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PERTEMUAN 7-8

FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI 

PENYIMPANAN BAHAN MAKANAN SEGAR 
(BUAH, SAYUR DAN UMBI)

PENYIMPANAN BUAH DAN SAYUR

Cara-cara penyimpanan meliputi :

1. penyimpanan pada suhu rendah

2. penyimpanan dengan pengendalian
atmosfer

3. penyimpanan dengan modifikasi atmosfer

4. penyimpanan hipobarik

Meningkatkan masa simpan � menghambat

metabolisme mikroorganisme

Menghambat kematangan

Masih terjadi berbagai perubahan � perlu 
penyimpanan model lain

Kurang efektif untuk mempertahankan mutu sesuai 

yang dikehendaki

� Dikembangkan :

Kombinasi cara pendinginan dg cara penyimpanan

lain � penyimpanan pengendalian atmosfer, modifikasi

atmosfer dan penyimpanan hipobarik

PENYIMPANAN PADA SUHU RENDAH

PENYIMPANAN DENGAN PENGENDALIAN 
ATMOSFER

� Disebut juga Controlled Atmosphere Storage 

(CAS) = mengatur konsentrasi atmosfer di

sekeliling produk

� Prinsip kerja � konsentrasi CO2 dinaikkan, 

konsentrasi O2 diturunkan, udara di

sekeliling produk dikontrol terus-menerus

dengan peralatan khusus.  

� Pola respirasi dari produk yang dikemas lebih
diketahui karena konsentrasi gas di sekeliling
produk terus dikontrol dan dipantau.
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� Modified Atmosphere Storage (MAS)�
menggunakan konsentrasi O2 lebih rendah dan
konsentrasi CO2 lebih tinggi dibandingkan dengan
udara normal

� Prinsip penyimpanan ini adalah permeabilitas

memegang

peranan penting karena pertukaran gas terjadi lewat

kemasan yang digunakan.

� Penyimpanan ini dilakukan dengan pengaturan
melalui kemasan yang dilakukan dengan 2 cara, 
penyimpanan pasif dan aktif

PENYIMPANAN DENGAN MODIFIKASI 
ATMOSFER/MAS � Penyimpanan pasif adalah penyimpanan 

dengan kesetimbangan CO2 dan O2 didapat 
melalui pertukaran udara di dalam kemasan 
melalui film kemasan 

� Penyimpanan aktif adalah penyimpanan 
dengan memodifikasi atmosfer dimana 
udara dalam kemasan dikeluarkan kemudian 
diisi kembali dengan udara yang 
konsentrasinya sudah diatur dengan 
menggunakan alat khusus, sehingga 
kesetimbangan dapat dicapai.

� Perbedaannya : pada pengontrolan yang dilakukan
� Pada CAS, dilakukan pengontrolan udara di 

sekeliling produk melalui ventilasi  bahan 
pengemas, atau ruangan penyimpanan atau dengan 
alat khusus

� Pada MAS, tidak dilakukan pengontrolan udara di 
sekeliling produk, karena susunan udara dibiarkan 
berubah secara alami dengan bantuan ventilasi dari 
bahan pengemas.

Perbedaan CAS dengan MAS

� Prinsip penyimpanan cara ini adalah pengaturan
tekanan di sekeliling produk yang disimpan, 
dengan tekanan yang lebih rendah dari tekanan
atmosfer normal

� Tekanan yang lebih rendah ini memiliki 2 efek :

1. suplai O2 menurun sehingga kecepatan
respirasi, etilen dan gas-gas lain menurun

2. penurunan ini mengakibatkan terhambatnya
proses pematangan danaging

Penyimpanan hipobarik
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2 Faktor yang Mempengaruhi Penyimpanan
Buah Dan Sayur :

1. Respirasi
2. Metabolisme

FAKTOR RESPIRASI

� Respirasi menyebabkan terjadinya perubahan
fisiko-kimiawi pada buah dan sayur pascapanen.  

� Respirasi dibedakan menjadi 3 tingkatan yaitu :

1. Pemecahan polisakarida menjadi gula
sederhana

2. Oksidasi gula menjadi asam piruvat

3. Transformasi piruvat dan asam-asam organik
lainnya secara aerobik menjadi CO2, air dan
energi.  Protein dan lemak dapat pula 
berperan sebagai substrat dalam pemecahan
ini.

• Laju respirasi merupakan petunjuk untuk 
menentukan daya simpan buah dan sayur.

• Laju respirasi yang tinggi menyebabkan 
umur simpan yang pendek dan laju 
respirasi yang rendah menyebabkan umur 
simpan yang lama.

• Laju respirasi tinggi merupakan petunjuk 
penurunan mutu.

1. jumlah substrat yang hilang

2. jumlah O2 yang hilang

3. jumlah CO2 yang dikeluarkan

4. panas dan energi yang dihasilkan

Laju respirasi dapat diukur dengan 
menentukan :
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1. Faktor Internal

2. Faktor Eksternal

Laju Respirasi Dipengaruhi 
oleh :

Figure 1.1e

� Faktor internal

• tingkat perkembangan : dipanen ketika muda atau tua

• susunan kimiawi jaringan

• ukuran produk

• pelapis alami : adanya jaringan khitin, jaringan periscarp 
(kulit keras), dll.

• jenis jaringan

� Faktor eksternal

• suhu

• etilen

• O2

• CO2

• Zat-zat pengatur pertumbuhan/hormon pertumbuhan 

• Kerusakan selama pemanenan

� Penyimpanan dengan atmosfer terkendali dan
termodifikasi dapat mempengaruhi respirasi pada
tiga tingkat yaitu :

1. respirasi aerobik

2. respirasi anaerobik

3. kombinasi keduanya

� Respirasi aerobik berlangsung bila O2 yang 
tersedia normal dan dihasilkan CO2 dan air

� Respirasi aneorobik berlangsung tanpa O2 dan
dihasilkan CO2 dan etil alkohol melalui
fermentasi.

FAKTOR METABOLISMEFAKTOR METABOLISMEFAKTOR METABOLISMEFAKTOR METABOLISME

Adanya CO2 menyebabkan :

1. penundaan respirasi

2. penurunan reaksi sintesis pematangan

3. penurunan laju penyerapan O2 pada 
puncak klimakterik (matang)

4. O2 yang turun menyebabkan penundaan 
klimakterik 

5. menghentikan penurunan keasaman selama 
penyimpanan � awet
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Konsentrasi  O2 rendah berpengaruh :

1. laju respirasi dan oksidasi substrat menurun

2. pematangan tertunda sehingga umur komoditas 
lebih panjang

3. perombakan khlorofil tertunda

4. produksi etilen rendah

5. laju pembentukan asam askorbat berkurang

6. perbandingan asam lemak tidak jenuh berubah

7. laju degradasi senyawa pektin tidak secepat 
dalam udara

Pengaruh yang diakibatkan gabungan 
antara  O2, CO2 dan suhu :

1. bobot menurun jika O2 berkurang 
dan CO2 meningkat

2. warna hijau dipertahankan pada 
kandungan O2 rendah dan tidak 
terpengaruh jika CO2 ditingkatkan

3. tekstur semakin loyoh/lunak jika O2

dinaikkan, dan peningkatan CO2

akan menghambat kelunakan.

Perubahan fisiologi oleh karena kandungan
CO2 dalam sel tinggi selama penyimpanan

1. penghambatan beberapa kegiatan enzimatis 
(sitokrom oksidase)

2. penurunan produksi senyawa atsiri

3. kelambatan pemecahan pektin

4. penghambatan sintesis klorofil

5. penghilangan warna hijau

6. perubahan perbandingan berbagai gula (misal 
rasa buah menjadi lebih manis jika disimpan 
pada suhu rendah dan konsentrasi CO2 tinggi.

Contoh Penyimpanan Buah-buahan

� Alpukat
• Umur simpan dengan menggunakan 4 – 5% CO2 dan    

4 – 5% O2, suhu 7oC bisa sampai 1 bulan

• Dengan CO2 3 – 5% dan O2 3 – 5%, suhu 6oC 
penyimpanan dapat diperpanjang 2-3 kali

� Pisang
• Dengan kombinasi CO2 dan O2 5%, suhu 12oC 

mempertahankan umur simpan sampai 120 hari

• Dengan kombinasi kensentrasi CO2 tinggi dan O2

rendah efektif untuk mempertahankan umur simpan 
pisang
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� Mangga
• 5% CO2 dan O2 dengan suhu 13-14,5oC meningkatkan 

umur simpan paling tinggi pada buah mangga

� Pepaya
• Umur simpan  selama 21 hari dengan penyimpanan 

pada CO2 10%, suhu 18oC

� Nenas
• Umur simpan dapat diperpanjang pada penyimpanan 

atmosfer terkendali dengan kombinasi O2 2% dan N2 

95%, suhu 7oC

Contoh Penyimpanan Sayuran
� Buncis

• Kombinasi dengan O2 rendah (2-3%) dan CO2 tinggi, 
suhu 7oC dapat menghambat penguningan

• Jika kandungan CO2 terlalu tinggi, menimbulkan rasa 
dan bau yang tidak dikehendaki

� Brokoli
� Keuntungan penyimpanan dengan CO2 5-20% :

1. warna hijau

2. tekstur lunak, tetapi tidak busuk (sesuai yang 
dikehendaki konsumen)

3. menghambat pertumbuhan jamur

� Kubis
• Konsentrasi CO2 5,5% dan O2 1-2,5% menghambat 

penuaan dan menghambat virus penyebab bercak, 
tetapi kehilangan rasa dan bau sedap

� Tomat
• Kondisi atmosfer dengan CO2 dan O2 3%, suhu 

13oC memperyahankan warna, rasa dan bau selama 
6 minggu

� Wortel
• Susunan atmosfer pada berbagai metode 

penyimpanan tidak dapat digunakan untuk 
penyimpanan wortel sebab wortel tetap mengalami 
pembusukan PERTEMUAN 7-8

FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI 

PENYIMPANAN BAHAN MAKANAN SEGAR 
UMBI-UMBIAN
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Penyimpanan Pada Umbi-umbian
JAHE

� Jahe yang sudah dipanen dicuci bersih kemudian 
ditiriskan selama 1-2 hari selanjutnya disimpan 
dalam  ruangan terbuka pada suhu ruang dengan 
kelembaban maksimal 65%. Pada kondisi ini jahe 
tahan hingga 6 bulan

� Penyimpanan terlalu lama dapat merusak aroma, 
flavour dan kepedasannya

BAWANG MERAH DAN PUTIH

� Bawang merah dan putih jika disimpan dalam 
keadaan belum kering hanya bertahan 2 minggu

� Penyimpanan dalam keadaan kering disertai 
dengan pengasapan dapat bertahan hingga 6 bulan 
lebih

� Penyimpanan dilakukan dengan membuang kulit 
umbi hingga 1 lapis kemudian diikat dan 
diletakkan di para-para yang dibawahnya terdapat 
perapian

UBI JALAR
� Ubi jalar hanya bertahan selama 48 jam setelah

pemanenan, setelah itu terjadi browning karena
adanya enzim polifenolase yang kontak dengan
udara

� Untuk menghindari hal ini penyimpanan
dilakukan dengan cara :

1. mengubur kembali ubi yang sudah dipanen

2. membiarkan ubi tidak dipanen tetapi
tanamannya dalam keadaan mati

3. menyimpan dalam serbuk gergaji basah dalam
peti

4. dibuat gaplek atau tepung ubi jalar

SINGKONG
� Cara-cara pengawetan singkong adalah :

1. tangkai singkong segar dipotong 5 cm dari umbinya, 
diangin-anginkan supaya getahnya kering, kemudian
diatur berjejer pada batu bata yang dasarnya sudah
ditutup pasir setinggi 5 cm.  Selanjutnya jejeran
singkong di tutup pasir setinggi 5 cm dan ditutup batu
bata kembali kemudian ditutup seng untuk
melindungi dari air hujan. Singkong segar dapat tahan
1-2 bulan

2. singkong segar dalam keadaan utuh ditumpuk di atas
lapisan jerami, rumput atau daun-daun kering, 
kemudian ditutup jerami kembali dan diatasnya
ditimbun tanah setebal 15 cm.  Singkong segar dapat
bertahan 3 bulan


