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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini dilakukan observasi penanganan buah jambu biji merah, yang 

dilakukan didua supermarket yaitu supermarket A dan B. Observasi yang dilakukan 

meliputi proses penerimaan sampai buah jambu biji dinyatakan tidak layak jual. Pada 

umumnya buah jambu biji merah memiliki umur simpan yang relatif pendek. Hal ini 

dikarenakan penanganan yang diberikan belum dapat mempertahankan umur simpan 

buah yang mudah mengalami kerusakan. Sesuai yang dinyatakan oleh (Astawan & 

Astawan, 1991) bahwa buah jambu biji termasuk buah yang mudah mengalami 

perubahan kimia dan fisik apabila penanganan yang diberikan tidak tepat. Oleh karena 

itu, dalam waktu singkat kualitas buah jambu biji akan menurun dan membuat buah 

menjadi tidak segar.  

 

4.1. Penanganan Buah Jambu Biji Merah  

 

Berdasarkan hasil observasi supermarket A dan B proses penerimaan buah dilakukan 

secara cepat. Supermarket A dan B melakukan penerimaan buah jambu biji merah 

berdarakan ukuran buah minimal 75 dan 80 mm, kulit buah yang tidak luka dan lebam, 

warna hijau segar, tekstur masih keras. Untuk supermarket B tidak menentukan ukuran 

buah. Apabila SNI 7418 2009 digunakan sebagai panduan dalam penerimaan buah, 

maka buah yang terdapat di supermarket A dan B tergolong kategori kelas super. selain 

itu, berdasarkan karakteristik berat dan diameter buah termasuk kode buah 1-4 yaitu 

buah yang memiliki berat antara 200- 450 gram dan memiliki diameter 76-100 mm. 

 

Pada supermarket A, buah jambu biji yang diterima dikemas menggunakan plastik 

dengan berat ± 5 kg per plastik dan dimasukan kedalam peti kayu kemudian pengiriman 

menggunakan motor secara terbuka. Untuk supermarket B, setiap buah dikemas 

menggunakan plastik bening terlebih dahulu kemudian dimasukkan kedalam plastik 

dengan berat ± 5 kg per plastik selanjutnya dimasukkan kedalam keranjang plastik dan 

dikirim menggunakan mobil pickup secara tertutup. Setiap sisi peti kayu/keranjang yang 

digunakan diberi lapisan kardus. Pembungkusan buah menggunakan plastik akan 

membantu mempertahankan mutu buah jambu biji selain itu, adanya luka ataupun 
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lebam akan mempercepat umur simpan buah. Menurut Almastsier (2002), 

pembungkusan buah bertujuan untuk membantu mencegah kerusakan seperti bercak-

bercak,luka goresan, berulat, dll pada kulit buah. Kontak langsung antara buah dan sinar 

matahari juga dapat membuat kualitas buah menurun. Menurut pernyataan Katasapoetra 

(1994), buah yang sudah melewati tahap pemanenan harus mendapatkan penanganan 

yang tepat terutama terhadap faktor lingkungan. Apabila suhu penanganan ekstrim 

(terlalu tinggi atau rendah) dapat menggangu proses pemasakan buah, yang artinya bisa 

cepat atau lambat dari proses pemasakan seharusnya. Hal ini juga didukung oleh 

pernyataan Cavalini et al (2006), bahwa suhu memiliki pengaruh yang cukup besar 

terhadap metabolisme buah. Reaksi metabolisme seperti produksi etilen merupakan 

kunci kematangan suatu buah dan akan meningkat mencapai 40ºC ketika mengalami 

biosintesa.   

 

Setelah penerimaan buah jambu biji langsung dipajang, Supermarket A memajang 

semua buah jambu biji menggunakan kemasan yaitu mika bening sebagai tatakan 

bagian bawah dan plastic wrapping sebagai penutup bagian atas. Plastic wrapping yang 

digunakan tebuat dari bahan high density polyethylene (HDPE). Setiap  kemasan 

berdasarkan ukuran yaitu 4-5 biji per kemasan. Buah jambu biji yang dipajang disusun 

secara berjejer pada supermarket A sedangkan untuk supermarket B buah jambu biji yang 

dipajang disusun mengunung dan bertumpukan. Selain itu, supermarket B dan A juga 

menerapkan sistem FIFO (first in first out) dalam memajang buah. Penggunaan plastic 

wrapping  dapat mempertahankan umur simpan buah jambu biji merah karena dapat 

meminimalisir kehilangan bobot pada buah dengan cara menekan laju respirasi dan laju 

transpirasi (Thongsavath et al., 2012). Plastic wrapping juga memberikan nilai tambah 

karena memiliki sifat ringan, transparan dan elastis sehingga lebih menarik bagi 

pembeli. Menurut Robertson (1993), jenis plastik HDPE lebih tahan terhadap zat kimia 

dibandingkan dengan LDPE dan memiliki ketahanan yang baik terhadap minyak dan 

lemak. Selain itu, plastik jenis HDPE stabil terhadap panas (Buckle et al., 1985). Plastik  

jenis ini memiliki titik leleh pada suhu 120-130ºC.  jenis plastik HDPE memiliki 

permeabilitas yang rendah terhadap O2 yaitu sebesar 0,1 ml µ/cm pada suhu 10ºC (Yam 

et al, 1995). Menurut  pernyataan Burg (2004) O2  berperan dalam kinerja etilen, 

penggunaan plastik HDPE dengan Permeabilitas terhadap O2 yang rendah mampu 
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menghambat pematangan pada buah jambu biji merah dan memiliki umur simpan yang 

lebih panjang. Berdasarkan hasil penelitian (Dea dan Shofia, 2011) dapat diketahui 

bahwa plastik jenis HDPE memiliki permeabilitas terhadap H2O lebih rendah 

dibandingkan plastik PP yaitu sebesar (0,2642 gr H2O/jam m
2
). Permeabilitas yang 

rendah akan membantu menekan lajunya keluar masuk uap air. Uap air yang rendah 

dalam kemasan akan meningkatkan kelembapan dan menurunkan suhu sehingga akan 

membantu menekan proses kehilangan air akibat transpirasi. 

 

Pemajangan buah jambu biji merah yang disusun mengunung dan bertumpuk dapat 

menyebabkan buah memar  karena gaya gravitasi sehingaa permukaan buah yang ada 

diatas dan dibawah saling bersentuhan. Setelah proses pemanenan buah jambu biji cepat 

mengalami kematangan. Pada supermarket A suhu ruangan pemajangan buah jambu biji 

yaitu 25º - 27ºC sedangkan untuk supermarket B yaitu 30º - 32ºC. Penggunaan suhu 

ruangan pada ke dua supermarket  belum optimal. Menurut Zuhairini (1996), pada suhu 

8ºC-10ºC merupakan suhu optimal penyimpanan buah jambu biji karena penyimpanan 

suhu rendah mampu memperlambat aktivitas metabolisme dan reaksi kimia lainnya. 

Suhu rendah mampu memperpanjang umur simpan buah beberapa minggu tergantung 

dari karakteristik buah. Pada umumnya produksi gas etilen mencapai optimum pada 

suhu 32ºC (Katasapoetra, 1994). Perubahan fisik dan kimia dapat diminimalkan 

sedangkan pada suhu ruang terjadi perubahan kualitas secara perlahan. Oleh karena itu, 

penggunaan suhu penyimpanan buah perlu dikontrol untuk mengurangi kerusakan buah. 

Winarno (2002), menyatakan bahwa bahan pangan yang harus diproduksi/distribusi 

terlebih dahulu adalah bahan pangan yang telah disimpan lebih lama. Buah jambu biji 

yang sudah dianggap  tidak layak dijual akan disortasi berdasarkan buah yang luka, 

memar, lebam, warna kecoklat-coklatan, dan yang berjamur. Selanjutnya buah yang 

dianggap tidak layak akan dilakukan penghancuran dengan cara dicacah dan dibuang 

ketempat sampah. 

 

4.2. Rekomendasi Penanganan 

 

Penanganan pasca panen buah dilakukan bertujuan untuk menekan kehilangan hasil 

panen akibat kerusakan serta mempertahankan mutu dan kualitas buah ssehingga 
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memiliki umur simpan yang panjang. Perlakuan penanganan buah pasca panen harus 

dilakukan secara tepat sesuai dengan karakteristik buah. Penanganan pasca panen 

dilakukan mulai buah jambu biji dipanen hingga ketangan konsumen.  

 

Tahapan pembersihan/pengelapan buah penting diterapkan oleh supermarket A dan B 

sebelum buah dipajang. Tujuan pembersihan/ pengelapan buah yaitu supaya buah bebas 

dari kotoran yang masih menempel pada permukaan kulit, baik berupa debu, percikan 

tanah dan sisa – sisa bahan yang disemprotkan pada saat pemeliharaan. Kotoran tersebut 

apabila tidak dibersihkan akan menjadi sumber kontaminasi dan  berbagai macam yang 

dapat menginfeksi buah jambu biji sehingga mempecepat kerusakan. 

 

Suhu menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas dan umur simpan buah jambu 

biji. Pada supermarket A dan B penggunaan suhu yang diberikan terhadap buah jambu 

biji masih terlalu tinggi. Suhu tinggi akan mempercepat metabolisme buah sehingga 

menyebabkan proses kematangan terjadi lebih cepat dan menyebabkan kerusakan 

terhadap buah jambu biji. Akan tetapi penyimpanan suhu terlalu rendah tidak dianjurkan 

untuk buah jambu biji karena dapat menyebabkan chilling injury pada buah jambu. 

Menurut sjaifullah (1996), buah yang mengalami chilling injury akan mengalami kulit 

kusam, pematangan tidak sempurna dan akan menimbulkan bercak pada kulit buah.  

 

4.3. Perubahan Kimia Buah Jambu Biji 

 

Penanganan buah pasca panen penting diperhatikan, karena setelah panen buah masih 

mengalami proses biologis. Menurut teori Katasapoetra (1994), proses biologis akan 

dialami semua tumbuhan karena proses biologi merupakan pertumbuhan tanaman yang 

akan menybakan perubahan  berbagai kandungan. Meliputi berbagai proses yaitu 

kimiawi, fisiologis dan enzimatis. Perubahan tingkat kematangan buah merupakan salah 

satu proses biologis, yang mana akan diikuti perubahan berbagai zat.  

 

Perubahan kimia yang diamati dalam penelitian ini yaitu perubahan kadar air dan 

tingkat kemanisan buah jambu biji merah. Air merupakan karakteristik penting dalam 

bahan pangan karena kandungan air mempengaruhi tingkat kekerasan, penampakan dan 
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citarasa. Kandungan air pada bahan pangan juga menentukan kesegaran dan umur 

simpan (Winarno 2002). Data penelitian perubahan kadar air buah jambu biji merah dari 

kedua supermarket menunjukan penurunan antara kerusakan minimal dan kerusakan 

maksimal. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 3., buah jambu kerusakan minimal 

supermarket A dan B memiliki kadar air yang lebih tinggi. Sedangkan untuk buah 

jambu kerusakan maksimal memiliki kadar air lebih rendah. Buah jambu kerusakan 

minimal kedua supermarket memiliki kadar air yang normal dan masih dalam keadaan 

segar. Hal ini didukung oleh Ali at al (2014), menyatakan bahwa buah jambu biji merah 

segar memiliki kadar air 81.37 %. Buah jambu kerusakan maksimal diduga mengalami 

peningkatan laju respirasi dan transpirasi yang menyebabkan penurunan kadar air.  

Beberapa faktor yang dapat memicu laju terjadi transpirasi yaitu suhu, kelembaban dan 

keadaan fisik buah. 

 

Setelah panen dan selama penyimpanan buah tetap mengalami perbuahan tingkat 

kematangan karena proses metabolisme respirasi dan transpirasi masih berlangsung 

(Kartasapoetra, 1994). Respirasi adalah metabolisme yang menggunakan ketersediaan 

oksigen untuk mengubah senyawa makromolekul menjadi CO2, air dan sejumlah energi. 

Menurut Syarief dan Haryadi (1993), hasil produksi dari proses respirasi buah akan 

ditranspirasikan ke lingkungan. Semakin cepat proses transpirasi maka buah akan 

mengalami kehilangan air yang tinggi seiring dengan perubahan tingkat kematangan 

buah selama penyimpanan. Sehingga dari buah kerusakan minimal menuju buah 

kerusakan maksimal kadar air akan mengalami penurunan karena transpirasi yang 

tinggi.  

 

Suhu dan kelembaban merupakan faktor yang mempengaruhi lajunya proses transpirasi. 

Menurut Winarno (2002), suhu akan mempengaruhi kelembaban relatif pada buah. 

Semakin tinggi suhu maka kelembaban relatif semakin rendah, sehingga perbedaan 

tekanan uap air dilingkungan dengan buah semakin besar yang akan meningkatkan laju 

tarnspirasi, dan terjadi sebaliknya. Semakin rendah suhu maka kelembaban relatif 

semakin tinggi, sehingga perbedaan tekanan uap air  dilingkungan dengan buah menjadi 

semakin kecil yang menyebabkan laju transpirasi menurun. Selain itu keadaan fisik 
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buah yang semakin menurun seperti luka atau lebam akan mempercepat transpirasi 

karena terdapat celah yang cukup besar untuk penguapan air  (Pantastico, 1993).  

 

Perubahan tingkat kemanisan buah juga mengalami penurunan antara buah kerusakan 

minimal dan kerusakan maksimal. Sampel buah jambu kerusakan minimal dari 

supermarket A dan B memiliki tingkat kadar air yang lebih tinggi dari buah jambu biji 

kerusakan maksimal. Tingkat kemanisan yang dimiliki buah jambu biji dari kedua 

supermarket sesuai dengan pernyataan Ali at al (2014), bahwa jambu biji merah segar 

memiliki tingkat kemanisan 8.88. Akan tetapi, buah jambu kerusakan maksimal 

mengalami penurunan tingkat kemanisan karena buah sudah melewati tahap pemasakan 

(over ripe). Semakin meningkat kematangan buah maka buah akan semakin manis 

karena hidrolisis karbohidrat menjadi gula sederhana. Setelah mengalami peningkatan 

kadar gula akan menurun karena sudah melewati tingkat kematangan. Penurunan  

terjadi disebabkan karena gula sederhana yang terbentuk dari hasil perombakan 

karbohidrat  akan digunakan sebagai substrat respirasi untuk menghasilkan energi. Hal 

tersebut didukung oleh pernyataan Muchtadi (1992), menyatakan bahwa pada saat 

pemecahan karbohidrat menjadi gula sederhana sudah selesai, proses respirasi untuk 

menyediakan energi yang akan digunakan pada metabolisme buah terus berlangsung 

hingga menyebabkan gula terus teroksidasi.   

 

4.4. Perubahan Fisik Buah Jambu Biji 

 

Selain perubahan kimia yang diamati, perubahan fisik juga diamati yang diamati yaitu 

perubahan warna dan tingkat kekerasan (hardness) buah jambu biji merah. Warna 

merupakan salah satu karakteristik kualitas bahan pangan yang sangat penting. Selain 

itu, warna merupakan titik penerimaan konsumen, warna juga meunjukan bahwa bahan 

pangan memiliki pigmen yang ditambahkan atau pigmen natural (Khrisna & Kantha, 

2005). Berdasarkan Tabel 4, hasil penelitian menunjukan bahwa  adanya perbedaan 

warna antara sampel buah jambu kerusakan minimal dan sampel buah jambu kerusakan 

maksimal . Warna buah kerusakan minimal supermarket A dan B menunjukan warna 

relatif sama yaitu merah cerah  sedangkan untuk  buah kerusakan maksimal kedua 

supermarket juga mengalami pemudaran warna yaitu menunjukan warna merah pudar. 
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Yang artinya dari buah jambu biji kerusakan minimal menuju kerusakan maksimal 

kedua supermarket mengalami penurunan nilai L*, a*, b*. Menurut Pantastico (1993), 

menyatakan bahwa selama proses pematangan buah jambu biji mengalami perubahan 

warna yang nyata. Perubahan warna daging buah jambu biji disebabkan oleh degradasi 

klorofil, sehingga likopen yang sudah ada menjadi semakin nyata dan daging buah 

jambu menjadi berwarna merah. Penurunan warna pada buah jambu kerusakan 

maksimal disebabkan karena likopen mengalami oksidasi karena likopen yang 

teroksidasi akan menghasilkan zat yang berwarna pucat atau tidak berwarna.  

 

Perubahan fisik buah jambu biji merah lain yang diamati adalah tingkat kekerasan 

(hardness). Menurut Winarno (2002) hardness adalah parameter yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar gaya yang dibutuhkan suatu bahan untuk berubah bentuk. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, antara buah jambu kerusakan minimal dan 

kerusakan maksimal juga menunjukan penurunan tingkat kekerasan. Buah jambu 

kerusakan minimal masih memiliki tingkat kekerasan sama seperti buah jambu segar 

pada umunya dengan tingkat kekerasan 2561.74 - 2725.40 gf. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilaukan oleh Kulkarni at al (2015), yang menguji tentang Influence of 

uv light exposure on shelf life extention of fresh cut fruits. Sehingga memperoleh data 

bahwa tingkat kekerasan buah jambu segar yaitu sebesar 2476.712. Untuk buah jambu 

kerusakan maksimal terjadi penurunan tingkat kekerasan yaitu menjadi lunak. 

Penurunan tingkat kekerasan terjadi karena proses transpirasi dan respirasi pada buah. 

Menurut Arthey (1998), bahwa adanya proses respirasi akan menyebabkan pemecahan 

karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana, oleh karena itu terjadi pemecahan 

jaringan buah sehingga tingkat kekerasan menjadi lunak. Sedangkan terjadinya proses 

transpirasi pada buah akan menguapkan sejumlah air yang akan menyebabkan buah 

mengkerut sehingga tinggat kekerasan buah menurun.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada supermarket A dan B, perlakuan 

atau tahapan yang diberikan terhadap buah jambu biji merah masih belum memenuhi 

kriteria atau standar penanganan yang ditentukan. Kedua supermarket ini cendrung 

tidak memberikan penanganan yang harusnya diberikan terhadap buah jambu biji 

seperti tahapan pencucian, pengelapan, treatment-treatment tertentu selama 
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penyimpanan atau pemajangan. Selain itu, jadwal penanganan, penerimaan buah, dan 

perlakuan lainnya masih belum konsistent yang masih bisa berubah seketika. Perlakuan- 

perlakuan yang diberikan hanya sekedar dilakukan atau sekedar diterapkan tanpa 

memperhatikan dampaknya. Akan tetapi, supermarket A memberikan penanganan lebih 

baik dari pada supermarket B. Pada supermarket A memberikan penanganan yang lebih 

baik yaitu perlakuan pengemasan dengan plastic wrapping sebelum dipajang. Lebih 

baik karena buah jambu tidak luka atau lecet saat dilakukan pemilihan oleh konsumen, 

tidak terpapar oksigen yang berlebihan sehingga mampu menekan lajunya respirasi dan 

transpirasi pada buah jambu biji. 

 

Berdasarkan penanganan yang diberikan, buah jambu biji supermarket A memiliki umur 

simpan buah lebih lama ± 1 minggu dari pada supermarket B. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil uji fisik dan kimia buah jambu biji merah dari kedua supermarket, didapatkan hasil 

bahwa sampel buah jambu dari supermarket A memiliki perubahan fisik dan kimia yang 

lebih sedikit dan lebih lambat dibandingkan sampel dari supermarket B. Perlakuan  suhu 

yang diberikan pada supermarket A lebih rendah dari pada supermarket B. Selain itu, 

perlakuan pengemasan sesuai ukuran serta pemajangan yang dilakukan secara berjejer 

yang diberikan juga mendukung umur simpan buah jambu biji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


