
 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

Jambu biji (Psidium guajava L.) merupakan buah yang cukup digemari di 

Indonesia.  Jambu biji memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti vitamin C dan 

kandungan air (Sitorus et al., 2014), dengan kandungan vitamin C 5 kali lipat 

dibandingkan jeruk (50 mg/100 g) (Kumar, 2012).  Salah satu kultivar yang 

memiliki nilai jual tinggi adalah jambu biji ‘Mutiara’.  Meskipun memiliki biji, 

jambu biji ‘Mutiara’ memiliki keunggulan, yaitu memiliki ukuran yang besar dan 

daging buah lebih tebal dibandingkan dengan jambu biji lainnya.   

 

Walaupun memiliki keunggulan dan banyak digemari, namun terdapat masalah 

dalam pascapanen jambu biji, yaitu masa simpan yang pendek dan mudah 

mengalami kerusakan.  Masa simpan jambu biji pada umumnya antara 2—7 hari 

(Widodo et al., 2012).  Setelah itu, buah akan terlihat layu dan lembek sehingga 

mudah rusak.   

 

Jambu biji tergolong buah yang bersifat klimakterik yang ditandai dengan 

peningkatan respirasi dan produksi etilen yang tinggi selama proses pemasakan.  

Peningkatan tersebut menyebabkan masa simpan buah tidak bertahan lama.   
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Dengan demikian, perlu dilakukan penanganan untuk menurunkan laju respirasi 

dan produksi etilen sehingga dapat menghambat proses pemasakan. 

 

Penanggulangan pascapanen perlu dilakukan dengan memperpanjang masa 

simpan dan mempertahankan mutu buah jambu biji.  Dalam memperpanjang masa 

simpan, dapat dilakukan aplikasi aminoethoxyvinylglycine (AVG) untuk 

menghentikan produksi etilen.  AVG adalah zat alami pengatur pertumbuhan yang 

kompetitif menghambat ACC sintase atau membatasi laju enzim pada biosintesis 

etilen (Cline, 2006), dengan memblok atau menonaktifkan gen pengkode atau 

enzim yang memproduksi etilen sehingga proses pemasakan terhambat (Capitani 

et al., 2002).  Pengaplikasian AVG diharapkan mampu memperpanjang masa 

simpan dan mempertahankan mutu jambu biji.   

 

Penanganan juga dapat dilakukan dengan pengemasan dan penyimpanan pada 

suhu dingin.  Pengemasan dengan plastic wrapping mampu memperpanjang masa 

simpan dan mempertahankan mutu buah.  Penelitian sebelumnya oleh Widodo et 

al. (2013) menunjukkan bahwa pelapisan dengan plastic wrapping secara nyata 

meningkatkan masa simpan 4,4 hari dan mempertahankan mutu jambu biji 

'Mutiara' dibandingkan dengan tanpa plastic wrapping.  Plastic wrapping 

diharapkan mampu menghambat respirasi dan transpirasi yang tinggi. 

 

Penyimpanan pada suhu dingin merupakan salah satu cara dalam menekan laju 

respirasi dan proses metabolisme lainnya yang dapat menurunkan  masa simpan 

dan mutu buah .  Selama penyimpanan suhu rendah ( 10 °C ), laju respirasi lebih 

rendah dalam sel buah dibandingkan dengan suhu tinggi ( 20 °C ) yang dapat 

merusak jaringan buah (Ruzaina et al., 2013). 
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Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam 

pertanyaan sebagai berikut. 

1. Apakah aplikasi aminoethoxyvinylglycine (AVG) dapat memperpanjang masa 

simpan dan mempertahankan mutu buah jambu biji ‘Mutiara’? 

2. Apakah aplikasi plastic wrapping dapat memperpanjang masa simpan dan 

mempertahankan mutu buah jambu biji ‘Mutiara’? 

3. Apakah suhu simpan dapat mempengaruhi masa simpan dan mutu buah jambu 

biji ‘Mutiara’? 

4. Apakah pengaruh interaksi antara aminoethoxyvinylglycine (AVG) dan plastic 

wrapping dapat mempengaruhi masa simpan dan mutu buah jambu biji 

‘Mutiara’? 

5.  Apakah pengaruh interaksi antara aminoethoxyvinylglycine (AVG) dan suhu 

simpan dapat mempengaruhi masa simpan dan mutu buah jambu biji 

‘Mutiara’? 

6.  Apakah pengaruh interaksi antara plastic wrapping dan suhu simpan dapat 

mempengaruhi masa simpan dan mutu buah jambu biji ‘Mutiara’? 

7. Apakah pengaruh interaksi antara aminoethoxyvinylglycine (AVG), plastic 

wrapping, dan suhu simpan dapat mempengaruhi masa simpan dan mutu buah 

jambu biji ‘Mutiara’? 
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1.2 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

 

1. Mengetahui pengaruh aplikasi aminoethoxyvinylglycine (AVG) dalam 

memperpanjang masa simpan dan mempertahankan mutu buah jambu biji 

‘Mutiara’; 

2. Mengetahui pengaruh aplikasi plastic wrapping dalam memperpanjang masa 

simpan dan mempertahankan mutu buah jambu biji ‘Mutiara’; 

3. Mengetahui pengaruh suhu simpan dalam mempengaruhi masa simpan dan 

mutu buah jambu biji ‘Mutiara’; 

4. Mengetahui pengaruh interaksi antara aminoethoxyvinylglycine (AVG) dan 

plastic wrapping dalam memperpanjang masa simpan dan mempertahankan 

mutu buah jambu biji ‘Mutiara’; 

5.  Mengetahui pengaruh interaksi antara aminoethoxyvinylglycine (AVG) dan 

suhu simpan mempengaruhi masa simpan dan mutu buah jambu biji 

‘Mutiara’; 

6.  Mengetahui pengaruh interaksi antara plastic wrapping dan suhu simpan 

dalam mempengaruhi masa simpan dan mutu buah jambu biji ‘Mutiara’; 

7. Mengetahui pengaruh interaksi antara aminoethoxyvinylglycine (AVG), 

plastic wrapping, dan suhu simpan dalam mempengaruhi masa simpan dan 

mutu buah jambu biji ‘Mutiara’. 
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1.3 Kerangka Pemikiran  

Jambu biji merupakan buah klimakterik yang ditandai dengan peningkatan 

respirasi produksi etilen selama proses pemasakan.  Respirasi yang tinggi 

menyebabkan masa simpan menjadi pendek dan mudah mengalami kerusakan.  

Selain respirasi, transpirasi merupakan penyebab utama kerusakan buah akibat 

kehilangan air.  Etilen merupakan hormon yang secara alami dapat menimbulkan 

efek mempercepat pemasakan sehingga masa simpat menjadi pendek.   

 

Salah satu cara menghambat pemasakan buah adalah dengan aplikasi 

aminoethoxyvinylglycine (AVG) yang mampu menghentikan produksi etilen.  

Yildiz et al. (2012) mengemukakan bahwa aplikasi AVG dapat menghambat 

biosintesis etilen pada buah.  AVG menghambat produksi etilen selama 

pemasakan buah dengan menghalangi konversi S-adenosilmetionin (SAM) 

menjadi 1-aminocyclopropane 1-carboksylate (ACC) (Tarabih, 2014).   

 

Untuk menurunkan respirasi dan transpirasi buah perlu dilakukan pengemasan, 

yang salah satunya dengan plastic wrapping.  Pengemasan plastik adalah bentuk 

modifikasi lingkungan kemasan (MAP) yang dapat meminimumkan penurunan 

bobot yang berlebihan selama transportasi (Thongsavath et al., 2012).  Plastic 

wrapping merupakan jenis kemasan berbahan low density polyethylen (LDPE) 

yang dapat menekan susut bobot buah.  Pengemas berbahan LDPE efektif dalam 

menekan kehilangan bobot buah jambu biji (Chitarra et al., 2002).  

 

Selain pengemasan, penyimpanan pada suhu dingin juga mampu meningkatkan 

masa simpan dan mutu buah.  Penyimpanan pada suhu dingin dapat mengurangi 

jumlah CO2 dari proses respirasi buah.  Suhu dingin menghambat peningkatan 
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respirasi pada jambu biji dibandingkan dengan suhu kamar.  Hasil penelitian Bron 

et al. (2005) menunjukkan bahwa penyimpanan buah jambu biji pada suhu 10—

20 °C memiliki laju respirasi lebih rendah dibandingkan penyimpanan pada suhu 

31—41 °C 

 

1.4   Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut. 

1. Aplikasi aminoethoxyvinylglycine (AVG) dapat memperpanjang masa simpan 

dan mempertahankan mutu buah jambu biji ‘Mutiara’; 

2. Aplikasi plastic wrapping dapat memperpanjang masa simpan dan 

mempertahankan mutu buah jambu biji ‘Mutiara’; 

3. Penyimpanan pada suhu dingin dapat memperpanjang masa simpan dan 

mempertahankan mutu buah jambu biji ‘Mutiara’;  

4. Pengaruh interaksi antara aminoethoxyvinylglycine (AVG) dan plastic 

wrapping dapat memperpanjang masa simpan dan mempertahankan mutu buah 

jambu biji ‘Mutiara’; 

5. Pengaruh interaksi antara aminoethoxyvinylglycine (AVG) dan suhu simpan 

dapat memperpanjang masa simpan dan mempertahankan mutu buah jambu 

biji ‘Mutiara’; 

6. Pengaruh interaksi antara plastic wrapping dan suhu simpan dapat 

memperpanjang masa simpan dan mempertahankan mutu buah jambu biji 

‘Mutiara’; 
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7. Pengaruh interaksi antara aminoethoxyvinylglycine (AVG), plastic wrapping, 

dan suhu dingin lebih dapat memperpanjang masa simpan dan 

mempertahankan mutu buah jambu biji ‘Mutiara’. 

 

 


