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Abstrak 

 Sawo  merupakan buah yang memiliki aroma yang harum dan rasanya manis. Sawo mudah rusak dan umur 

simpan sawo relatif pendek. Untuk mengurangi tingkat kerusakan sawo perlu dilakukan upaya pasca panen yang tepat. 

Edible coating merupakan upaya untuk mempertahankan mutu buah.  Edible coating merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk memperpanjang umur simpan dan mempertahankan mutu dari buah-buahan pada suhu ruang. 

Konsentrasi gliserol yang digunakan adalah 0%; 0,5%; 1% dan 1,5%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kombinasi pati jagung dan gliserol untuk menurunkan tingkat kerusakan buah. Parameter yang diujikan adalah susut 

berat, kadar air, total padatan terlarut dan uji organoleptik terhadap tekstur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pengunaan edible coating dari pati jagung dan gliserol  dengan konsentrasi 1 % memiliki kemampuan menghambat 

penurunan kadar air, peningkatan total padatan terlarut dan penurunan susut berat lebih baik dibandingkan dengan 

penggunaan konsentrasi gliserol 0,5%  maupun 1,5%.  Uji organoleptik pada tekstur sawo menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan mutu selama masa penyimpanan yang ditandai dengan tekstur yang lembek 
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Abstract 

Sawo is a fruit that has a special flavour and sweet taste. Sawo  is a perishable product. To reduce the level of damage 

sapodilla is necessary to the proper post-harvest. Edible coatings is an attempt to maintain the quality of the fruit. 

Edible coating is a method used to extend shelf life and maintain the quality of the fruit. Edible coating using 

cornstarch and glycerol. Glycerol concentrations used were 0%; 0.5%; 1% and 1.5%. The purpose of this study was to 

determine the combination of corn starch and glycerol to reduce the level of damage to the fruit. Parameters tested are 

weight loss, moisture content, total dissolved solids and organoleptic test for texture. The results showed that  edible 

coating of corn starch and glycerol with a concentration of 1% has the ability to inhibit the decline in moisture content, 

an increase in total dissolved solids and weight reduction in shrinkage is better than the use of glycerol concentration 

of 0.5% and 1.5%. Organoleptic test on the texture of product showed that a decline in quality during storage period 

which is characterized by rot. 
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I. PENDAHULUAN 

Sawo manila (Manilkara Zapota) adalah pohon buah 

yang dapat berbuah sepanjang tahun. Sawo memiliki 

aroma yang harum dan rasanya manis. Buah sawo manila 

memiliki rasa manis karena kandungan gula dalam daging 

buah mencapai 16 – 20 persen. Sawo manila yang 

berkualitas baik adalah sawo yang empuk dan berwarna 

coklat tua. Selain itu, sawo manila dikonsumsi dalam 

keadaan segar [1]. 

Buah sawo yang masak apabila disimpan dalam suhu 

kamar hanya mampu bertahan 2 sampai 3 hari, tetapi bila 

dalam ruang pendingin, tetap dalam keadaan baik selama 

12 sampai 14 hari. Kelembaban udara yang dibutuhkan 

dalam ruang penyimpanan adalah 85 – 90 %. Buah sawo 

yang belum masak akan tahan disimpan selama 17 hari 

dalam ruangan bersuhu 15
0
C [2]. 

Umur simpan sawo yang relatif pendek dan dikonsumsi 

dalam keadaan segar sehingga perlu upaya penanganan 

pasca panen tertentu untuk memperpanjang masa 

simpannya. Salah satu upaya adalah dengan melakukan 

edible coating.  

Edible coating adalah suatu lapisan tipis, terbuat dari 

bahan yang dapat dikonsumsi dan dapat berfungsi sebagai 

barrier agar tidak kehilangan kelembaban, bersifat 

permeabel terhadap gas – gas tertentu, serta mampu 

mengontrol migrasi komponen – kompnen larut air yang 

dapat menyebabkan perubahan pigmen dan komposisi 

nutrisi bahan (Krochta et al., 2002).  Edible Coating dapat 

diterapkan dengan cara dikuas, penyemprotan, 

pencelupan, atau pencairan [3]. 

Keuntungan produk yang dikemas dengan edible coating 

adalah mampu menurunkan aktivitas air pada permukaan 

bahan sehingga kerusakan oleh mikroorganisme dapat 

dihindari mampu memperbaiki struktur permukaan 

sehingga permukaan menjadi mengkilap; 

mampu mengurangi dehidrasi sehingga susut bobot dapat 

dicegah; mengurangi kontak oksigen dengan bahan 

sehingga oksidasi dapat dihambat; sifat asli produk yaitu 

flavor tidak mengalami perubahan; dan mampu 

memperbaiki penampilan produk [4].  

Edible coating dapat dibuat dari pati jagung atau maizena. 

Maizena mengandung zein. Keunggulan zein adalah 
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kemampuannya untuk membentuk film yang kaku, 

mengkilap, tahan lecet, dan tahan lemak [5].  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kombinasi 

pati jagung dan gliserol untuk menurunkan tingkat 

kerusakan buah sawo manila. 

II. METODOLOGI 

A. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah imbangan analitik, bekker 

glass 1000 ml, gelas ukur 10 ml, termometer, hot plate, 

magnetic stirrer , nampan, timbangan analitik, 

refraktometer, Erlenmeyer 250 ml, pipet tetes, labu takar 

100 ml, pipet ukur 210 ml, gelas ukur 25 ml, dan biuret.  

Bahan yang digunakan adalah sawo manila yang 

diperoleh dari Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan; 

aquades, gliserol, maizena yang dijual di pasaran, 

aquades.  

B. Rancangan Penelitian 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu 

faktor yaitu variasi konsentrasi gliserol sebagai plasticizer 

pada larutan edible. Faktor variasi konsentrasi gliserol 

terdiri dari empat taraf konsentrasi yaitu 0%, 0,5%, 1% 

dan 1,5% (v/v) dan satu sampel sebagai kontrol yaitu 

sawo manila tanpa coating. Masing-masing dengan dua 

kali ulangan uji. 

C. Pembuatan Edible Coating 

Pembuatan larutan edible coating berdasarkan metode 

Ketser dan Fennema (1986) [6] yang dimodifikasi. 

Pembuatan suspensi pati jagung yaitu maizena dalam labu 

ukur dipindahkan ke beaker glass. Pengadukan selama 15 

menit. Pemanasan suhu 70
0 

C sambil ditambahkan 

gliserol sesuai dengan konsentrasi yaitu 0%, 0,5%, 1% 

dan 1,5% (b/v maizena). Larutan didinginkan sampai 

suhu kamar. Sawo manila di celupkan ke dalam larutan 

selama 1 (satu) menit, kemudian dikeringkan dan 

diletakkan pada nampan.   

D. Analisis 

Analisis dilakukan terhadap susut berat, kadar air, total 

padatan terlarut. Uji organoleptik dilakukan terhadap 

tekstur. Pengamatan dilakukan selama 8 (delapan) hari 

dan di amati setiap 2 (dua) hari.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. SUSUT BERAT 

Susut berat merupakan indikator utama untuk menentukan 

kesegaran buah. Berat buah semakin berkurang seiring 

dengan peningkatan waktu penyimpanan suhu ruang. 

Nilai susut berat yang semakin tinggi menunjukkan 

semakin besar kehilangan berat buah. Susut berat terjadi 

karena hilangnya komponen air dan volatil lainnya pada 

proses respirasi serta transpirasi selama masa 

penyimpanan [7]. 

Susut bobot buah sawo selama penyimpanan yaitu 8 hari 

dengan berbagai konsentrasi gliserol dapat dilihat pada 

Gambar 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Nilai Rata-Rata Susut Berat Sawo Selama Suhu 

Penyimpanan dengan Beberapa Perlakuan 
 

Berdasarkan Gambar 1. Susut berat sawo semakin lama 

waktu penyimpanan maka laju susut berat semakin 

meningkat. Pada konsentrasi gliserol 0,5% pada lama 

penyimpanan hari ke-4 susut bobot mencapai 13%, 

sedangkan pada konsentrasi gliserol 1%, 1,5 % susut 

bobot hanya 5 % dan 7%.  

Pada hari ke-8 penyimpanan sawo tanpa perlakuan 

coating mengalami penyusutan berat sebesar 23,9 %. 

Susut bobot sawo dengan perlakuan gliserol 1 % 

mencapai 18,2 % dan gliserol 1,5 % mencapai 18,5 %. 

Susut bobot sawo dengan perlakuan gliserol 1% 

merupakan susut bobot yang paling rendah dibandingkan 

perlakuan yang lain.  

Susut berat terjadi karena berkurangnya air. Faktor yang 

mempengaruhi kehilangan air pada buah adalah luas 

berbanding volume buah tersebut, lapisan alami 

permukaan buah dan kerusakan mekanis pada kulit buah. 

Pemberian perlakukan pelapisan pada buah diharapkan 

dapat menekan laju kehilangan berat.  

E. Kadar Air   

Nilai kadar air sawo selama masa penyimpanan 

menunjukkan tingkat kesegaran buah sawo. Nilai – nilai 

kadar air dengan beberapa perlakukan konsentrasi gliserol 

dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Nilai Rata-Rata Kadar Air Sawo Selama Suhu 

Penyimpanan dengan Beberapa Perlakuan. 

 

Kadar air pada sawo dengan perlakuan konsentrasi 

gliserol 0,5%; 1%; 1,5% dan kontrol menunjukkan bahwa 

adanya penurunan kadar air. Penurunan kadar air pada 

hari ke-8 pengalami penurunan pada semua konsentrasi 
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gliserol. Kadar air sawo pada konsentrasi gliserol 0,5 % 

adalah 59,06%; gliserol 1 % adalah 52,12% dan gliserol 

1,5% adalah 61,26%. Sedangkan kadar air sawo sebagai 

kontrol adalah 67,76%.  

Kadar air awal buah sawo kontrol adalah 73,03%; kadar 

air awal sawo dengan gliserol 0,5% adalah 69,46%; kadar 

air awal sawo dengan gliserol 1% adalah 66,83% 

sedangkan kadar air awal sawo dengan gliserol 0,5% 

adalah 67,7%.  

Penurunan kadar air selaras dengan peningkatan susut 

berat sawo. Semakin meningkat susut bobot sawo 

menunjukkan bahwa kadar air yang terkadung dalam 

bahan semakin berkurang. Coating bertujuan untuk 

memperlambat penurunan kadar air yang akan 

mengindikasikan tingkat kesegaran buah. 

Semakin besar konsentrasi gliserol yang ditambahkan dan 

semakin lama waktu penyimpanan makan semakin kecil 

nilai aktivitas airnya (aw) [8]. 

F. Total Padatan Terlarut 

Total padatan terlarut (TPT) merupakan salah satu 

perubahan sifat kimia yang terjadi selama penyimpanan, 

komponen utama yang terdapat pada TPT adalah gula 

yang dihasilkan dari proses metabolisme yaitu pemecahan 

polisakarida [9].  

Data nilai TPT pada sawo dengan berbagai perlakukan 

konsentrasi gliserol dan lama penyimpanan dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Nilai Rata-Rata Total Padatan Terlarut  Sawo Selama 

Suhu Penyimpanan dengan Beberapa Perlakuan 
 

Nilai TPT pada hari ke 8 menunjukkan adanya 

peningkatan. Nilai TPT sawo pada konsentrasi gliserol 

0% adalah 21,25; gliserol 0,5% adalah 20; gliserol 1% 

adalah 18,8 dan gliserol 1,5% adalah 23.  

Sedangkan nilai TPT awal . Nilai TPT sawo pada 

konsentrasi gliserol 0% adalah 17; gliserol 0,5% adalah 

18,75; gliserol 1% adalah 20,1 dan gliserol 1,5% adalah 

14,45. Hanya pada konsentrasi gliserol 1 % nilai TPT 

pada hari terakhir penyimpanan mengalami penurunan. 

Penggunaan edible coating bertujuan untuk melindungi 

buah sehingga proses respirasi yang dapat memicu 

pembentukan gula menjadi terhambat.  Nilai TPT selama 

proses penyimpanan menunjukkan peningkatan. Hal ini 

disebabkan karena proses pematangan buah. Peningkatan 

kadar total padatan terlarut dalam buah terjadi karena 

pemecehan polimer karbohidrat khususnya pati menjadi 

sukrosa, glukosa, fruktosa. Peningkatan nilai total padatan 

terlarut berjalan lambat pada semua perlakuan. Perubahan 

kandungan total padatan terlarut pada buah non klimaterik 

cenderung tetap atau perubahan yang terjadi cukup kecil. 

G. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik merupakan suatu pengujian terhadap 

sifat karakteristik bahan pangan menggunakan panca 

indra manusia, baik itu indra penglihatan, pembau, perasa 

dan pendengar. Pengujian organoleptik merupakan cara 

pengujian yang bersifat subyektif dengan menggunakan 

indra manusia sebagai alat utama untuk melakukan 

pengujian.  

Uji organoleptik dilakukan terhadap tekstur buah sawo. 

Jumlah panelis yang digunakan adalah 20 panelis. Hasil 

uji organoleptik terhadap tekstur sawo dapat dilihat pada 

gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 4. Nilai Rata-Rata Organoleptik  Sawo Selama Suhu 

Penyimpanan dengan Beberapa Perlakuan 

Hasil uji organoleptik pada gambar 4 menunjukkan terjadi 

perubahan tekstur pada setiap hari pengamatan. Uji 

organoleptik yang digunakan kali ini adalah pengujian 

secara hedonik, atau pengujian  secara subjektif  dengan 

menggunakan indra manusia sebagai alat mengukur daya 

penerimaan terhadap suatu produk. Sawo dengan 

penyimpanan hari ke 4, 6 dan 8 sudah kurang diminati 

oleh panelis dikarenakan buah sudah mengalami 

pembusukan. Hal ini dapat dilihat dari tekstur yang 

lembek dan sangat berair.  

IV. KESIMPULAN 

Pengunaan edible coating dari pati jagung dan gliserol  

dengan konsentrasi 1% memiliki kemampuan 

menghambat penurunan kadar air, peningkatan total 

padatan terlarut dan penurunan susut berat lebih baik 

dibandingkan dengan penggunaan konsentrasi gliserol 

0,5%  maupun 1,5%.  

Uji organoleptik pada tekstur sawo menunjukkan bahwa 

terjadi penurunan mutu selama masa penyimpanan yang 

ditandai dengan tekstur yang lembek.   
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