
1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Pisang merupakan komoditas yang sangat populer di masyarakat Indonesia.

Rasanya enak, memiliki kandungan gizi yang tinggi, serta harganya yang relatif

murah.  Buah pisang biasanya dikonsumsi dalam keadaan segar maupun dalam

bentuk olahan. Ada banyak kultivar pisang, salah satunya adalah pisang

‘Cavendish’.

Pisang ‘Cavendish’ termasuk buah klimakterik yang ditandai dengan adanya

peningkatan respirasi yang tiba–tiba (respiration burst) menyertai atau

mendahului pemasakan dan tanggap terhadap etilen. Dalam pascapanen buah

pisang ‘Cavendish’ terdapat  kendala yang dihadapi, yaitu buah pisang mudah

rusak dan memiliki umur simpan yang singkat. Buah klimakterik setelah dipanen

akan terus melangsungkan proses fisiologisnya.  Proses pemasakan buah ini tidak

bisa dihentikan, namun dapat diperlambat.

Berbagai perubahan fisik dan kimia mengikuti proses pemasakan buah pisang, di

antaranya pelunakan buah, perubahan warna kulit buah, peningkatan kandungan

gula, dan peningkatan laju respirasi dan laju produksi etilen (Purwoko et al.,

2002).  Berbagai upaya dilakukan dalam penanganan pascapanen, yang ditujukan
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untuk memperpanjang masa simpan buah dan mempertahankan mutu buah pisang

‘Cavendish’.  Penanganan pascapanen yang dapat dilakukan pada buah pisang

‘Cavendish’ adalah dengan penambahan aminoethoxyvinylglycine (AVG),

kitosan, dan penyimpanan pada suhu rendah.

Berdasarkan penelitian Cetinbas dan Koyuncu (2011) bahwa aplikasi AVG 30

ppm dapat menurunkan produksi etilen dan laju respirasi pada buah persik

‘Monroe’.  Aplikasi AVG 120 ppm pada buah pisang ‘Cavendish’ dengan cara

semprot di pohon mampu menghambat aktivitas enzim dan menurunkan produksi

etilen (Toan et al., 2011).

Kitosan  merupakan salah satu teknologi MAP. Teknologi MAP pada prinsipnya

hanya menggunakan pembatas fisik untuk memisahkan udara tepat di sekeliling

buah dari udara di luarnya.  MAP pada buah mampu menurunkan aktivitas

respirasi, menunda pemasakan dan pelunakan jaringan buah. Kitosan akan

mempertahankan kesegaran buah melalui pengaruhnya menurunkan respirasi dan

transpirasi (Widodo dan Zulferiyenni, 2008; Widodo et al., 2007; Widodo et al.,

2012). Berdasarkan hasil penelitian Widodo et al. (2012) pelapisan kitosan 2,5 %

pada jambu biji ‘Mutiara’ dan ‘Crystal’ mampu memperpanjang masa simpan 7–8

hari.

Penyimpanan pada suhu rendah merupakan salah satu cara yang paling umum dan

ekonomis yang dilakukan untuk memperpanjang masa simpan produk

hortikultura. Aplikasi teknik atmosfer termodifikasi akan berhasil baik jika

dikombinasikan dengan penyimpanan pada suhu rendah (Dewi, 2007). Suhu
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rendah akan mengurangi efek pemanasan akibat dari respirasi sehingga efek

pelunakan daging buah dapat dicegah.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa masalah yang dirumuskan

dalam pertanyaan berikut.

1. Apakah aplikasi AVG mampu memperpanjang masa simpan dan

mempertahankan mutu buah pisang ‘Cavendish’?

2. Apakah aplikasi kitosan mampu memperpanjang masa simpan dan

mempertahankan mutu buah pisang ‘Cavendish’?

3. Apakah penyimpanan suhu rendah mampu memperpanjang masa simpan dan

mempertahankan mutu buah pisang ‘Cavendish’?

4. Apakah terdapat interaksi antara AVG, kitosan, dan suhu rendah dalam

memperpanjang masa simpan dan mempertahankan mutu buah pisang

‘Cavendish’?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah sebagai

berikut.

1. Mengetahui pengaruh aplikasi AVG  terhadap masa simpan dan mutu buah

pisang ‘Cavendish’;

2. Mengetahui pengaruh aplikasi kitosan terhadap masa simpan dan mutu buah

pisang ‘Cavendish’;

3. Mengetahui pengaruh penyimpanan suhu rendah terhadap masa simpan dan

mutu buah pisang ‘Cavendish’;
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4. Mengetahui interaksi antara AVG, kitosan, dan suhu rendah terhadap masa

simpan dan mutu buah pisang ‘Cavendish’.

1.3 Kerangka Pemikiran

Pisang merupakan salah satu produk hortikultura yang dikonsumsi dalam keadaan

segar maupun dalam bentuk olahan lainnya. Buah pisang memiliki sifat yang

mudah rusak dan tidak tahan jika disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Kerusakan awal dari buah ini adalah ditandai dengan berubahnya kulit buah

menjadi berwarna kehitaman yang kemudian disusul daging buahnya menjadi

lunak dan berubah warna menjadi kecoklatan.

Agar proses pematangan buah pisang dapat diperlambat, maka diperlukan upaya

untuk menghambat efek gas etilen.  Dengan demikian, diharapkan proses

pemasakan menjadi lambat karena kurangnya ketersediaan etilen.  Berbagai upaya

dilakukan untuk mencegah kerusakan buah, salah satunya adalah dengan

pemberian aminoethoxyvinylglycine (AVG). Menurut Capitani et al. (2002),

bahwa aplikasi AVG 0,74 ppm dapat menghambat sintesis etilen pada buah apel.

Selain dengan perlakuan AVG dan penyimpanan suhu rendah, kombinasi

teknologi Modified Atmosphere Packaging (MAP) dengan kitosan diharapkan

mampu memperpanjang masa simpan dan memperpanjang mutu buah pisang

‘Cavendish’.  Pada penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa pelapisan kitosan

dapat memperpanjang masa simpan buah pisang, jambu biji (Widodo et al., 2012,

2013 dan 2015), duku (Widodo dan Zulferiyenni, 2008), peach, pir jepang, dan

kiwi (Du et al., 1997).  Hal ini terjadi karena kemampuan kitosan untuk
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membentuk lapisan semipermeabel yang berfungsi menghambat difusi oksigen ke

dalam buah, sehingga proses respirasi buah terhambat.

Produksi etilen sangat dipengaruhi oleh suhu penyimpanan produk, produksi

etilen umumnya berkurang pada suhu rendah. Menurut Purwoko (1995), bahwa

penyimpanan buah pada suhu rendah dapat menghambat proses pemasakan buah

pisang.  Penyimpanan buah pada suhu rendah menurunkan respirasi dan

transpirasi pada buah pisang (Sumadi et al., 2004).  Buah pisang yang disimpan

pada suhu rendah umumnya efektif untuk memperpanjang masa simpan produk.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan dapat diajukan

hipotesis sebagai berikut.

1. Aplikasi AVG mampu memperpanjang masa simpan dan mempertahankan

mutu buah pisang ‘Cavendish’.

2. Aplikasi kitosan mampu memperpanjang masa simpan dan mempertahankan

mutu buah pisang ‘Cavendish’.

3. Penyimpanan pada suhu rendah mampu memperpanjang masa simpan dan

mempertahankan mutu buah pisang ‘Cavendish’.

4. Interaksi antara AVG, kitosan, dan suhu rendah lebih mampu memperpanjang

masa simpan dan mempertahankan mutu buah pisang ‘Cavendish’.


