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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

 

Salah satu aspek penting dalam pengembangan pertanian adalah pada penanganan 

pascapanen.  Hal ini terkait dengan masalah kehilangan hasil yang tinggi, mutu 

yang rendah, dan harga yang fluktuatif.  Pada saat ini, masalah kehilangan pangan 

yang disebabkan penurunan produk pasca panen menjadi pusat perhatian banyak 

negara di dunia.  Kehilangan pascapanen mencapai 10-30 % dari produksi total 

tanaman (Soesanto, 2006). 

 

Sayur dan buah akan mengalami perubahan bentuk yang diakibatkan oleh enzim 

di dalamnya.  Pengaruh oksidasi karena penyimpanan yang salah juga akan 

membuat kualitas sayur dan buah menjdi menurun.  Pada dasarnya, sayuran dan 

buah-buahan setelah dipanen dikatakan masih hidup karena masih melakukan 

proses pernafasan seperti halnya kita semua.  Proses pernafasan tersebut adalah 

pengambilan gas oksigen dari udara yang digunakan untuk pembakaran bahan-

bahan organik, dan mengeluarkan gas karbondioksida (CO2) serta air sebagai hasil 

sisa proses pembakaran tersebut.  Proses respirasi ini  menghasilkan energi yang 

digunakan untuk untuk melakukan proses-proses metabolisme lain, misalnya 

perubahan warna dari hijau menjadi kuning, pembentukan gula dari pati, 

pembentukan aroma dan sebagainya. 
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Pada prinsipnya penyimpanan buah dan sayur dilakukan untuk mengendalikan 

laju proses metabolisme dan untuk memperpanjang umur simpan.  Tujuan 

penyimpanan buah dan sayuran adalah untuk memperpanjang kegunaan produk, 

mengontrol permintaan pasar dan meningkatkan keuntungan (Argo, 2010). 

 

Selama pengangkutan sayuran dan buah-buahan dimasukan ke dalam wadah atau 

ruang penyimpanan tertutup rapat, maka akan terjadi perubahan susunan gas 

sehingga dalam ruangan tersebut mengalami modifikasi atmosfer.  Secara alami 

O2 akan menurun dan CO2 akan meningkat karena sayur dan buah-buahan masih 

mengalami proses pernafasan atau respirasi, dan bila oksigen dalam ruang 

penyimpanan diturunkan maka laju respirasi akan berkurang.  Hal inilah yang 

menyebabkan umur simpan produk akan bertahan lebih lama. 

 

Penyimpanan dengan modified atmosphere storage (MAS) atau pun controlled 

atmosphere storage (CAS) adalah suatu teknologi untuk memperpanjang umur 

simpan dari buah-buahan dan sayur-sayuran.  Dengan sistem ini gas-gas penyusun 

atmosfer penyimpanan diubah komposisinya menjadi berbeda dengan udara di 

sekeliling kita.  Kesulitan utama sistem ini adalah penyediaan gas N2 dan O2 

melalui tabung gas yang jumlahnya terbatas.  

 

Pada penelitian ini gas N2 dan O2 disuplai dari sebuah kompresor dan gas CO2 dari 

tabung gas CO2 yang kemudian akan dimasukkan ke dalam box container.  

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pola penyebaran gas CO2 di dalam box 

container tersebut sebelum digunakan untuk penyimpanan buah-buahan dan 

sayur-sayuran. 

 



3 
 

3 
 

1.2.  Tujuan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pola konsentrasi gas CO2 dalam box 

container yang akan digunakan dalam penyimpanan sayuran dan buah-buahan. 

 

 

1.3.  Manfaat 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pola 

konsentrasi gas CO2 serta kondisi atmosfer dalam box container sehingga dapat 

dijadikan pengetahuan dasar dalam penyimpanan komoditi dengan menggunakan 

box container. 


