
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pisang merupakan salah satu komoditi yang banyak di budidayakan oleh 

masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung.  Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya lahan pekarangan kosong dan kebun yang banyak ditanami tanaman 

pisang.  Biaya produksi dan biaya perawatan yang tidak terlalu tinggi pada 

tanaman ini mendorong banyak orang terutama petani untuk 

membudidayakannya. 

Jika dilihat dari prospek jual buah pisang cukup menjanjikan karena sebagian 

besar masyarakat Indonesia menyukai buah pisang baik dimakan secara langsung 

ataupun dijadikan produk olahan.  Selain itu bertambahnya produksi olahan buah 

pisang oleh industri rumah tangga seperti kripik dan sale pisang juga akan 

mendorong meningkatnya permintaan akan produksi buah pisang guna mencukupi 

kebutuhan produksi makanan olahan tersebut. 

Menurut Prabawati et al.. (2008), produksi pisang di Indonesia menempati 

peringkat tertinggi diikuti oleh mangga pada urutan kedua dan jeruk di urutan 

ketiga.  Pada tahun 2001 jumlah produksi pisang di Indonesia mencapai 4.300.422 

ton dengan kontribusi terbesar dari Jawa Barat (1.431.941 ton), diikuti oleh Jawa 

Timur (700.846 ton) dan Jawa Tengah (522.261 ton).  Berdasarkan data diatas 

makaIndonesiacukup berpotensi dalam pengembangan budidaya buah pisang.   
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Melihat hal tersebut maka pemanfaatan pisang sebagai produk olahan dan hasil 

sampingnya dalam bentuk olahan lain sangat diperlukan. 

Buah pisang yang telah dipanen akan terus mengalami proses pematangan, 

penuaan, dan perusakan.  Proses perusakan ini akan menjadi masalah baik pada 

tingkat produsen maupun konsumen.  Hal ini karena buah pisang yang telah 

dipanen masih melakukan proses respirasi dan juga metabolisme. 

Pisang janten merupakan salah satu varietas pisang yang banyak dibudidayakan di 

Indonesia.  Pisang jenis ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan 

baku pembuatan keripik, sale pisang, tepung pisang, dll.  Dengan meningkatnya 

kebutuhan pisang janten sebagai bahan baku olahan maka kebutuhan akan pisang 

janten akan terus meningkat.  Peningkatan produksi pisang janten membutuhkan 

penanganan pasca panen untuk mempertahankan umur simpan dari pisang janten 

ini.  Salah satu metode penyimpanan yang dapat dilakukan selain penyimpanan 

pada suhu rendah adalah metode atmosfir termodifikasi. 

Metode atmosfir termodifikasi merupakan metode menghambat laju respirasi 

menggunakan tempat atau kemasan yang mengisolasi buah terhadap kondisi udara 

di luar kemasan sehingga konsenterasi gas dalam kemasan dapat dirubah sehingga 

dapat menurunkan laju respirasi, mengurangi pertumbuhan mikroba dan juga 

kerusakan lain yang disebabkan pengaruh udara luar sehingga umur simpan buah 

akan lebih lama. 

Penyimpanan buah pisang pada kondisi udara termodifikasi sudah diterapkan 

pada beberapa varietas pisang.  Diketahui bahwa kondisi atmosfir termodifikasi 

yang sesuai untuk penyimpanan pisang varietas Pachbale adalah 3 % O2, 5 % 
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CO2, dan 92% N2.  Pisang yang dikemas menggunakan polietilen dengan tebal 

0.025 mm dan 0.037 mm dengan kondisi udara termodifikasi memberikan mutu 

buah pisang yang baik dan juga memperpanjang umur simpan 5 hari lebih panjang 

dibandingkan penyimpanan pisang tanpa kemasan (Chauhan et al., 2006). 

Dengan melihat hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komposisi gas dalam kemasan dalam 

hal ini toples plastik terhadap laju respirasi buah pisang janten selama proses 

penyimpanan pada kondisi udara termodifikasi. 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komposisi gas dalam 

ruang penyimpananterhadap laju respirasi serta perubahan total asam, tingkat 

kemanisan, dan tingkat kekerasan pisang jantenselama penyimpanan suhu ruang 

(29 
o
C) dan suhu dingin (15 

o
C). 

1.3. Kegunaan Penelitian 

 

1) Sebagai sumber data dalam penyusunan skripsi di jurusan Teknik Pertanian, 

Fakultas Pertanian, Universitas Lampung 

2) Sebagai bahan rujukan dalam memperpanjang umur simpan dan mutu buah 

pisang janten. 
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1.4. Hipotesa Penelitian 

 

Semakin rendah kandungan O2 dan semakin tinggi kandungan CO2 di udara 

dalam ruang penyimpananmaka laju respirasi semakin rendah dan umur simpan 

pisang janten akan semakin lama.



 


