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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Pisang merupakan salah satu jenis tanaman di Indonesia yang memiliki 

potensi besar untuk dikembangkan serta dimanfaatkan oleh masyarakat 

karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.  Indonesia sebagai produsen 

pisang dunia menempati urutan ke 5 dengan Sulawesi Selatan sebagai kota 

penghasil pisang terbesar yaitu 183.853 ton buah pisang per tahun.  Buah 

pisang memiliki kandungan nutrisi dan gizi sangat tinggi yaitu sebagai 

sumber energi karena mengandung karbohidrat, mineral serta vitamin A 

dan B yang penting bagi tubuh (Anonim, 1999). 

 

Menurut Elly dan Amrullah (1985), pisang kepok merupakan jenis buah 

klimakterik yaitu buah yang mengalami peningkatan laju respirasi yang 

sangat tinggi selama proses pematangan.  Proses pematangan buah 

berlangsung cepat sehingga mempengaruhi mutu buah, daging buah 

menjadi lunak dan kulit buah menjadi kuning kecoklatan yang dapat  

mempercepat menurunnya kesegaran buah sehingga menjadi kurang 

menarik.  Menurut penelitian yang telah dilakukan buah pisang kepok 

matang sangat efektif dalam mengurangi keparahan klinis dari penyakit 
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diare dan banyak mengandung vitamin, mineral, protein dan karbohidrat 

yang baik untuk dikonsumsi tubuh karena buah pisang kepok mengandung 

senyawa asam lemak rantai pendek yang dapat memelihara lapisan sel 

jaringan  usus kecil dan kemampuan untuk menyerap nutrisi. 

Pengembangan teknologi pasca panen meliputi perbaikan dalam sistem 

pemanenan, penyortiran, penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian. 

Keberhasilan dalam perbaikan sistem-sistem tersebut akan sangat 

ditentukan oleh pemahaman berbagai proses fisiologis yang terjadi  

selama proses pematangan buah pisang kepok.  Salah satu contoh aspek 

fisiologis  yang berhubungan dengan kualitas buah adalah tabel ripe 

(dimana buah memiliki rasa paling enak ketika dimakan).   

Pada kondisi tabel ripe buah pisang memiliki warna kulit yang  menarik, 

tekstur yang baik, dan  rasa yang enak karena kesimbangan dalam 

kandungan karbohidrat, protein, mineral, dan kadar air.  Oleh sebab itu 

pengembangan teknologi pasca panen khususnya dengan tujuan untuk 

mengatasi kerusakan fisiologis perlu didukung oleh penelitian-penelitian  

berbagai proses fisiologis yang terjadi selama proses pematangan buah 

(Adeyemi dan Oladiji, 2009). 

Permasalahan yang dihadapi petani saat pasca panen berkaitan dengan 

perubahan fisiologis dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Skema problem yang dihadapi petani pasca panen buah pisang yang 

berkaitan dengan perubahan fisiologis 
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Dalam penelitian ini peneliti memusatkan perhatian terhadap perubahan 

berat segar , berat kulit, berat daging buah, peel to pulp ratio (rasio berat 

kulit buah dan berat daging buah), kandungan karbohidrat terlarut total, 

dan level gula pereduksi  pada buah pisang kepok selama proses 

pematangan, pada tingkat kematangan berapa perubahan-perubahan 

tersebut terjadi.  Disamping itu,  peneliti juga ingin mengetahui apakah 

perubahan kimia seperti kandungan karbohidrat terlarut total berhubungan 

dengan  perubahan fisik buah pisang kepok  seperti berat segar.  Untuk 

menentukan tingkat kematangan buah pisang kepok digunakan standart 

colour charts (Trape dan Jain, 2012).   
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B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. untuk mengetahui perbedaan dalam berat segar dan kandungan 

karbohidrat terlarut total buah pisang kepok antar tingkat kematangan 

buah  

2. Untuk mengetahui hubungan antara berat segar dan kandungan 

karbohidrat terlarut total buah pisang kapok 

 

C. Manfaat Penelitian  

 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat membantu pemahaman 

metabolisme selama proses pematangan buah pisang kepok.  Dari segi 

pengembangan teknologi pasca panen maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat membantu perancangan sistem pemanenan, penyortiran, 

penyimpanan dan pendistribusian buah pisang kepok sehingga dapat 

meningkatkan nilai ekonomi buah pisang kepok. 
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D. Kerangka Pikir 

 

Buah pisang kepok merupakan buah klimakterik yaitu buah yang proses 

pematangannya diikuti dengan peningkatan laju respirasi yang tinggi.  

Laju respirasi yang tinggi ini berfungsi untuk mensuplai ATP bagi 

berbagai proses metabolisme seperti degradasi klorofil, hidrolisis pati 

biosintesis etilen, dan biosintesis protein.  Selama proses pematangan 

buah pisang terjadi konversi pati menjadi karbohidrat terlarut maka akan 

terjadi perubahan berat segar selama proses pematangan buah.   

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sonia (2014) terhadap 

pisang ambon tingkat kematangan tidak mempengaruhi berat segar buah 

pisang ambon namun mempengaruhi kandungan karbohidrat terlarut total, 

dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ode et al ( 2013). 

penundaan proses pematangan buah pisang oleh asam salsilat diketahui 

berkolerasi dengan peningkatan peel to pulp ratio. 

 

Berdasarkan fakta di atas pertanyaan penting yang akan dijawab melalui 

penelitian ini adalah apakah ada perbedaan dalam berat segar serta 

kandungan karbohidrat terlarut total buah pisang kepok antar tingkat 

kematangan buah yang berbeda, serta apakah ada hubungan antara berat 

segar dengan kandungan karbohidrat terlarut total buah pisang kepok. 
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Selama proses pematangan buah walaupun terjadi konversi pati menjadi 

karbohidrat terlarut namun diikuti dengan peningktan kadar air dari daging 

buah.  Selama proses pematangan buah, kulit buah menjadi relatif kering 

akibat penurunan kadar air sehingga terjadi penurunan berat kulit buah 

selama proses pematangan. 

 

Berdasarkan dugaan di atas maka peneliti merumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah selama proses pematangan buah pisang kepok terjadi 

penurunan berat segar buah pisang kepok.  Penurunan berat segar ini 

disebabkan oleh penurunan berat kulit buah, bukan oleh perubahaan berat 

daging buah.  Selama proses pematangan buah terjadi penurunan yang 

signifikan dalam kandungan karbohidrat terlarut total buah pisang kepok. 

 

Pendekatan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas adalah  

dengan membandingkan  berat segar, berat kulit, berat daging buah, peel 

to pulp ratio (rasio berat kulit buah terhadap berat daging buah), 

kandungan karbohidrat terlarut total, gula peruduksi antar tingkat 

kematangan buah pisang kepok yang berbeda .  Skema prediksi perubahan 

fisiologis yang terjadi selama proses pematangan buah dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2.  Skema prediksi perubahan fisiologis yang terjadi 

selama proses pematangan buah pisang kepok 
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E. Hipotesis 

 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

 

 

1. Ada perbedaan yang nyata dalam berat segar, berat kulit, berat daging 

buah, peel to pulp ratio, dan kandungan karbohidrat terlarut total antar 

tingkat kematangan buah pisang kepok. 

H0 : µ1=: µ2=: µ3= µ4= µ5= µ6= µ7 

H1 salah  satu  nilai µ berbeda dengan  nilai µ lainnya 

Hipotesis di terima jika H0 ditolak atau H1 diterima. 

 

2. Ada hubungan yang kuat antara kandungan karbohidrat  terlarut total 

dan berat segar buah pisang kepok. 


