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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kondisi iklim yang tropis membuat Indonesia memiliki kekayaan melimpah, 

khususnya buah-buahan. Tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis buah-

buahan sangat memungkinkan terjadi di Indonesia. Banyaknya jenis buah-buahan 

yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, salak menjadi salah satu produk 

unggulan. 

Salak (Salacca edulis) adalah salah satu buah tropis asli Indonesia. Buah ini 

termasuk dalam keluarga Palmae dengan batang-batang tertutup oleh pelepah 

daun yang tersusun sangat rapat dan juga buahnya bersisik coklat tersusun di 

dalam tandan (tersekap diantara pelepah daun). Salak mempunyai rasa daging 

yang kelat, asam, dan manis. Ada beberapa varietas salak yang sudah dikenal 

sebagian masyarakat dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya 

yaitu varietas salak pondoh. 

Salak pondoh menjadi salah satu varietas yang populer diantara varietas salak 

yang lain di Indonesia, maka dari itu buah salak pondoh ini memiliki peluang 

agribisnis yang menguntungkan di masa mendatang sejalan dengan meningkatnya 

konsumsi buah-buahan dalam negeri maupun permintaan luar negeri. 
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Sebagai mana umumnya buah dan sayuran, salak masih melangsungkan proses 

metabolisme setelah dipanen. Dalam berlangsungnya proses ini dikeluarkan CO2 

dan air, serta mengkonsumsi O2 yang ada di sekitarnya. Kerusakan sangat mudah 

dialami oleh buah salak ini. Berdasarkan faktor penyebabnya kerusakan buah 

salak dapat disebabkan oleh kerusakan biologis, mikrobiologis, fisik, mekanis dan 

kimiawi. Kerusakan mekanis seperti tersobek, luka dan memar diakibatkan cara 

pengemasan produk yang kurang sempurna serta perlakuan dan cara penanganan 

produk yang kurang baik. Kerusakan ini apabila terjadi merupakan awal dari 

kerusakan-kerusakan seperti kimiawi dan mikrobiologis. Oleh karenanya teknik 

penanganan dan penyimpanan yang baik sangat penting untuk memperpanjang 

masa konsumsi buah salak. 

Banyak upaya yang dilakukan untuk menekan laju kerusakan atau 

memperpanjang lama simpan satu diantaranya, yaitu dengan menghambat proses 

pematangan atau menekan laju respirasi. Salah satu caranya adalah dengan 

teknologi penyimpanan dinamis udara - CO2.  Penyimpanan dinamis udara – CO2 

ini merupakan teknik penyimpanan, di mana komposisi udara dan gas CO2 murni 

dikombinasikan  agar dapat diperoleh komposisi yang tepat.  Respirasi dapat 

terjadi dengan adanya oksigen (respirasi aerobik) atau dengan tidak adanya 

oksigen (respirasi anaerobik). Kecepatan kerusakan tergantung pada suhu 

penyimpanan, konsentrasi O2 dan CO2 dalam udara penyimpanan. Penyimpanan 

ini diharapkan akan membantu para petani salak yang akan mengirimkan 

komoditinya ke daerah-daerah lain atau mengekspor ke luar negeri agar tidak 

terjadi kerusakan fisik maupun kimiawi yang dapat merugikan. 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu penyimpanan dan 

komposisi udara - CO2  terhadap laju respirasi, perubahan kimia yaitu, Total 

Padatan Terlarut (TPT) dan Total Asam, dan umur simpan buah salak pada 

penyimpanan dinamis udara - CO2 . 

C. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penanganan 

pascapanen buah salak. Penyimpanan dinamis udara - CO2 dilakukan untuk 

memperpanjang umur simpan buah salak. 

 


