
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Buah Jambu Biji 

 

2.1.1.  Klasifikasi dan Botani 

Beberapa macam/kultivar jambu biji dikenal di Indonesia diantaranya jenis 

‘crystal’, sebagian dikenal sejak lama, sebagian merupakan introduksi dari negara 

lain. 

 

Jambu biji ‘crystal’ merupakan mutasi dari residu Muangthai Pak, ditemukan pada 

tahun 1991 di District Kao Shiung–Taiwan.  Diperkenalkan di Indonesia pada 

tahun 1991 oleh Misi Teknik Taiwan.  Jambu ‘crystal’ sebetulnya tidak benar-

benar nirbiji, jumlah bijinya kurang dari 3% bagian buah, sepintas jambu biji 

‘crystal’ hampir tidak berbiji.  Berikut morfologi buah jambu biji : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Subkelas : Rosidae 

Ordo  : Myrtales 

Famili  : Myrtaceae 

Genus  : Psidium 

http://id.wikipedia.org/wiki/Introduksi
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Species : Psidium guajava L.  (Dinas Pertanian dan Perikanan, 2012). 

 

Secara umum struktur buah jambu biji ‘crystal’ merupakan tanaman berbuah 

sepanjang tahun secara continue, berproduksi buah jambu biji ‘crystal’ dalam 

sekali berbuah menghasilkan 15 - 30 buah.  Dalam usia tanam 2 tahun per 

tanaman bisa menghasilkan 70 - 80 kg selama 6 bulan, dan memiliki bobot rata-

rata buah 500 gram bahkan ada yang mencapai 900 gram.  Bentuk buah jambu biji 

‘crystal’ simetris sempurna, kulit jambu biji ‘crystal’ hijau mulus yang dilapisi 

lilin yang cukup tebal, fungsi dari lapisan lilin tersebut membuat buah sulit 

ditembus hama.  Warna daging buah putih dengan tekstur renyah saat hampir 

matang dan empuk saat di puncak kematangan, kadar kemanisan mencapai 11 - 12 

°brix dan kadar air cukup tinggi (menyegarkan).  

 

2.1.2.  Kandungan Buah Jambu Biji 

Buah jambu biji sering kita makan tetapi tidak tahu kandungan yang terdapat 

dalam buah tersebut.  Buah jambu biji mengandung berbagai zat gizi yang dapat 

digunakan sebagai obat untuk kesehatan.  Kandungan vitamin C jambu biji dua 

kali lipat jeruk manis yang hanya 49 mg per 100 g buah.  Vitamin C itu 

terkonsentrasi pada kulit dan daging bagian luarnya yang lunak dan tebal.  

Kandungan vitamin C jambu biji memuncak saat menjelang matang.   

Buah jambu biji memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan komposisi yang 

lengkap seperti disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Kandungan gizi pada buah jambu biji per 100 g buah 

No. Kandungan gizi Jumlah kandungan gizi Satuan 

1 Kalori           49.000 (energy) (cal) 

2 Protein  0,90 (gram) 

3 Lemak  0,30 (gram) 

4 Karbohidrat 12,20 (gram) 

5 Kalsium  14,00 (m g) 

6 Fosfor  28,00 - 

7 Zat besi 1,10 - 

8 Vitamin A  25,00 (S.I.) 

9 Vitamin B  0,02 (m g) 

10 Vitamin C  87,00 (m g) 

11 Air  86,00 (gram) 

12 Bagian yang dapat dimakan 82,00 - 

Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI (1981) dalam Hidayah (2009). 

 

Buah jambu biji kaya akan kandungan serat, khususnya pektin (serat larut air).  

Pada umumnya peran fisiologis serat makanan adalah meningkatkan massa feses, 

memperlambat waktu pengkosongan lambung, meningkatkan rasa kenyang 

sesudah makan, menurunkan absorpsi glukosa, dan meningkatkan ekskresi asam 

empedu (Wirakusumah, 2007). 

 

2.2.  Kerusakan Fisik dan Mekanik 

 

Bahan pangan hasil pertanian akan mengalami perubahan fisik setelah dipanen, 

sebagai akibat dari pengaruh luar dan pengaruh dari dalam bahan pangan itu 

sendiri. 

 

Yang dimaksud dengan pengaruh luar, yaitu karena faktor-faktor mekanis, seperti 

tekanan fisik (dropping, atau jatuhan; shunting atau gesekan) dan juga adanya 

vibrasi atau getaran, benturan antara bahan dan alat atau wadah selama perjalanan 

dan distribusi.  Kerusakan fisik yang disebabkan oleh pengaruh luar yang 
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lainadalah serangan serangga pada biji-bijian, buah dan sayuran selama 

penyimpanan.  Penggunaan suhu yang terlalu tinggi dalam pengolahan bahan 

pangan menyebabkan warna, tekstur dan penampakan yang menyimpang, dan 

akan menurunkan mutu organoleptis dan mutu gizinya berkurangnya kandungan 

vitamin.  Pengaruh dari dalam di sini termasuk adanya reaksi-reaksi enzimatis 

sehingga berpengaruh terhadap warna bahan, perubahan kekentalan bahan 

pangan, serta tekstur bahan pangan. 

 

Perubahan kimiawi mencakup terjadinya reaksi pencoklatan.  Vitamin C (asam  

askorbat) merupakan suatu senyawa reduktor dan juga dapat bertindak sebagai 

precursor untuk pembentukan warna coklat nonenzimatik.  Pada buah-buahan 

proses pencoklatan (browning) sering terjadi salah satunya pencoklatan akibat 

vitamin C, dan buah yang memar pun juga dapat mengalami proses pencoklatan.  

Hal tersebut dapat menurunkan mutu buah dan mempercepat buah menjadi busuk 

(Winarno, 1982). 

 

2.3.  Perubahan Selama Proses Pematangan 

 

Pada umumnya tahap-tahap proses pertumbuhan dan kehidupan buah dan sayuran 

meliputi pembelahan sel, pembesaran sel, pendewasaan sel (maturation), 

pematangan (ripening), kelayuan (senescence), dan pembusukan (deterioration).  

Khususnya pada buah, pembelahan sel segera berlangsung setelah terjadinya 

pembuahan yang kemudian diikuti dengan pembesaran atau pengembangan sel 

sampai mencapai volume maksimum.  Setelah itu, sel-sel dalam buah berturut-

turut mengikuti proses pendewasaan, pematangan, kelayuan, dan pembusukan 

(Winarno dan Aman, 1981). 
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Menjadi masaknya hasil tanaman dan berlanjut menjadi tuanya (senescence) hasil 

tanaman, penyebab utamanya adalah aktivitas respirasi, respirasi masih terjadi 

pada hasil tanaman menjelang panenan dan sesudah panenan (hasil tanaman 

dalam penyimpanan).  Produksi etilen erat hubungannya dengan aktivitas 

respirasi, etilen merupakan suatu senyawa kimia yang mudah menguap, yang 

dihasilkan selama proses masaknya suatu tanaman.  Produksi etilen pada buah 

yang klimakterik hanyalah untuk memajukan tahapan aktivitas respirasi atau 

makin tinggi produksi etilen makin meningkat pula berlangsungnya aktivitas 

respirasi dan penyerapan oksigen pun makin bertambah banyak (Kartasapoetra, 

1989). 

 

Pola respirasi buah klimakterik ditunjukkan dengan peningkatan laju respirasi 

yang nyata pada saat buah akan matang, mencapai puncak dan menurun setelah 

matang.  Sedangkan pola respirasi non klimakterik tidak menunjukkan adanya 

peningkatan laju respirasi saat akan matang.  Buah-buahan  klimakterik dan non 

klimakterik disajikan pada Tabel 2.  Berdasarkan sifat klimakterik buah dapat 

dibagi dalam 3 tahap yaitu klimakterik menaik, puncak klimakterik, dan 

klimakterik menurun (Winarno dan Aman 1981) dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

A  =  Praklimakterik 

2 1 =  Klimakterik menaik 

2 =  Puncak klimakterik 

3 =  Klimakterik menurun 

 

A 1 

 

 3 

 

Pertumbuhan sel 

 

Gambar 1.  Skema pembagian tahap-tahap klimakterik 

Ju
m

la
h

 p
ro

d
u
k

si
 C

O
2
 



9 

Buah jambu biji termasuk salah satu buah klimakterik, ciri buah klimakterik 

adalah adanya peningkatan respirasi yang tinggi dan mendadak (respiration burst) 

yang menyertai atau mendahului pemasakan, melalui peningkatan CO2 dan etilen 

(Widodo, 2009). 

 

Tabel 2.  Buah-buahan klimakterik dan non klimakterik 

Buah-buahan klimakterik Buah-buahan non klimakterik 

Apel, Melon 

Aprikot 

Apokat, Pepaya 

Pisang 

Buah persik 

Arbei, Pear 

Sukun, Kesemek 

Pisang raja 

Kurma 

Jambu biji 

Buah nangka 

Semangka 

Mangga 

Buah berry, Jeruk 

Coklat, Lada 

Nanas 

Ceri, Delima 

Timun 

Terung 

Anggur, Strowberi 

Jeruk besar 

Jeruk keprok 

Lemon 

Limau 

Leci 

Buah frambus 

Sumber: Kader, et.al., (1985) 

 

2.4 .  Bahan Penghambat Pematangan 

 

2.4.1.  Kalium Permanganat  

Kalium permanganat (KMnO4) berfungsi sebagai pengoksidasi gas etilen.  Hal ini 

ditunjukkan bahwa buah pisang yang disimpan di dalam kantong plastik yang 

mengandung kalium permanganat akan menyebabkan ketegaran yang lebih besar.  

Pengaruh perlakuan tersebut akan nyata setelah 38 hari.  Diperkirakan dengan 

suatu pengemasan yang ditambah kalium permanganatbuah jambu biji ‘crystal’ 

bersama-sama, maka umur simpan buah pisang raja dapat bertambah kurang lebih 

2 minggu (Pujimulyani, 2012).  KMnO4 dalam rangka memperpanjang umur 
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simpan dan vaselife produk-produk pertanian telah dipakai secara luas dan 

memberikan hasil yang positif (Hiwale and Singh, 2003). 

 

Perlakuan pasca panen pisang dapat dilakukan dengan cara yang disarankan 

adalah penggunaan bahan kimia Kalium Permanganat (KMnO4) untuk 

mengoksidasi etilen (Jannah, 2008). 

 

Suatu preparasi komersial zat penyerap yang disebut purafil (KMnO4 alkalis 

dengan silikat) sebagai pendukung (carrier) yang dihasilkan oleh Marbon 

Chemical Company, ternyata mampu menyerap keseluruhan etilen yang 

dikeluarkan oleh buah pisang yang disimpan dalam kantong polietilen tertutup 

rapat.  Dalam penelitian pengawetan pisang ambon yang dilakukan dengan 

menggunakan KMnO4 1,5 persen dengan penyimpanan selama 14 hari mutu 

pisang masih tetap baik.  Penggunaan KMnO4 dianggap mempunyai potensi yang 

paling besar karena KMnO4 bersifat tidak menguap sehingga dapat disimpan 

berdekatan dengan buah tanpa menimbulkan kerusakan buah (Kristianingrum, 

2007). 

 

Adapun sifat dan karakteristik dari KMnO4 adalah sebagai berikut: 

1) Kristal berwarna ungu jelas atau hampir gelap 

2) Larut 16 bagian dalam air pada suhu 20°C dan membentuk larutan ungu 

3) Berat jenis 2,703 g/cc 

4) Berat molekul 158 

5) KMnO4 merupakan bahan pengoksidasi dan bahan antiseptik 
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6) KMnO4 mudah rusak bila terkena cahaya matahari langsung yakni akan 

terbentuk KMnO4 yang mengendap.  Karena itu, KMnO4 harus disimpan dalam 

botol yang tidak tembus cahaya. 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, 1998). 

Pembuangan etilen dapat dilakukan dengan proses kimia.  Senyawa kimia yang 

dapat digunakan untuk membuang etilen adalah KMnO4 dengan nama dagang 

purafil yang berfungsi untuk mengoksidasi etilen menjadi CO2 dan H2O (Red, 

1992). 

 

2.4.2.  Bahan Penyerap KMnO4 

Bahan penyerap yang digunakan sebaiknya memiliki densitas yang rendah, 

kapasitas penyerapan rendah, namun memiliki kapasitas retensi yang tinggi 

terhadap KMnO4 (Pantastico, 1986).  Bahan yang ada disekitar kita dapat 

digunakan sebagai bahan penyerap KMnO4 antara lain arang aktif, batu apung, 

busa, cocopeat, lumpur kering, serbuk gergaji kayu, serutan gergaji kayu, dan 

zeolit. 

 

Arang kayu merupakan salah satu media penyerap yang cukup baik, karena di 

dalam arang kayu terkandung karbon aktif.  Menurut Tamrin dan Jamal (2003) 

karbon aktif mampu menyerap gas, zat warna, bahkan mikroorganisme.  Selain 

itu, arang kayu juga merupakan bahan yang mampu menghilangkan kelembaban 

dalam kemasan-kemasan yang tertutup.  Dengan terkandungnya karbon dalam 

arang kayu, maka arang kayu memiliki kapasitas penyerapan yang cukup besar 

terhadap uap air, belerang oksida, asam nitrat, benzena dan zat-zat lainnya.  

Dalam penelitian Rahmanto, 2005.  Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa 
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pemberian KMnO4 konsentrasi 2M, 4M, 6M, dan 8M pada arang kayu dalam 

kemasan plastik polietilen dapat memperpanjang umur simpan buah alpukat 

varietas hijau panjang antara 9 sampai dengan 12 hari. 

 

2.5.   Penanganan Pasca Panen 

 

Diperlukan adanya penanganan buah setelah proses pemanenan yaitu salah 

satunya dengan cara penyimpanan.  Penyimpanan adalah suatu usaha untuk 

mempertahankan daya guna suatu produk.  Tujuan utama penyimpanan buah 

adalah untuk pengendalian laju respirasi dan transpirasi pada ruang penyimpanan 

sebagai jalan pengaturan suhu dan RH.  Fasilitas penyimpanan diperlukan bila 

produksi buah meningkat (Satuhu dan Supriyadi, 2004). 

 

Hasil penelitian laboratorium secara umum menunjukan bahwa penyimpanan 

pada suhu rendah (dingin) yang dipertahankan konstan dapat memperpanjang 

mutu fisik (warna dan penampilan/ kesegaran, tekstur dan cita rasa) dan nilai gizi 

terutama kandungan vitamin C buah dan sayur segar.  Sedangkan penyimpanan 

pada suhu dingin, namun sesekali difluktuasikan atau diekspose pada suhu ruang 

menyebabkan penurunan mutu fisik/organoleptik dan nilai gizi yang lebih cepat 

dibandingkan suhu stabil.  Penyimpanan pada suhu ruang (dibiarkan sesuai 

dengan suhu lingkungan) menyebabkan penurunan mutu fisik–organoleptik dan 

mutu nilai gizi sangat cepat yang diikuti dengan proses pembusukan.  Suhu 

penyimpanan untuk buah yang direkomendasikan untuk penyimpanan dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3.  Suhu penyimpanan, kelembaban, dan daya simpan buah 

Komoditi Suhu (°C) Kelembaban (%) Daya Simpan 

Alpukat   3 – 9 85 – 90 1 – 2 minggu 

Pisang mentah   (-13) – (-8) 85 – 90 1 – 3 minggu 

Jambu biji mentah (-13) – (-12) 90 4 minggu 

Mangga          10 85 – 90 15 – 20 hari 

Manggis  4 – 6 85 – 90 7 minggu 

Jeruk manis - 85 – 90 8 – 10 minggu 

Pepaya        8 85 – 90 25 – 20 hari 

Nenas 10 – 16 85 – 90 3 – 4 minggu 

Sawo beludru 3 – 6 90 3 minggu 

Srikaya       5 85 – 90 6 minggu 

Durian 4 – 6 85 – 90 6 – 8 minggu 

Jambu biji   9 – 10 85 – 90 2 – 5 minggu 

Nangka  12 – 13 85 – 90 6 minggu 

Langsat  12 – 15 85 – 90 2 minggu 

Markisa  6 – 8 85 – 90 3 minggu 

Kesemek  0 – 2 85 – 90 7 minggu 

Rambutan          10 90 – 95 1 – 2 minggu 

Sumber: Pantastico, 1989. 

 

 

 

 


