
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Panen dan Pascapanen Buah Pisang ‘Cavendish’

Proses pemanenan buah pisang ‘Cavendish’ yang dilakukan oleh PT Nusantara

Tropical Farm (NTF), yaitu dimulai dengan memilih pisang yang mempunyai

diameter berkisar 3,1 cm, lalu bagian tandan pisang dipotong dengan

menggunakan golok di atas cincin pada bagian tandan, kemudian tandan pisang

‘Cavendish’ diletakkan di pundak pemanen yang dibawa secara hati-hati dengan

menggunakan bantalan shoulder menuju cable way.  Setelah itu, dilakukan

pengangkutan buah pisang ‘Cavendish’ dari kebun ke lokasi pengemasan (packing

house) dengan menggunakan cable way agar tidak menimbulkan lecet pada

pisang.  Hal ini dilakukan mengingat buah pisang ‘Cavendish’ memiliki sifat

mudah rusak (perishable) (Purwoko dan Juniarti, 1998).

Tandan pisang dilepaskan dari paperbag setelah sampai di lokasi packing house,

kemudian dilakukan quality control seperti pencatatan umur, bobot buah, jumlah

sisir, dan mutu buah, selanjutnya dilakukan specs forming.  Pada proses ini tandan

pisang dipisahkan menjadi kelas hand atau full hand (panjang 19 cm, terdiri atas

12 fingers atau lebih), cluster (panjang 19 cm, terdiri atas 5-12 fingers), dan

fingers (panjang 19 cm, terdiri atas 1-2 buah).
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Penyimpanan merupakan tahapan pascapanen yang penting dilakukan untuk

komoditas buah-buahan.  Penanganan buah-buahan tanpa adanya kegiatan

pascapanen yang benar dapat menimbulkan kerusakan dan penurunan mutu

produk. Untuk menunjang keberhasilan penanganan pascapanen yang baik,

pisang dimasukkan ke dalam precooling room selama 24 jam dengan suhu 14 oC.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan pada suhu rendah dapat

menghambat proses pemasakan buah pisang (Purwoko, 1995).

2.2 Perubahan Fisiologis Buah Pisang

Buah pisang merupakan buah klimakterik, sehingga setelah dipanen masih

melangsungkan proses fisiologis dengan menghasilkan etilen dan CO2 dalam

jumlah yang meningkat drastis, serta terjadi proses pemasakan buah.  Selama

proses pemasakan buah pisang akan mengalami perubahan fisik dan kimia.

Perubahan fisik meliputi perubahan kadar air, tekstur, dan warna, sedangkan

perubahan kimia meliputi perubahaan pola respirasi, perubahan flavor baik rasa

ataupun bau, perubahan warna dan perubahan tekstur. Menurut Artes et al.

(2000), browning pada buah-buahan disebabkan oleh adanya perlakuan mekanis,

yang mengakibatkan bagian yang rusak berubah warnanya menjadi gelap setelah

berhubungan dengan udara atau disebabkan oleh proses oksidasi.

Setiap produk mempunyai laju respirasi yang berbeda-beda. Secara umum, sel

muda yang tumbuh aktif cenderung mempunyai laju respirasi lebih tinggi

dibandingkan dengan yang lebih dewasa. Etilen adalah senyawa organik

hidrokarbon paling sederhana (C2H4) berupa gas yang berpengaruh terhadap
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proses fisiologis tanaman.  Etilen dikategorikan sebagai hormon alami untuk

penuaan dan pemasakan .

2.3 Aminoethoxyvinylglycine (AVG)

Aminoethoxyvinylglycine (AVG) merupakan senyawa inhibitor sintesis etilen yang

dapat mengurangi proses pemasakan buah. Aminoethoxyvinylglycine (AVG)

secara umum digunakan untuk pembelajaran fisiologi tanaman dan aplikasi

pertanian.  AVG digunakan untuk menghambat aktivitas 1-aminocyclopropane-1-

carboxylate (ACC) dan sintesis etilen (Choudhury et al., 2010), sehingga dapat

menghambat produksi etilen, menunda pemasakan, dan  memperpanjang masa

simpan buah (Capitani et al., 2002).

Menurut penelitian Toan et al. (2011), aplikasi AVG 120 ppm dengan cara

semprot di pohon dapat memperlambat produksi etilen dan memperlambat proses

pemasakan buah pisang ‘Cavendish’. Seperti inhibitor lainnya, AVG dapat

menghambat enzim yang memproduksi etilen sehingga biosintesis etilen

terhambat.  Berdasarkan penelitian Salveit (2004), bahwa aplikasi AVG 1,85 ppm

mampu menghambat produksi etilen pada buah tomat matang fisiologis (Salveit,

2004).

2.4 Kitosan

Kitosan merupakan produk deasetilasi kitin.  Kitin dapat diperoleh dari ekstraksi

kulit udang melalui dua tahapan proses, yaitu penghilangan protein (deproteinase)

dan penghilangan mineral (demineralisasi) (El Ghaouth et al., 1992). Berdasarkan
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penelitiam Widodo et al. (2015) bahwa penelitian kitosan memiliki potensi yang

cukup baik sebagai pelapis pada buah pisang ‘Cavendish’.

Kitosan mampu membentuk lapisan semipermeabel.  Pelapisan dengan kitosan

diharapkan mampu memodifikasi atmosfer internal buah dengan memperpanjang

CO2 dan menurunkan O2 karena menghambat difusi oksigen ke dalam buah,

sehingga proses respirasi dapat dihambat.  Dengan demikian kerusakan buah

dapat dikurangi (El Ghaouth et al., 1992).

2.5 Suhu Rendah

Perlakuan suhu rendah merupakan salah satu upaya  untuk memperpanjang masa

simpan buah dan memperpanjang mutu buah pisang ‘Cavendish’. Penyimpanan

pada suhu rendah dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas enzim sehingga laju

respirasi pada buah rendah. Menurut Ahmad et al. (2001) buah pisang yang

disimpan pada suhu rendah memiliki kemasakan yang lebih panjang dibandingkan

dengan pisang yang disimpan pada suhu ruang.

Berdasarkan penelitian Purwoko (1995) bahwa penyimpanan pada suhu 15 oC

dapat menghambat peningkatan kandungan gula dan mempertahankan kekerasan

buah dibandingkan penyimpanan pada suhu 28 oC. Sumadi et al. (2004) juga

melaporkan bahwa penyimpanan buah pisang ‘Cavendish’ pada suhu rendah dapat

lebih dihambat pelunakannya dibanding dengan yang di simpan pada suhu ruang.


