kecerahan), nilai a (warna kromatik 

merah hijau), dan nilai b (warna kromatik biru 
kuning).  

 

 
Gambar 1. Hunter Lab 

 

3. Uji Total Mikroba 

Ditimbang 5 gram bahan dan dimasukkan ke 

dalam 90 ml larutan pengencer (buffer fosfat). 
Dilakukan pengenceran samai 6 kali  (10¯¹ 
sampai 10¯⁶). Diambil 3 pengenceran terakhir 

dengan metode cawan tuang secara duplo. 
Diambil masing-masing 1 ml sampel dan 
dimasukkan ke dalam cawan petri secara 

aseptis, ditambahkan media agar steril ± 10-15 
ml, tutup, dibiarkan beku. Dimasukkan cawan 
petri tersebut ke dalam inkubator secara 

terbalik. Diamkan dalam incubator selama 48 
jam pada suhu 37oC. Diamati dan dicatat 
pertumbuhan mikroba setelah 48 jam 

penyimpanan. 
 
Analisis Data 

Data yang dihasilkan dari penelitian ini 
dianalisis dengan menggunakan program 
komputer microsoft excel kemudian ditampilkan 

dalam bentuk tabel dan grafik. 

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN 

Susut Bobot 
Penerapan edible coating yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah edible 
coating berbahan larutan tepung tapioka. 
Konsentrasi larutan tepung tapioka yang 
digunakan dalam penelitian ini 3 tingkat 1%, 

3% dan 6% serta tanpa perlakuan sebagai 
kontrol. Hasil perubahan susut bobot belimbing 

berlapis tepung tapioka berbagai konsentrasi 
yang disimpan selama 6 hari ditunjukkan pada 
gambar 2. 

 

 
Gambar 2.Grafik Hubungan Susut 

Bobot Belimbing dengan Perlakuan 
Edible coating Maupun Kontrol 

Selama Penyimpanan 
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Berdasarkan hasil pengukuran nilai 
susut bobot belimbing dengan pelapis tepung 

tapioka meningkat selama penyimpanan 6 hari 
untuk semua perlakuan konsentrasi pelapis. 
Peningkatansusut bobot belimbing selama 

penyimpanan erat kaitannya dengan adanya 
proses transpirasi dari belimbing. Belimbing 
tanpa pelapisan memiliki susut bobot yang 

paling tinggi dibandingkan dengan belimbing 
dengan pelapis tepung tapioka. Nilai rerata 

susut bobot belimbing selama penyimpanan 
sebesar 25,187% sedangkan belimbing dengan 
pelapisan edible coating dengan konsentrasi 

1%, 3%, dan 6% secara berturut-turut 
mengalami penyusutan sebesar 18,204%; 
17,487%; dan 24,606%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelapisan tapung tapioka dapat 
mencegah kehilangan massa air belimbing 
akibat transpirasi.  

Transpirasi menurunkan kadar air 
buah sehingga terjadi susut bobot dari awal 
hingga akhir penyimpanan. Respirasi pada buah 

merupakan proses biologis dimana oksigen 
diserap untuk membakar bahan-bahan organik 
dalam buah untuk menghasilkan energi dan 

diikuti oleh pengeluaran sisa pembakaran 
berupa CO2 dan H2O. Air dan gas yang 
dihasilkan untuk memperoleh energi akan 

berupa panas dan mengalami penguapan yang 
menyebabkan penyusutan berat (Lathifa, 

2013). Laju transpirasi tersebut dapat dikurangi 
dengan cara melapisi kulit buah dengan edible 
coating. Edible coating digunakan sebagai 

pelapis bagian epidermis kulit buah supaya pori-
pori belimbing tertutup dan mengurangi proses 
transpirasi sehingga kehilangan air dapat 

dikurangi (Sutrisno, 2013). 
Edible coating dari larutan tepung 

tapioka yang diaplikasikan langsung pada 

belimbing dapat menutup sebagian pori-pori 
dari buah serta mengurangi kadar oksigen yang 
menyebabkan respirasi sehingga kesegaran 

belimbing dapat dipertahankan. Pelapisan 
dengan edible coating dapat menghambat 
terjadinya transfer oksigen dalam buah 

sehingga respirasi aerobik terhambat. 
Konsentrasi larutan tepung tapioka yang paling 

baik adalah konsentrasi 3%, karena pada 
konsentrasi 1% lapisan terlalu tipis dan tidak 
dapat menutupi sebagian pori-pori kulit buah 

sehingga proses transpirasi masih berlangsung. 
Sedangkan pada konsentrasi 6%, terbentuk 
lapisan yang terlalu tebal dan menyebabkan 

respirasi anaerob. Menurut (Basuki, 2010) 
respirasi anaerob disebabkan karena O2 untuk 

kegiatan respirasi jumlahnya sangat rendah dan 
CO2 yang berlebih sehingga buah melakukan 
kegiatan respirasi dengan menggunakan 

substrat yang ada pada buah tersebut. Substrat 
yang terus terpakai untuk kegiatan respirasi 
akan menyebabkan bobot buah bekurang. 

 
Indeks Warna 

Warna Belimbing yang dilapisi Edible 
Coating 

Warna merupakan salah satu parameter 

penting untuk menentukan mutu dari bahan 
hasil pertanian. Pengukuran warna dilakukan 
dengan menggunakan sistem hunter L, a, b. 

Dimana L (menyatakan kecerahan dari 
belimbing), a (menunjukkan perubahan warna 
hijau ke merah), dan b (menunjukkan 

perubahan warna biru menjadi kuning).Warna 
belimbing merupakan indikator parameter mutu 
yang mudah terlihat langsung.Sebagai buah 

klimeterik, belimbing dapat mengalami 
kematangan alami setelah dipanen dimana 
warna hijau akan berubah menjadi kuning. 

Selanjutnya, proses kematangan berlanjut akan 
merubah warna kuning mejadi kecoklatan atau 
fase pembusukan. Indeks warna berbasis 

pengukuran chroma (L, a dan b) menjadi salah 
satu parameter untuk menjelaskan perubahan 

warna belimbing selama penyimpanan.Hasil 
pengukuran indeks warna belimbing dengan 
perlakuan pelapisan menggunakan edible 
coating berbasis tepung tapioka dapat dilihat 
pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Grafik Indeks Kecerahan 

Belimbing dengan Perlakuan Pelapisan Edible 
Coating dan Tanpa Pelapisan Selama 

Penyimpanan. 
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Berdasarkan hasil penelitian, selama 
penyimpanan belimbing mengalami perubahan 

indeks warna kecerahan pada semua 
perlakuan.Belimbingyang dilapisi edible coating 
tepung tapioca maupun yang tanpa lapisan 

sama-sama mengalami penurunan nilai 
kecerahan. Hasil penelitian menunjukkan 
kecerahan belimbing akansama setelah 

penyimpanan hari ke-6 baik dengan pelapis 
tepung tapioka maupun tanpa pelapis. 

Belimbing dengan pelapis tepung tapioka 
sebesar 3% lebih baik dalam menjaga 
kecerahan belimbing dibanding perlakuan 

lainnya.  
Pada Gambar 6, dilihat nilai L* belimbing 

yang dilapisi edible coating dengan konsentrasi 

6% yaitu 37,75. Sedangkan nilai L* pada 
perlakuan dengan konsentrasi 1% dan 3%  
adalah 9,89 dan 38,92. Menurut (Sinaga, 2013) 

bahwa penggunaan edible coating pada buah-
buahan dan sayuran segar dapat memperlambat 
penurunan mutu, karena edible coating dapat 

berfungsi sebagai penahan diffusi gas oksigen, 
karbondioksida dan uap air serta komponen 
flavor, sehingga mampu menciptakan kondisi 

atmosfir internal yang sesuai dengan kebutuhan 
produk. 

Penyimpanan belimbing dengan 

perlakuan lapisan edible coating konsentrasi 6% 
memiliki nilai kecerahan yang paling rendah. 

Rendahnya nilai kecerahan belimbing 
disebabkan karena banyaknya tepung tapioka 
yang ditambahkan sehingga lapisan menjadi 

tebal dan warna dari belimbing menjadi gelap. 
Perubahan warna pada buah dipengaruhi oleh 
angka kehilangan air. Semakin tinggi kehilangan 

air maka perubahan warna pada belimbing akan 
semakin cepat. 

 

 
Gambar 4. Grafik hubungan nilai a* dengan 
konsentrasi larutan dan lama penyimpanan. 

 

Berdasarkan Gambar 9, terlihat bahwa 
terjadi perubahan nilai a* belimbing selama 

penyimpanan. Perlakuan dengan menggunakan 
konsentrasi 1% dan konsentrasi 3% didapatkan 

nilai a* sebesar 8,6 dan 2,16 setelah 
penyimpanan selama 6 hari.Sedangkan pada 
perlakuan dengan konsentrasi 6% dan tanpa 

pelapisandidapatkan nilai a* yaitu 5,17 dan 7,55 
setelah 6 hari penyimpanan.Nilai a* yang 
semakin tinggi disebabkan karena akibat dari 

pelayuan serta metabolisme dan pematangan 
yang semakin meningkat tiap 

harinya.Perubahannilai (-a*) yaitu warna hijau 
yang semakin lama disimpan menjadi (+a*) 
mendekati warna kuning. Menurut (Sutrisno, 

2013), selama pemasakan buah akanterjadi 
degradasi warna yang menyebabkan munculnya 
warna kuning, orange dan merah.Pada 

perlakuan konsentrasi 1% dan 3% memiliki nilai 
a* terendah karena belimbing lebih lama 
mengalami proses pematangan. Dengan adanya 

lapisan edible coating sebagai barrier oksigen 
yang menutupi pori-pori kulit belimbingakan 
memperlambat proses respirasi dan transpirasi 

pada belimbing. Proses respirasi pada buah 
akan menyebabkan buah cepat matang dan 
lewat matang.  

Kenaikan nilai hijau merah ini 
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
yaitu faktor internal dan eksternal (Azani, 2017). 

Faktor internal yaitu proses respirasi buah, 
penguapan air dan degradasi zat warna buah. 

Semakin tinggi nilai hijau merah yaitu dari nilai 0 
sampai 100 merupakan salah satu tanda bahwa 
buah semakin berwarna kemerahan atau 

semakin matang dan mendekati kerusakan serta 
pembusukan. 

 

 
Gambar 5. Grafik Hubungan Nilai b* dengan 
Konsentrasi Larutan Dan Lama Penyimpanan. 

 

Nilai b menyatakan warna kromatik 
kuning biru, nilai positif (+) b* menunjukkan 
warna kuning dan nilai negatif (-) menyatakan 
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warna biru. Dari Gambar 10, terlihat bahwa 
rata-rata nilai b* mengalami peningkatan seiring 

dengan lama penyimpanan. Belimbing yang 
disimpan dengan pelapisan edible coating 6% 
memiliki nilai b* yang paling tinggi setelah 

penyimpanan 6 hari. Belimbing yang belum 
disimpan memiliki nilai b* sebesar 33,10 dan 
meningkat menjadi 52,37. Sedangkan nilai b* 

terendah terdapat pada perlakuan kontrol yaitu 
33,87 menjadi 43,22. Nilai b* yang semakin 

tinggi menunjukkan bahwa buah semakin 
berwarna kuning dan mendekati kerusakan. 
Menurut (Rahmawati, 2008) bahwa pencoklatan 

merupakan proses pembentukan pigmen 
berwarna kuning yang akan segera berubah 
menjadi warna coklat gelap.  

Pembentukan warna coklat ini dapat 
dipicu oleh adanya reaksi oksidasi yang dikatalis 
oleh enzim fenol oksidase atau 

polifenoloksidase. Perubahan warna belimbing 
disebabkan oleh tingginya respirasi, 
dimanaproses respiasi akan mengakibatkan 

terjadinya pematangan yang cepat selama 
penyimpanan. Dengan penggunaan edible 
coating dapat memperlambat proses 

pematangan akibat respirasi yang rendah. 
Menurut (Annisa, 2016) pelapisan edible akan 
menurunkan laju respirasi dan kandungan asam 

akan dipertahankan. Lapisan buah dengan 
polisakarida akan menurunkan laju respirasi 

karena polisakarida berperan sebagai membran 
yang mengatur pertukaran gas, O2, dan CO2. 

 

Warna Edible Coating 
Warna merupakan salah satu parameter 

penting untuk menentukan mutu dari bahan 

hasil pertanian. Pengukuran warna dapat  
dilakukan dengan menggunakan sistem hunter 
L, a, b. Dimana L* (menyatakan kecerahan dari 

larutan edible coating), a (menunjukkan 
perubahan warna hijau ke merah), dan b* 
(menunjukkan perubahan warna biru menjadi 

kuning). Warna pada edible terus mengalami 
perubahan selama penyimpanan sampai warna 
tersebut berubah menjadi kuning  kecoklatan. 

Perubahan nilai L, a, b pada edible coating 
dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 6. Grafik hubungan Nilai Kecerahan Edible 

Coating dengan lama penyimpanan. 

 
Berdasarkan Gambar 6. dapat dilihat 

bahwa terjadi perubahan nilai kecerahan edible 
coating selama penyimpanan 6 hari. Larutan 
edible coating yang disimpan memiliki nilai 

kecerahan yang paling tinggi yaitu konsentrasi 
6% sebesar 81,75. Sedangkan nilai kecerahan 
yang paling rendah di dapatkan pada 

konsentrasi 1% sebesar 51,69. Ketebalan edible 
coating mampu mempengaruhi laju transmisi 
uap air karena semakin tebalnya edible coating 
menyebabkan laju transmisi semakin rendah. 
Rendahnya laju transmisi uap air ini 

menyebabkan kecerahan edible coating dengan 
konsentrasi 6% dapat dipertahankan (Sonia, 
2016). Semakin besar penambahan tapioka 

maka nilai kecerahan yang dihasilkan semakin 
besar pula.Peningkatan nilai kecerahan ini 
diakibatkan oleh warna putih yang diberikan 

oleh tepung tapioka. 
 

 
Gambar 7. Grafik hubungan nilai a* dengan edible 

coating selama penyimpanan. 

 

Nilai a* mengalami peningkatan seiring 
dengan penyimpanan pada semua perlakuan. 

Konsentrasi larutan 1% memberikan nilai a* 
yang paling tinggi yaitu 9.89, sedangkan nilai a* 

yang paling rendah di dapatkan pada perlakuan 
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konsentrasi 6% yaitu 0,72. Konsentrasi 1% 
mengalami peningkatan yang lebih cepat 

dikarenakan perbandingan tepung tapioka yang 
lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi 
larutan kunyit putih. Nilai a* yang semakin 

meningkat disebabkan perubahan warna edible 
coating yang semakin berwarna merah 
kecoklatan. Warna merah pada edible coating 

disebabkan karena rendahnya konsentrasi 
tepung tapioka yang ditambahkan, karena 

konsentrasi tapioka yang lebih tinggi 
menyebabkan warna yang cerah dan putih. 
Semakin tebal edible coating yang terbentuk 

mengakibatkan derajat kecerahan dan 
kekuningan dari warna edible coating menjadi 
semakin tinggi, semakin tebal edible film yang 

digunakan akan memberi warna yang tidak 
transparan (Sara, 2015). 

 
Gambar 8. Grafik hubungan nilai b* dengan 

edible coating selama penyimpanan. 

 
Nilai b* mengalami perubahan seiring 

dengan penyimpanan pada semua perlakuan. 

Konsentrasi larutan 1% memberikan nilai b* 
yang paling tinggi yaitu 36,34, sedangkan nilai 

b* yang paling rendah didapatkan pada 
perlakuan konsentrasi 6% yaitu 9,18. 
Konsentrasi 1% mengalami peningkatan yang 

lebih cepat dikarenakan perbandingan tepung 
tapioka yang lebih sedikit dibandingkan dengan 
konsentrasi larutan kunyit putih.Pada 

peningkatan konsentrasi tapioka menurunkan 
derajat kekuningan edible coating.Hal ini 
dikarenakan karena tapioka yang memiliki 

derajat kecerahan yang tinggi akibatnya nilai 
kekuningan akan direduksi seiring dengan 
meningkatnya kejernihan dari tapioka yang 

ditambahkan (syarifuddin, 2015). 
 

 

 

Total Mikroba 
Data hasil pengamatan parameter 

mikrobiologis menunjukkan bahwa semakin 
lama penyimpanan total mikroba Belimbing 
mengalami peningkatan. Adapun purata hasil 

pengamatan terhadap total mikroba Belimbing 
selama penyimpanan dapat dilihat pada Grafik 
12. 

 
Gambar 9. Total mikroba belimbing yang dilapisi 

edible coating 

 

Hasil analisa total mikroba menunjukkan 
bahwa semakin lama penyimpanan, total 

mikroba pada setiap perlakuan juga mengalami 
peningkatan. Pertumbuhan mikroba yang tinggi 
disebabkan karena mikroba berada pada fase 

logaritma yaitu mikroba mengalami 
pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhan 
bakteri sangat dipengaruhi oleh sifat genetik 

yang diturunkannya. Selain itu, derajat 
pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar 
nutrien dalam media, suhu inkubasidan aerasi. 

Pertumbuhan mikroba yang tinggi walaupun 
sudah ditambahkan esktrak kunyit putih 1% 
disebabkan karena mikroba awal yang tinggi, 

sehingga esktrakkunyit putih 1% tidak mampu 
menekan pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan 
mikroba selama penyimpanan dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. 
Tabel 4.2. Pertumbuhan Mikroba Selama 

Penyimpanan 
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4.3. Persentase Pertumbuhan Mikroba Selama 
Penyimpanan 

Belimbing + Edible film Persentase  

Larutan Tapioka 0% 7,06 % 

Larutan Tapioka 1% 15%   

Larutan Tapioka 3% 13%  

Larutan Tapioka 6% 28% 

  

Hasil perhitungan mikroba menunjukkan 
bahwa persentase pertumbuhan mikroba 

sebelum diberikan perlakuan edible coating lebih 
rendah yaitu 7,06% sedangkan setelah 
diberikan perlakuan edible coating persentase 

dengan larutan tapioka 1% sebesar 15%, 
larutan tapioka 3% sebesar 13% dan larutan 
tapioka 6% sebesar 28%. Tingginya persentase 

pertumbuhan mikroba walaupun sudah 
diberikan pelakukan edible coating disebabkan 
karena jumlah mikroba awal yang tinggi, ini bisa 

kita lihat pada pertumbuhan mikroba belimbing 
yang tanpa diberikan perlakuan apapun. 
Sedangkan fungsi dari ekstrak kunyit putih yaitu 

sebagai antimikroba. Kandungan utama rimpang 
kunyit yaitu kurkumin dan minyak atsiri 
(Hargono, 2000). Kurkumin merupakan senyawa 

fenolik yang mekanisme kerjanya mirip dengan 
senyawa fenolik lainnya yang berfungsi sebagai 
antimikroba. Secara umum, minyak atsiri 

memiliki sifat antibakteri yang kuat terhadap 
patogen penyebab penyakit yang terdapat pada 

makanan (foodborne pathogen) (Maizura dkk, 
2007). 

 

PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dan 

pembahasan yang diperoleh didalam penelitian 
ini  maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 

1. Persentase susut bobot tertinggi terdapat 
pada belimbing tanpa lapisan edible coating 
25,187 % dan yang terendah di dapatkan 

pada perlakuan konsentrasi 3% yaitu sebesar 
17,487% . 

3. Perubahan kecerahan belimbing yang dilapisi 

edible coating  dengan nilai tertinggi 
didapatkan pada konsentrasi 3% yaitu 44,51 

dan yang terendah di dapatkan pada 
konsentrasi 6% yaitu 37,75.  

4. Berdasarkan total mikroba, perlakuan 

konsentrasi 1% mampu mempertahankan 

kualitas belimbing sampai penyimpanan 
selama 6 hari degan jumlah mikroba sebesar 

7,9x105CFU/gr. 
5. Edible coating ini dapat digunakan untuk 

memperpanjang masa simpan belimbing 

dengan menekan terjadinya penguapan air. 

Saran 
Berdasarkan dari pembahasan dan 

kesimpulan dapat disarankan untuk melakuakan 
penelitian lebih lanjut menggunakan perlakuan 

konsentrasi yang berbeda. 
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