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1. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

Indonesia kaya akan berbagai  jenis buah yang memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan. Salah satu buah yang memiliki potensi besar itu adalah buah 

pisang. Buah pisang  merupakan salah satu hasil buah-buahan yang penting 

di Indonesia karena banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena banyak 

dimanfaatkan untuk keperluan hidup masyarakat maka buah pisang 

memiliki  nilai ekonomi yang baik. Buah pisang memiliki kandungan gizi 

yang tinggi serta sebagai sumber energi karena mengandung karbohidrat, 

vitamin A dan B ( AAK, 1999). 

  

Buah pisang merupakan jenis buah klimakterik karena selama proses 

pematangan mengalami laju respirasi yang tinggi sehingga proses 

pematangannya berjalan dengan cepat. Seperti halnya buah-buahan 

klimakterik lainnya, proses pematangan buah pisang tidak dapat di hentikan 

tetapi dapat di perlambat sehingga daya simpan buah dapat di perpanjang 

( Daryanto, 2006). 
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Mengingat nilai ekonomi dan gizi yang tinggi serta sifat buah pisang muli 

yang cepat matang maka diperlukan upaya pengembangan teknologi pasca 

panen. Pengembangan teknologi pasca panen seperti tehnik penyimpanan 

buah memerlukan pengetahuan tentang berbagai aspek fisiologi dan 

pengaruh faktor eksternal terhadap proses pematangan buah pisang muli. 

Salah satu faktor eksternal yang perlu dipelajari pengaruhnya terhadap 

proses pematangan adalah cahaya merah. Proses pematangan buah pisang 

muli berkaitan erat dengan biosintesis protein dan kandungan triptofan . 

Biosintesis protein berkaitan dengan pembentukan enzim-enzim yang baru 

sedangkan triptofan berkaitan dengan biosintesis  auksin. Kedua proses ini 

yaitu peningkatan biosintesis protein dan penurunan biosintesis auksin 

merupakan karakteristik dari buah yang sedang mengalami proses 

pematangan. 

 

Penelitian ini diarahkan pada upaya untuk memahami peran cahaya merah 

dalam proses biosintesis protein dan biosintesis auksin selama proses 

pematangan buah pisang 

 

B.Tujuan Penelitian   

 Tujuan dari penelitian ini adalah  untukmengetahui apakah cahaya merah 

mempengaruhi kandungan protein dan level triptofan buah pisang muli. 
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B. Manfaat Penelitian  

 

Dari segi fisiologi tumbuhan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

kontribusi bagi pemahaman proses pematangan buah pisang muli terutama 

yang berkenaan dengan pengaruh faktor eksternal seperti cahaya merah  

terhadap proses pematangan buah pisang muli. Dari segi teknologi pasca 

panen hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan 

sistem pengemasan buah pisang muli. 

 

D. Kerangka pikir 

 

Buah pisang muli merupakan buah  klimakterik dimana proses pematangan 

buah disertai dengan peningkatan laju respirasi. Peningkatan laju respirasi 

berfungsi untuk mensuplai ATP dan NADH bagi keperluan proses 

metabolisme seperti degradasi klorofil, biosintesis etilen, biosintesis enzim, 

dan protein yang baru. Oleh sebab itu, proses pematangan buah pisang muli 

relatif cepat. 

 

Cahaya merah mengubah fitokrom merah (Pr) manjadi fitokrom merah jauh 

(Pfr) yang merupakan bentuk aktif dari fitokrom.Pfr mengaktifkan protein 

pengatur yang mendorong transkirpsi gen-gen yang di stimulasi cahaya 

seperti gen-gen yang mengkodekan ribulosabispospat RUBP (gen rbcs) dan 

klorofil (cab), serta menekan transkripsi gen-gen yang di hambat 

cahaya.Cahaya merah telah diketahui menyebabkan penurunan yang tajam 

jumlah etilen yang di sintesis. Juga telah di laporkan bahwa kontrol cahaya ( 
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photocontrol) ini merupakan suatu sistem yang diantarai oleh fitokrom, 

karena penekanan produksi etilen yang disebabkan cahaya merah dapat  

dibalikkan oleh cahaya merah jauh.  

 

Berdasarkan fakta di atas jika buah klimakterik pisang muli diberi perlakuan 

cahaya merah maka produksi etilennya akan menurun dan proses 

pematangan akan berlangsung lebih  lambat. Namun belum di ketahui 

apakah perlakuan cahaya merah pada buah klimakterik pisang muli akan 

mempengaruhi kandungan protein dan triptophan. 

 

Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui ini adalah dengan 

membandingkan kandungan protein dan level triptofan buah pisang muli 

yang diberi perlakuan cahaya merah dengan  yang tidak diberi perlakuan 

cahaya merah. Pembandingan dilakukan pada 2 waktu yang berbeda yaitu 4 

hari setelah perlakuan atau awal klimakterik dan 8  hari setelah perlakuan 

atau akhir klimaterik. Skema prediksi pengaruh pemberian cahaya merah 

terhadap kandungan protein dan level triptofan buah pisang muli dapat di 

lihat pada gambar di bawah ini: 
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Cahaya Merah 
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Gambar 1 . Skema prediksi pengaruh cahaya merah terhadap kandungan 

protein dan kandungan triptophan buah pisang muli selama 

proses pematanga 
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C. Hipotesis  

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Kandungan protein buah pisang muli yang diberi perlakuan cahaya 

merah lebih rendah dari kandungan protein buah pisang muli yang tidak 

diberi cahaya merah.  

 

2 .Level triptofan buah pisang muli yang diberi cahaya merah lebih tinggi 

dari  level triptofan buah pisang muli yang tidak diberi cahaya merah. 

 

3. Hubungan antara level triptofan buah pisang muli dan kandungan protein 

buah pisang muli adalah linier. 

 

 


