
II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pisang 

Potensi produksi buah pisang di Indonesia memiliki daerah sebaran yang luas, 

hampir seluruh wilayah merupakan tempat produksi pisang, ditanam di 

pekarangan maupun di ladang, dan sebagian telah membudidayakanya menjadi 

sebuah perkebunan.  Jenis pisang yang ditanam oleh masyarakat beraneka ragam 

mulai dari pisang untuk olahan (plantain) sampai jenis pisang komersial (banana) 

yang bernilai ekonomi yang tinggi.  Sentra produksi pisang di Indonesia adalah 

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 

Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara 

Barat (Prabawati et al., 2008).  Gambar pisang dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Pisang 
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Pisang pada umumnya dipanen pada umur 12 – 15 bulan atau 4 – 6 bulan setelah 

berbunga.  Waktu pemanen buah biasanya disesuaikan dengan waktu penjualan 

yang ingin dicapai.  Hal ini karena apabila waktu pemanenan tidak tepat maka 

buah pisang cenderung akan rusak sebelum sampai ditangan konsumen.  Namum 

pada umunya pisang dipanen pada saat tua penuh.  Pemanenan dilakukan dengan 

memotong 1/2 – 1/3 bagian batang dengan tujuan untuk mempermudah pada 

proses pemanenan.  Pada saat pemanenan diusahakan agar pisang tidak terluka 

atau memar (Uma, 2008). 

Besarnya volume produksi nasional dan luas panen dibandingkan komoditi 

lainnya, buah pisang merupakan salah satu tanaman unggulan di Indonesia.  

Namun demikian pengolahan pisang masih sebatas tanaman pekarangan atau 

tanaman perkebunan rakyat yang kurang dikelola secara intensif.  Penanaman 

pisang berskala besar telah dilakukan dibeberapa daerah di pulau Halmahera 

(Maluku Utara), Lampung, Mojokerto (Jawa Timur), dan beberapa tempat 

lainnya, sehingga Indonesia pernah mengekspor pisang dengan volume mencapai 

100.00 ton pada tahun 1996, tetapi pada tahun-tahun berikutnya mengalami 

penurunan dengan titik terendah pada tahun 2004 yaitu hanya 27 ton.  Melihat hal 

tersebut di atas Indonesia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk 

meningkatkan ekspor buah pisang pada tahun-tahun mendatang.  Hal ini tentunya 

ditunjang oleh ketersedian lahan yang cukup luas di beberapa provinsi di 

Indonesia, iklim yang mendukung, keragaman varietas pisang yang tinggi, sumber 

daya manusia serta inovasi teknologi untuk pengolahan tanaman pisang  

(Deptan, 2005). 
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Tanaman pisang yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat untuk diambil 

beberapa manfaatnya seperti buah dan juga bongkolnya sebenarnya berasal dari 

jenis tanaman herba berumpun yang hidup menahun.  Menurut Hotman, 2009 

secara garis besar pisang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Pisang Serat (Musa Tekstilis) 

Pisang Serat merupakan pisang yang tidak diambil buahnya , tetapi diambil 

seratnya.  Pada awal abad ke-16, penduduk asli Filipina memanfaatkan serat 

pisang sebagai bahan baku pembuatan pakaian.  Oleh karena itu, pisang ini 

dinamakan Musa Tekstilis. 

2. Pisang Hias (Heliconia indica Lamk) 

Seperti halnya pisang serat, pisang hias juga tidak dimanfaatkan untuk 

diambil buahnya.  Pisang jenis ini memiliki morfologi daun yang indah 

sehingga penggunaanya banyak digunakan sebagai tanaman hias halaman 

rumah atau sebagai penghias di pinggiran jalan.  Berdasarkan jenisnya 

pisang hias terbagi menjadi dua jenis, yaitu pisang kipas dan pisang-

pisangan.  Disebut pisang kipas karena bentuknya mirip dengan kipas.  

Sedangkan pisang-pisangan memiliki batang semu berukuran kecil-kecil 

dan tumbuh secara berumpun sehingga indah saat dipandang. 

3. Pisang Buah (Musa paradisiaca Linnaeus) 

Menurut Satuhu dan Supriyadi (2000) dalam Hotman (2009), pisang buah 

dapat digolongkan menjadi empat jenis, yaitu : 

a. Pisang yang dapat dimakan langsung setelah matang, misalnya pisang 

kepok, pisang susu, pisang hijau, pisang mas, pisang raja, dan pisang 

barangan. 
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b. Pisang yang dapat dimakan setelah diolah terlebih dahulu, seperti pisang 

tanduk, pisang uli, pisang kapas dan pisang bangkahulu. 

c. Pisang yang dapat dimakan secara langsung setelah matang maupun 

diolah terlebih dahulu seperti pisang kepok dan pisang raja. 

d. Pisang yang dapat dikonsumsi pada saat mentah, misalnya pisang klutuk 

atau sering disebut pisang batu untuk campuran dalam pembuatan rujak. 

Buah pisang merupakan buah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, 

yang dapat dikonsumsi kapan saja dan pada segala tingkatan usia.  Di daerah 

sentra buah pisang dengan ketersediaan buah pisang dengan jumlah besar dan 

jenis varietas yang luas dapat membantu dalam mengatasi kerawanan pangan.  

Pisang dapat digunakan sebagai alternatif bahan pangan pokok karena 

mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga dapat menggantikan sebagian 

konsumsim beras dan terigu.  Untuk keperluan tersebut, digunakan pisang mentah 

yang kemudian diolah menjadi berbagai macam produk pangan, baik melalui 

pembuatan geplek dan tepungnya maupun olahan langsung dari buahnya.  

Karbohidrat pada buah pisang merupakan karbohidrat kompleks tingkat sedang 

dan tersedia secara bertahap sehingga dapat menyediakan energi dalam waktu 

yang tidak terlalu cepat (Prabawati et al., 2008). 

Seiring dengan pertumbuhan buah pisang selama proses pematangan dari 

perubahan warna mulai dari hijau kemudian berubah warna menjadi kuning buah 

pisang mengalami perubahan komposisi kimia, salah satunya kandungan pati dan 

kandungan gula.  Kandungan pati selama proses pematangan akan cenderung 

berkurang sedangkan kandungan gula pada buah pisang akan terus bertambah 

selama proses pematangan berlangsung.  Perubahan kandungan pati dan 
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kandungan gula selama proses pematangan buah pisang dapat dilihat pada     

Tabel 1. 

Tabel 1. Perubahan kandungan pati dan gula selama proses pematangan pisang 

No Warna Kulit % pati % gula Kriteria 

1 Hijau 20 0,5 Keras, belum matang 

2 Hijau Kekuningan 18 2,5 Mulai terjadi pematangan 

3 Hijau lebih banyak 

daripada kuning 

16 4,5 - 

4 Kuning lebih 

banyak daripada 

hijau 

13 7,5 - 

5 Kuning dengan 

ujung berwarna 

hijau 

7 13,5 - 

6 Kuning penuh 2,5 18 Matang penuh 

7 Kuning dengan 

penuh bercak 

coklat 

1,5 19 Matang dengan aroma 

yang kuat 

8 Kuning dengan 

bercak coklat lebih 

luas 

1 19 Lewat matang, daging 

buah lunak, aroma sangat 

kuat 

Sumber : Satuhu dan Supriyadi (2000) 

Buah pisang yang akan dikonsumsi dalam keadaan segar harus memenuhi syarat 

dan kriteria dengan kualitas yang baik.  Dalam membeli pisang konsumen 

biasanya memperhatikan nilai kualitas pisang dari tekstur, aroma, penampilan, 

kekerasan/tekstur, dan tingkat keamanan.  Standar kematangan pisang 

berdasarkan warna dapat dilihat pada Gambar 2. 



10 
 

 

Gambar 2. Standar kematangan pisang berdasarkan warna (Caussiol, 2001) 

 

Dapat dilihat pada gambar di atas menerangkan tingkat kematangan buah pisang 

berdasarkan perubahan warna.  Mulai dari warna hijau yang menunjukkan tingkat 

kematangan pisang masih muda hingga berwarna kuning cerah dengan bintik 

coklat yang menandakan tingkat kematangan pisang yang telah tinggi dan apabila 

dibiarkan akan menuju ke proses perusakan baik oleh mikroorganisme atau proses 

metabolismenya. 

Penyakit pada pisang biasanya muncul pada saat pematangan dan pada saat 

penjualan (pasar dan toko) atau setelah sampai ditangan konsumen.  Terjadinya 

penyakit ini banyak disebabkan oleh kurangnya penanganan yang tepat pada 

pisang, tempat penyimpanan yang kotor, dan penanganan pascapanen yang tidak 

tepat.  Penyakit pada pisang ini dapat menyebabkan kerugian yang serius bagi 

pedagang apabila tidak ditangani secara tepat. 
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Secara umum perbandingan kandungan nutrisi pisang matang dan mentah dalam 

100 gr bahan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan nutrisi pisang matang dan mentah dalam 100 gr bahan 

Komposisi Mentah (%) Matang (%) 

Air 71.9 75.2 

Protein 1.9 1.7 

Lemak 0.9 0.1 

Gula 1.3 17.3 

Pati 21.2 3.1 

Serat 3.2 2.8 

Vitamin C 18 12 

Beta Carotene 0.2 0.1 

Kalium 320 350 

Kalsium 5 5 

Sumber : Caussiol (2001) 

2.2. Potensi Buah PisangJanten 

 

Pisang janten merupakan salah satu varietas pisang yang ada di Indonesia yang 

memiliki potensi besar untuk dijadikan produk olahan yang berbahan baku pisang.  

Pada umumnya pisang janten banyak dikonsumsi dengan cara direbus atau 

digoreng.  Dengan melihat potensi sebagai bahan baku olahan yang berbahan 

dasar pisang janten ini berpotensi untuk dikembangkan lagi menjadi produk 

olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di pasar Bambu Kuning Kota 

Bandar Lampung didapati bahwa pedagang pisang lebih banyak memilih untuk 

menjual jenis pisang janten lebih banyak dibandingkan jenis pisang yang lain 



12 
 

dengan kisaran 40 % pisang janten, 20% pisang kepok, 20% pisang muli, 10% 

pisang ambon, 10% pisang raja sere. Hal ini karena pemanfaatan pisang janten 

sebagai bahan olahan sangat diminati masyarakat. 

Menurut pedagang, pisang janten banyak dimanfaatkan konsumen sebagai bahan 

baku dalam usaha penjualan pisang coklat dan pisang keju.  Rasa pisang janten 

yang manis dan harga yang tidak terlalu tinggi dibandingkan jenis pisang lain 

menjadikan pisang jenis ini menjadi alternatif yang tepat untuk dijadikan usaha 

pisang coklat dan pisang keju tersebut.  Dewasa ini penggunaan pisang janten ini 

mulai berkembang menjadi keripik pisang, sale pisang, dan dodol pisang.  

Observasi lapangan menunjukkan bahwa menurut pedagang, pisang janten 

berpotensi besar jika dijadikan sale pisang telah ia buktikan bahwa harga pisang 

janten apabila dijual dalam keadaan segar menjadi produk olahan sale dapat 

berkembang dari harga Rp, 140/buah menjadi Rp. 1000/buah. 

Melihat hal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa varietas pisang janten 

sangatlah memiliki nilai ekonomi tinggi apabila di kembangkan menjadi produk 

olahan.  Dengan meningkatnya produk olahan dari pisang janten maka 

diperkirakan tingkat produksinya akan terus meningkat oleh karena itu diperlukan 

suatu perlakuan untuk dapat mempertahankan umur simpan pisang janten pasca 

panen.  Salah satu perlakuan yang dapat dilakukan adalah penyimpanan dengan 

teknik atmosfir termodifikasi. 

2.3. Respirasi 

 

Respirasi adalah suatu proses metabolisme biologis dengan menggunakan oksigen 

dalam perombakan senyawa kompleks menjadi sederhana (seperti karbohidrat, 
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protein dan lemak) untuk menghasilkan CO2, air dan sejumlah elektron.  Pada 

umumnya bahan hasil pertanian setelah dipanen masih mengalami proses 

metabolisme dan respirasi hingga produk tersebut cenderung mengalami 

kerusakan baik secara fisik maupun kimia. 

Proses pematangan buah disertai dengan perubuhan fisiologis dan kimiayang 

merupakan ciri khas dari semua jenis buah dan sayur.  Pematangan merupakan 

proses transformasi pectic yang menyebabkan pelunakan, perubahan warna, 

hilangnya/berkurangnya pigmen klorofil dan munculnya pigmen sekunder baru, 

dan senyawa-senyawa lain pada buah (Millerd et al., 1952). 

Reaksi kimia pada proses respirasi dapat dinyatakan sebagai berikut : 

C6H12O6 + 6 O2   6 CO2 + 6H2O + 673 kcal 

Dengan melihat reaksi tersebut di atas maka laju respirasi dapat dijadikan 

petunjuk sebagai parameter daya simpan pasca panen.  Laju respirasi dianggap 

sebagai ukuran dari laju metabolisme sehingga laju respirasi sering digunakan 

sebagai petunjuk dari daya simpan buah.  Kecepatan respirasi yang tinggi akan 

menurunkan umur simpan buah. 

Berdasarkan kebutuhan oksigennya respirasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

respiras aerob dan anaerob.  Respirasi aerob merupakan proses respirasi yang 

membutuhkan oksigen.  Sedangkan respirasi anaerob merupakan proses respirasi 

yang tidak menggunakan oksigen, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti 

etanol dan asam laktat.  Pada respirasi aerob berlangsung dalam tiga tahap yaitu : 
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Glikolisis, Silklus Krebs, dan Transport Elektron dengan hasil akhir CO2, air, dan 

energi.  Sedangkan pada respirasi anaerob hanya berlangsung dalam satu tahap 

yaitu glikolisis yang akan menghasilkan alkohol, CO2, dan energi (Dimas, 2011). 

Pisang merupakan buah klimakterik dan juga masuk kedalam kategori buah 

dengan laju respirasi sedang.  Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan 

produksi gas CO2 dan gas etilen pada saat proses pematangan di dalam ruang 

penyimpanan sangat perlu untuk diperhatikan.  Hubungan antara respirasi dengan 

pertumbuhan padabuah klimakterik dan nonklimakterik dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 3. Grafikpola pertumbuhan dan laju respirasibuah klimakterik dan non 

klimakterik(Santoso, 2012). 
 

Dapat dilihat pada kurva di atas laju respirasi pada buahklimakterik mulai dari 

fase maturation (penuaan)sampai fase ripening (pematangan)cenderung 

meningkat sampai mendekati fase senescence (pelayuan) nilai laju respirasi 

mengalami penurunan, sedangkan perbedaan laju respirasi pada buah non 

klimakterik terlihat pada saat fase maturation, ripening, dan senescence laju 

respirasi cenderung turun secara linear dan tidak mengalami peningkatan. 
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Pada penyimpanan atmosfir termodifikasi kadar oksigen sangat harus 

diperhatikan.  Semakin rendah kandungan oksigen di dalam udara penyimpanan 

maka laju respirasi akan semakin menurun.  Hal ini karena apabila kandungan 

oksigen di dalam udara penyimpanan pada komoditi buah di bawah 2% maka 

buah tersebut akan mengalami proses respirasi anaerob yang akan mengakibatkan 

timbulnya aroma yang tidak sedap pada produk yang disimpan (Dimas, 2011). 

Pengukuran laju respirasi sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui 

akifitas metabolisme pada produk yang sedang kita tangani.  Selama proses 

respirasi aerob penyimpanan produk akan menghasilkan CO2, air, dan energi yang 

mempengaruhi pertumbuhan sel dan kualitas dari komoditi tersebut.  Menurut 

Saltveit (2003), ada beberapa parameter untuk mengukur tingkat laju respirasi 

produk selama penyimpanan, diantaranya mengukur kehilangan substrat, 

konsumsi oksigen, produksi karbondioksida, dan produksi energi. 

Dalam perkembangannya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

respirasi komodit pertanian.  Menurut Hotman (2009), proses respirasi 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu : 

a. Faktor Internal 

Semakin tinggi tingkat perkembangan organ, maka semakin tinggi jumlah CO2 

yang dihasilkan.  Susunan kimiawi jaringan mempengaruhi laju respirasi, dimana 

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

akan semakin meningkat.  Laju respirasi rendah terjadi pada produk yang 

memiliki lapisan kulit yang tebal. 
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b. Faktor Eksternal 

Adapun faktor eksternal yang umum dalam mempengaruhi laju respirasi antara 

lain : 

1. Suhu 

Kenaikan suhu 10
0
 C pada umumnya akan meningkatkan laju respirasi 2 – 

2.5 kalinya. 

2. Konsenterasi O2 

Konsenterasi gas oksigen diudara sangat perlu diperhatikan karena semakin 

tinggi kadar oksigen di udara maka akan meningkatkan laju respirasi buah 

3. Konsentrasi CO2 

Kandungan CO2 di udara yang sesuai akan memperpanjang umur simpan 

buah-buahan dan sayur-sayuran, hal ini karena CO2 tersebut dapat 

menggangu proses respirasi pada buah tersebut. 

4. Etilen 

Penambahan gas etilen pada tingkatan pra-klimakterik dapat meningkatkan 

laju respirasi pada buah klimakterik. 

5. Kerusakan/Memar 

Kerusakan/memar pada permukaan produk dapat meningkatnya laju 

respirasi produk akibat kerusakan fisik buah tersebut sehingga umur simpan 

produk pasca panen akan relatif menurun. 

Faktor-faktor tersebut di atas sangat berpengaruh pada laju respirasi komoditi 

pertanian, sehingga dalam proses perkembangan atau penyimpanan faktor-faktor 

tersebut sangat perlu diperhatikan sehingga umur simpan komoditi pertanian 

pascapanen dapat didapatkan secara maksimal. 
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Komoditi pertanian berdasarkan laju respirasinya memiliki beberapa klasifikasi 

berdasarkan jenis komoditi tersebut.  Klasifikasi laju respirasi berdasarkan 

kecepatan respirasi komoditi tersebut digolongkan dalam beberapa klasifikasi.  

Klasifikasi dari beberapa komoditi hortikultura menurut laju respirasinya dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Klasifiaksi komoditi hortikultura berdasarkan laju respirasinya 

Kelas 
Produksi CO2 pada suhu 5

0
C  

(Mg CO2/kg.jam) 
Komoditi 

Sangat rendah <5 Kurma, kacang-

kacangan, buah kering 

Rendah 5-10 Apel, jeruk anggur, 

kentang, bawang, ubi 

jalar 

Sedang 10-20 Apricot, pisang, kubis, 

tomat, lobak 

Tinggi 20-40 Strawberry, alpukat 

Sangat tinggi 40-60 Artichoke, bunga potong 

Sangat-sangat tinggi >60 Brokoli, asparagus, 

bayam, jagung manis 

Sumber : Weichmann (1992)dalam Hotman (2009) 

Menurut Hotman (2009), proses respirasi erat hubunganya dengan produksi etilen 

pada saat buah disimpan.  Oleh karena itu apabila produksi etilen meningkat maka 

laju respirasi akan meningkat peningkatan penggunaan oksigen oleh tanaman 

merupakan tanda aktivitas respirasi mulai meningkat.  Pada tanaman klimakterik 

dan non klimakterik pemacuan respirasi dengan menggunakan gas etilen memiliki 

sifat yang berbeda.  Penyerepan oksigen pada buah klimakterik tidak terlalu 
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banyak pada proses respirasinya, sedangkan buah non klimakterik makin tinggi 

produksi gas etilen, aktivitas respirasi akan semakin meningkat. 

2.4. Perilaku Buah Pisang Setelah Panen 

 

Selama proses perkembangan dan pematangannya, pisang seperti halnya buah-

buahan lain sangat dipengaruhi oleh proses fotosintesis, serta absorbsi air dan 

mineraloleh induknya.  Setelah dipanen buah masih mengalami proses respirasi 

dan transpirasi walaupun telah dipetik atau terpisah dari induknya.  Pada saat buah 

masih pada tangkai atau induknya kehilangan air akibat transpirasi masih 

digantikan oleh aliran air yang diabsorbsikan oleh akar dan ditransalokasikan 

menuju buah.  Sesudah buah mengalami proses panen dan terpisah dari induknya 

pasokan air dari akar tidak terjadi lagi maka kehilangan substrat dan air tidak 

dapat digantikan lagi sehingga terjadilah proses kemunduran atau deteriorasi 

(Meiyani, 1991).  Oleh karena itu komposisi dan mutu buah pisang mengalami 

perubahan-perubahan, misalnya perubahan warna, perubahan kekerasan/tekstur, 

perubahan kandungan pati, kandungan pati, perubahan kadar air,dan perubahan 

berat. 

a. Perubahan Warna Kulit 

Perubahan warna kulit merupakan salah satu aktivitas produk pertanian yang 

masih berlangsung setelah panen.  Perubahan warna pada pisang selama proses 

pematangan disebabkan oleh degredasi pigmen klorofil.  Hal ini menyebabkan 

perubahan warna pisang yang mulanya berwarna hijau akan berubah menjadi 

kuning.  Perubahan warna merupakan indikator yang paling baik dalam 

menentukan tingkat kematangan pisang (Caussiol, 2001). 
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b. Tekstur 

Perubahan tekstur merupakan perubahan fisik buah yang umum dijumpai pada 

saat proses pematangan buah.  Perubahan tekstur pada buah ini sebagian besar 

ditentukan oleh kadar air dan kandungan lemak, jenis dan jumlah struktur 

karbohidrat seperti selulosa dan pektinserta dipengaruhi oleh perubahan 

kandungan protein pada saat proses pematangan.  Perubahan zat-zat tersebut di 

dalam buah akan merubah tekstur buah dari keras akan cenderung melunak 

(Fellows, 2000). 

c. Perubahan Kandungan Pati dan Kandungan Gula 

Penurunan kandungan pati dan penambahan kandungan gula pada buah 

merupakan sifat yang paling menonjol pada proses pematangan buah pisang.  

Menurut Simmonds (1982), konsentrasi pati pada daging buah meningkat sampai 

70 hari pada masa pertumbuhan buah pisang dan kemudian menurun.  Kandungan 

pati di dalam buah yang belum masak berkisar antara 20 - 25 % dari total berat 

segarnya dan sekitar 2 – 5 % saja yang mampu diubah menjadi gula dan 

sebagianya dilepas dalam bentuk CO2 melalui proses respirasi.  Pada awal 

pertumbuhan buah konsentrasi gula di dalam buah sangat rendah.  Tetapi pada 

saat proses pemasakan gula dalam buah akan meningkat dengan tajam dalam 

bentuk glukosa dan fruktosa (Sumadi et al., 2004). 

d. Perubahan Kadar Air  

Proese perubahan kadar air pada buah dan sayur pada saat pasca panen merupakan 

hasil dari penguapan air di dalam bahan.  Perubahan kadar air sangat 

mempengaruhi dari bobot bahan, sehingga penurunan kadar air harus ditangani 

secara intensif agar penurunan bobot tidak turun secara signifikan lepas panen.  
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Salah satu cara untuk menurunkan penguapan bahan yaitu menyimpannya pada 

ruangan bersuhu rendah.  Proses transpirasi atau penguapan pada suhu rendah 

akan lebih lambat jika dibandingkan pada suhu tinggi.  Dengan tingkat transpirasi 

yang rendah maka susut bobot produk menjadi rendah (Paramita, 2009). 

e. Perubahan Kandungan Asam 

Selama proses pematangan sayur-sayuran dan buah-buahan mengalami penurunan 

asam-asam organik, hal ini diduga disebabkan penggunaan asam organik pada 

proses respirasi atau terkonversi menjadi gula.  Asam-asam organik yang paling 

banyak terdapat dalam sayur-sayuran dan buah-buahan adalah asam malat dan 

asam sitrat.  Selain itu terdapat asam organik tertentu pada komoditi misalnya 

asam tartrat pada jeruk, asam oksalat pada bayam, asam isositrat pada buah berri 

dan asam quinat pada buah kiwi.  Pada buah pisang asam yang palin dominan 

adalah asam malat.  Nilai pH pada buah pisang yang masih berwarna hijau yaitu 

5,02 – 5,6 dan pada pisang matang berkisar antara 4,2 – 4,75 (Pujimulyani, 2009). 

f. Perubahan Berat 

Pengurangan berat pada komoditas pertanian terutama buah-buahan mempunyai 

hubungan yang erat dengan jumlah gas CO2 dan air yang dikeluarkan.  Proses 

penguapan air pada produk hortikultura merupakan proses yang terus menerus 

akan berlangsung pada semua jenis buah dan sayur.  Hal ini merupakan penyebab 

kehilangan berat pada produk buah dan sayur secara langsung (Hotman, 2009). 
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2.5. Penyimpanan Dalam Atmosfir Termodifikasi 

Penyimpanan dalam atmosfir termodifikasi merupakan teknik penyimpanan 

komoditi hasil pertanian dengan merubah komposisi udara dalam kondisi 

penyimpanan dengan pengurangan atau penambahan gas tertentu kedalam 

kandungan udara normal (78.08 %,N2, 20.95 % O2, dan 0.03 % CO2).  Pada 

umumnya proses penyimpanan komoditi pada kondisi atmosfir termodifikasi 

dilakukan dengan peningkatan karbondioksida (CO2) dan penurunan oksigen (O2) 

didalam udara ruang penyimpan.  Perubahan komposisi udara dapat dilakukan 

menggunakan bahan atau tempat yang dapat mengisolasikan bahan dengan udara 

luar sehingga komposisi udara di dalam ruangan dapat diatur sesuai dengan 

keinginan (Sugiarto, 2005). 

Menurut Zagory dan Kader (1988), kondisi udara selama penyimpanan pada 

ruang penyimpanan disebabkan oleh (i) konsumsi oksigen oleh komoditi selama 

proses penyimpanan, (ii) produksi karbon dioksida oleh komoditi selama proses 

penyimpanan, dan (iii) pertukaran gas dalam ruang penyimpanan dengan 

lingkungan menggunakan film kemasan. 

Komposisi udara dalam atmosfir termodifikasi yang tepat pada suatu komoditi 

dapat menghambat laju kehilangan/degredasi klorofil.  Hal ini diduga karena 

penghambatan proses penguraian klorofil menjadi senyawa yang tidak berwarna 

seperti pheophytin serta penurunan produksi klrofilase sebagai akibat penurunan 

produksi etilen dari produk.  Penurunan produksi CO2 pada atmosfir termodifikasi 

juga dapat menurunkan produksi etilen sehingga proses penguraian klorofil akan 

terhambat (Zagory dan Kader, 1988). 
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Penyimpanan atmosfir termodifikasi juga dapat mengahambat proses pencoklatan 

(browning) yang diakibatkan dari proses oksidai, perubahan warna buah, dan 

penyimpangan lainnya selama proses penyimpanan (Zagory dan Kader, 1988).  

Kandungan karbondioksida yang rendah dapat menghambat aktifitas enzim 

polifenol oksidase yang akan mengakibatkan terjadinya proses oksidasi senyawa 

fenol dan menghasilkan senyawa yang berwarna gelap (Sugiarto, 2005).  Batas 

minimum O2 dan maksimum konsentrasi CO2 untuk berbagai komoditas pertanian 

pada saat penyimpanan atmosfir termodifikasi dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Batas maksimum CO2 dan batas minimum O2 untuk beberapa komoditi 

Jenis 

buah/sayur 

Konsentrasi CO2 

maksimum (%) 

Konsentrasi O2 

minimum (%) 

Apel 2 2 

Pisang 5 - 

Wortel 4 3 

Brokoli 15 1 

Mentimun 10 3 

Kentang 10 10 

Bayam 20 - 

Tomat 2 3 

Bunga kol 5 2 

Sumber : Fellows (2000) 

Menurut Jobling (2001), peningkatan kandungan CO2 diudara sebesar 2% atau 

lebih pada kemasan dapat menguntungkan pada proses penyimpanannya.  

Kenaikan CO2 dapat mengurangi sensitivitas produk terhadap etilen serta dapat 

memperlambat proses perombakan klorofil pada buah-buahan dan sayuran.  

Peningkatan CO2 juga dapat memperlambat pertumbuhan jamur yang dapat 



23 
 

merusak produk.  Sedangkan apabila konsentrasi CO2di bawah batas toleransi 

akan menyebabkan kerusakan fisiologis pada buah-buahan dan sayur-sayuran. 

Komposisi yang tepat pada ruang penyimpanan produk buah-buahan dan sayur-

sayuran dapat menghambat laju kehilangan klorofil.  Hal ini karena penghambatan 

penguraian klorofil menjadi senyawa yang tidak berwarna seperti pheophytin dan 

penurunan produksi klorofilase sebagai tanda penurunan produksi etilen.  

Penurunan produksi CO2 juga dapat menurunkan sensitivitas terhadap produksi 

etilen sehingga penguraian klorofil juga akan terhambat 

(Zagory dan Kader, 1988). 

Teknik atmosfir termodifikasi juga dapat menurunkan laju pencoklatan pada 

prduk terutama buah-buahan yang diakibatkan proses oksidasi, perubahan warna 

atau penyimpangan dan juga pelunakan dari berbagai jenis buah.  Karbondioksida 

pada ruang penyimpanan dapat menurunkan aktivitas enzim polifenol oksidase 

yang dapat menyebabkan terjadinya oksidasi  senyawa fenol yang akan 

menghasilkan senyawa berwarna gelap (Zagory dan Kader, 1988). 

Dewasa ini penyimpanan menggunakan metode atmosfir termodifikasi telah 

berkembang dengan sangat pesat, hal ini didukung oleh publikasi dan juga 

kemajuan pabrikasi jenis-jenis kemasan yang umum digunakan untuk 

penyimpanan udara termodifikasi yang memiliki sifat permeabelitas yang luas 

serta tersedianya bahan penyerap O2, CO2, etilen dan air selama penyimpanan 

(Hotman, 2009). 

Keterbatasan dalam dalam mengatur kondisi atmosfir termodifikasi secara pasif 

menyebabkan atmosfir termodifikasi lebih banyak disukai.  Metode atmosfir 
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termodifikasi dapat dilakukan dengan mengeluarkan semua gas dari dalam 

ruang/kemasan penyimpanan kemudian mengisinya kembali dengan konsentrasi 

gas yangs sesuai (Hotman, 2009). 

Berikut adalah beberapa produk yang disimpan pada kondisi udara termodifikasi, 

yang ternyata memiliki umur simpan produk lebih lama dibandingkan produk 

yang disimpan pada kondisi udara normal dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Perbandingan umur simpan produk pada udara normal dan udara 

termodidikasi 

Produk 
Suhu 

(
0
C) 

O2 (%) CO2 (%) 

Umur simpan 

udara normal 

(Hari) 

Umur simpan 

atmosfir 

termodifikasi 

(Hari) 

Apel Gala 0 – 2 1,5 – 2 1 – 5 120 180 

Alpokat 5 – 13 3 – 10 3 – 10 42 84 

Pisang 13 – 16 2 – 5 2 – 5 28 49 

Buncis 4 – 8 4 – 7 4 – 7 7 14 

Brokoli 0 – 1 5 – 15 5 – 15 28 46 

Lettuce 0 – 1 <1 <1 21 28 

Pir -1 – 1 0 – 1 0 – 1 90 180 

Lada 7 – 12 2 – 5 2 – 2.5 21 28 

Strawberry -0.5 – 0 15 – 20 15 – 20 14 21 

Sumber : Jobling (2001). 

 


