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RINGKASAN 

 

Saat ini banyak metode telah dikembangkan untuk sistem sortasi non-

destruktif, seperti mendeteksi aroma dan warna buah namun metode tersebut 

sangat jarang digunakan di masyarakat luas karena kurangnya pengetahuan 

masyarakat untuk menggunakan alat tersebut. Maka dari itu sistem sortasi non-

destruktif lain dikembangkan dengan cara menciptakan alat yang menggunakan 

pendekatan alternative, yaitu dengan memberikan ketukan pada kulit buah dan 

menentukan kematangan dari buah tersebut berdasarkan frekuensi suara hasil 

pengetukan tersebut. Buah yang digunakan dalam penelitian ini adalah melon 

jenis Juan Canary dengan asumsi bahwa buah-buahan dari famili cucurbitacea 

memiliki karakter khusus pada bagian kulitnya, dimana kulit buahnya dapat 

mengeras atau melunak ketika buah tersebut matang. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menjelaskan teori pendugaan kematangan buah dengan cara 

memberikan pukulan pada buah, membuat alat sederhana yang dapat digunakan 

untuk menentukan kematangan buah tanpa melukai buah dengan memberikan 

ketukan pada kulit buah dan untuk mengetahui kisaran frekuensi suara hasil 

pemukulan buah pada masing-masing umur panen. 

Dari pengujian yang telah dilakukan terhadap alat yang dibuat dapat terbukti 

bahwa kulit buah Juan Canary melon mengalami pelunakan ketika matang yang 

diwakili dengan berkurangnya nilai frekuensi suara hasil pemukulan. Kisaran 

frekuensi suara pada masing-masing umur panen adalah 4.00 - 4.49 kHz untuk 

umur panen 55 hari; 2.38 - 2.91 kHz untuk umur panen 60 hari; 1.62 - 1.78 kHz 

untuk umur panen 65 hari; 1.61 - 1.62 kHz untuk umur panen 70 hari dan 0.94 - 

1.05 kHz untuk umur panen 75 hari. Frekuensi suara hasil pemukulan juga dapat 

digunakan untuk menduga kualitas buah (brix) dimana nilai brix dari pengujian 

meningkat di tiap umur panen yang dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

frekuensi suara hasil pemukulan terhadap nilai brix adalah berbanding terbalik. 

 

Kata kunci : Ripeness, frekuensi suara, melon Juan Canary. Mechanical plunger 
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Chakra Herlaut. 0711020010. Designing and Creating Acoustic Ripeness 

Tester and Experimental Test on Juan Canary Melon. Supervised by : Ir. 

Musthofa Lutfi, MP. & Wahyunanto Agung Nugroho, STP. M.Eng. 

 

SUMMARY 

 

Nowaday many methods have been developed for non-destructive sorting 

system such as detecting aroma and fruit color but those methods was rarely used 

in the society because of the lack knowledge of people how to use those tools. 

Hence another method for non-destructive sorting system being developed by 

created a tool that using an alternative approach which are by giving a knock on 

the fruit skin and determining the ripeness of one fruit based on the sound 

frequency from the knocking. The fruit that was used on this research was Juan 

Canary melon with an assumption that fruits from the cucurbitacea has a special 

characteristic on the skin, which is the skin will get harder or softer when it comes 

to ripe. The aim of this research are to explain the theory of fruit ripe assessment 

by knocking on the fruit skin, created a simple tool that can be used to 

determining a fruit ripeness without injuring the fruit by using the knocking 

method on the fruit skin and to know the range of sound frequency from the fruit 

knocking on each harvesting age. 

From the tool test result that have been created, it was proved that the Juan 

Canary melon skin are going softer when its come to ripe, which is represented by 

the decreased value of the sound frequency. The sound frequency range from each 

harvesting age are 4.00 - 4.49 kHz for harvesting at 55th day; 2.38 - 2.91 kHz for 

harvesting at 60th day; 1.62 - 1.78 kHz for harvesting at 65th day; 1.61 - 1.62 kHz 

for harvesting at 70th day and 0.94 - 1.05 kHz for harvesting at 75th day. The 

sound frequency can be used to determining the quality (brix) of Juan Canary 

melon, the value of brix form the test was increasing day by day, thus make the 

relation between sound frequency and brix value was inversely proportional. 

 

Key words : Ripeness, sound frequency, Juan Canary melon, mechanical plunger 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Sortasi merupakan kegiatan pemisahan buah yang sudah masak dari yang 

belum atau kurang masak, kemudian dimasukkan kedalam wadah yang terpisah. 

Selain untuk memisahkan buah yang masak sortasi terkadang juga diartikan 

sebagai kegiatan mengkategorikan buah berdasarkan kualitasnya. Dalam 

penentuan kualitas buah, sortasi yang dilakukan biasanya berupa destruktif atau 

merusak, yaitu dengan cara membuka buah dan merasakan rasa dari buah secara 

langsung. Sistem sortasi destruktif dinilai sangat tidak efisien karena harus 

merusak buah dan juga tidak bisa dilakukan secara keseluruhan. Hal yang 

demikian menyebabkan hasil tidak begitu akurat karena buah yang dibuka hanya 

sebagian, oleh karena itu banyak dikembangkan sistem sortasi bersifat non-

destruktif sebagai solusi untuk sortasi buah. Selain tidak efisien, metode destruktif 

juga sedikit merugikan karena harus merusak beberapa buah untuk menentukan 

kematangannya.  

Dewasa ini banyak dikembangkan sistem sortasi non-destruktif dengan cara 

mendeteksi aroma dan juga warna buah namun kedua cara tersebut masih jarang 

digunakan di masyarakat umum karena kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap proses kerja alat tersebut. Oleh karena itu dibuatlah alat uji kematangan 

buah non-destruktif dengan pendekatan uji kematangan di masyarakat umum 

yaitu dengan cara mengetuk bagian kulit buah dan menentukan kematangan 

berdasarkan suara hasil ketukan tersebut. Buah yang dijadikan bahan uji coba 

pada alat ini adalah melon dengan varietas cantalupensis dengan asumsi bahwa 
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buah-buah dari kelas cucurbitacea memiliki karakteristik khusus pada bagian 

kulitnya dimana kulit buah tersebut ketika semakin matang akan mengeras atau 

melunak sesuai varietasnya. 

Dengan dibuatnya alat penduga tingkat kematangan secara non-destruktif 

ini nantinya akan menjadi salah satu solusi dalam sortasi yang berbasis kualitas 

dari buah yang dapat menjadi salah satu faktor utama kepuasan konsumen dimana 

kualitas buah sudah terjamin baik terutama dalam aspek kematangannya. 

1.2 Tujuan 

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan secara ilmiah teori pembuktian kematangan buah dengan cara 

memberikan pukulan bagian kulitnya. 

2. Membuat alat sederhana yang bisa digunakan untuk mengetahui kematangan 

buah tanpa merusak dengan menggunakan metode pemukulan pada bagian 

kulit. 

3. Mengetahui frekuensi suara hasil pemukulan untuk masing-masing umur panen 

buah. 

1.3 Manfaat  

Penelitian ini nantinya akan bermanfaat untuk memudahkan proses sortasi 

tanpa merusak buah sehingga dapat memperkecil kerugian yang terjadi jika 

melakukan proses sortasi secara tradisional atau membuka buah terlebih dahulu. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana rancangan alat penduga kematangan buah melon? 
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2. Apakah umur panen buah berpengaruh terhadap frekuensi suara hasil 

pemukulan? 

3. Bagaimana perbedaan frekuensi antara umur panen buah yang berbeda ? 

1.5 Hipotesis 

Pada penelitian mengenai pembuatan alat penguji kematangan buah ini 

terdapat hipotesa mengenai perubahan suara hasil pemukulan pada buah terhadap 

kematangan, yang mana di masyarakat umum dikatakan melon akan semakin 

melunak seiring dengan semakin matangnya buah tersebut. Hal ini diperkirakan 

terjadi akibat berubahnya kepadatan melon pada bagian dalam yang dipengaruhi 

oleh tingkat kematangan dari buah melon tersebut.  

1.6 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sensor suara pada alat yang dibuat hanya menggunakan microphone. 

2. Melon yang digunakan hanya melon dengan varietas cantalupensis. 

3. Parameter yang diukur hanyalah umur panen, berat buah, kadar air, kadar gula 

(brix) dan besarnya frekuensi suara hasil pemukulan pada kulit. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Melon 

Tanaman melon (Cucumis melo L.) termasuk famili Cucurbitaceae genus 

Cucumis. Melon merupakan tanaman semusim, tumbuh menjalar di tanah atau 

dapat dirambatkan pada turus bambu yang mirip dengan tanaman mentimun 

(Cucumis sativus L.). Buah melon bervariasi dalam bentuk, ukuran, rasa, aroma, 

penampilan dan penampakan yang tergantung pada varietas (Wibowo, 2008). 

Melon merupakan tanaman dengan keragaman genetik tinggi. Robinson 

(1999) mengelompokkan melon menjadi enam grup, yaitu cantalupensis, 

inodorus, flexuosus, conomon, dudaim dan momordica. Grup cantalupensis 

merupakan kultivar penting dalam perdagangan.  

Melon jenis cantalupensis lebih disukai karena sifat organoleptiknya. 

Kebanyakan melon jenis ini memiliki warna daging buah seperti daging salmon 

yang mengindikasikan memiliki betakaroten yang tinggi yang tidak berubah 

menjadi coklat ketika diolah pada saat segar (Lafnez and Kraurp, 2008). 

Juan Canary melon adalah salah satu jenis tipe melon yang tumbuh di 

daerah panas dan iklim yang kering. Buah jenis ini sangat menarik dengan kulit 

yang lembut dan berwarna kuning ketika buah masak. Daging dalam buahnya 

padat dan biasanya berwarna hijau cerah atau terkadang putih dengan warna 

jingga didekat rongga dalam buah (Schulteis, et al., 2002). 
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Gambar 1. Juan Canary Melon 

 

2.2 Gelombang 

Gerak gelombang merupakan gejala yang ditimbulkan oleh suatu gangguan 

lokal pada besaran fisis tertentu serta perambatan gangguan itu dalam medium di 

sekitarnya (Tjia, 1993). Gelombang merupakan getaran yang merambat dengan 

energi tertentu. Gelombang berasal dari gangguan atau usikan, dan gelombang 

membawa energi, bukan memindahkan partikel atau medium perambatannya itu 

sendiri. (Muslim, 2011). 

2.2.1 Gelombang Mekanik 

Muslim (2011) emnyatakan bahwa gelombang mekanik merupakan 

gelombang yang merambat pada suatu medium sebagai media perambatannya. 

Gelombang jenis ini tidak dapat merambat jika tidak ada medium sebagai 

perantara gelombang. Contoh gelombang mekanik diantaranya gelombang pada 

tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang bunyi. Gelombang pada tali 

merambat dengan tali sebagai media perambatannya. Gelombang pada permukaan 

air merambat dengan air sebagai media perambatannya. Gelombang bunyi dapat 
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merambat melalui udara, zat padat, atau zat cair sebagai media perambatannya. 

Ada beberapa sifat gelombang mekanik, diantaranya: 

• Perambatan getaran di suatu medium mempunyai kelajuan tertentu yang 

dinamakan cepat rambat gelombang. Kelajuan atau cepat rambat gelombang 

ini sangat ditentukan oleh sifat mekanik medium. 

• Partikel dari medium tidak merambat melalui ruang-ruang di medium, tetapi 

partikel medium bergerak bolak-balik atau turun naik terhadap posisi 

kesetimbangan partikel tersebut. 

• Gelombang menyalurkan energi dari satu ruang ke ruang lain di dalam 

medium. Gelombang memindahkan energi, bukan memindahkan partikel. 

2.2.2 Gelombang Elektromagnetik 

Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang  merambat tanpa 

memerlukan suatu medium sebagai media perambatannya. Oleh karena 

gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa memerlukan adanya media 

perambatan, gelombang ini dapat merambat melalui ruang hampa. Contoh 

gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya, gelombang radio, radiasi 

infra merah, radiasi ultraviolet, sinar-X, dan sinar gamma. Itulah sebabnya cahaya 

matahari mampu  sampai ke permukaan bumi, meskipun melewati ruang hampa 

(Muslim, 2011). 

2.2.3 Gelombang Transversal 

Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak 

lurus terhadap arah perambatannya. Ketika mediumnya digetarkan dengan arah 

tegak (vertikal), maka gelombang akan merambat dengan arah mendatar 

(horisontal). Contohnya, gelombang pada tali dan gelombang elektromagnetik. 
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Gelombang  akan merambat ke arah mendatar ketika salah satu ujung tali 

digetarkan. Pada saat seseorang menggetarkan salah satu ujung tali dalam arah 

tegak, gelombang mulai terbentuk pada tali. Gelombang yang terbentuk ini tidak 

diam di tempat, akan tetapi menjalar mendatar. Gelombang yang terbentuk karena 

adanya gangguan yang arahnya tegak lurus terhadap arah rambatannya inilah yang 

dinamakan gelombang transversal. Arah getaran atau gangguan yang tegak lurus 

dengan  arah rambatannya membuat gelombang transversal memiliki bagian 

gelombang yang tertinggi dan bagian gelombang yang terendah. Bagian 

gelombang yang tertinggi dinamakan puncak gelombang, dan bagian gelombang 

yang terendah dinamakan dasar gelombang atau  lembah gelombang. Bagian-

bagian gelombang transversal ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Bagian-bagian Gelombang Transversal 

 

Panjang satu gelombang atau biasa disebut  panjang gelombang merupakan 

jarak antara dua buah puncak gelombang yang berurutan, atau jarak antara dua 

buah dasar gelombang yang berurutan. Pada gambar 2, panjang  satu gelombang 

adalah jarak antara titik A dan titik C, atau titik B dengan titik D. Simbol untuk 

panjang gelombang adalah λ dan diyatakan dalam satuan panjang, misalnya meter 

atau cm. Tinggi maksimum atau simpangan terjauh dari gelombang transversal 
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merupakan amplitudo gelombang, biasanya disimbolkan dengan A dan 

dinyatakan dalam satuan panjang (m atau cm). Amplitudo pada gelombang 

transversal menyatakan besarnya energi yang dibawa oleh gelombang tersebut. 

Gelombang yang membawa energi yang besar mempunyai amplitudo yang besar 

pula (Muslim, 2011). 

2.2.4 Gelombang Longitudinal 

Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya searah 

dengan arah perambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Gelombang 

longitudinal terbentuk ketika terjadi getaran pada medium yang arahnya searah 

dengan arah rambatannya sehingga pada gelombang longitudinal terbentuk pola 

rapatan  dan renggangan. Gelombang longitudinal ditunjukkan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Contoh Gelombang Longitudinal 

 

Fenomena rapatan dan renggangan pada gelombang longitudinal dapat 

diamati pada pegas yang cukup panjang (slinki). Ketika kita menggetarkan sebuah 

pegas slinki, terbentuk sebuah rapatan yang bergerak searah dengan arah getar 

yang diberikan pada pegas slinki. Semakin banyak getaran yang diberikan pada 

pegas slinki, semakin banyak rapatan yang bergerak. Rapatan yang bergerak ini 

diikuti oleh renggangan yang bergerak. Rapatan yang dimaksud disini adalah 

daerah pada pegas slinki yang lebih rapat daripada daerah lainnya, sedangkan 

daerah lain yang lebih renggang dinamakan renggangan. Gambar 4 menunjukkan 

bagian-bagian dari gelombang longitudinal. Panjang gelombang pada gelombang 

longitudinal merupakan jarak antara dua rapatan yang berdekatan, atau jarak 
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antara dua renggangan yang berdekatan. Tingkat kerapatan pada pegas mirip 

dengan amplitudo pada gelombang transversal. Semakin rapat pegasnya, energi 

gelombangnya semakin besar (Muslim, 2011). 

 
Gambar 4. Bagian-bagian Gelombang Longitudinal 

 

2.2.5 Frekuensi Gelombang 

Frekwensi gelombang didefinisikan sebagai banyaknya gelombang yang 

terbentuk dalam satu satuan waktu (dalam satu detik). Maksudnya adalah, 

frekwensi gelombang menyatakan berapa banyak gelombang yang terbentuk 

dalam waktu satu detik. Frekwensi pada gelombang bergantung pada frekwensi 

sumber getarnya. Frekwensi gelombang disimbolkan dengan  f dan dinyatakan 

dalam satuan hertz (Hz) atau s
-1
. Perhatikan Gambar 5. berikut. 

 
Gambar 5. Gelombang Pada Tali Dengan Frekuensi Berbeda 

 



10 
 

Pada Gambar 5, terlihat dua buah gelombang pada  tali yang memiliki 

frekwensi yang berbeda pada selang waktu yang sama. Gelombang yang 

terbentuk dan ditunjukkan pada gambar 5 bagian atas lebih sedikit dibandingkan 

yang ditunjukkan pada gambar 5 bagian bawah. Ini menunjukkan bahwa 

gelombang pada gambar 5 bagian atas memiliki frekwensi lebih rendah sedangkan 

gelombang pada gambar 5 bagian bawah memiliki frekwensi lebih tinggi. 

2.2.6 Gelombang Bunyi 

Gelombang bunyi adalah gelombang mekanis longitudinal. Gelombang 

bunyi dapat dijalarkan didalam benda padat, benda cair dan gas. Partikel-partikel 

bahan yang mentransmisikan sebuah gelombang berosilasi didalam arah 

penjalaran gelombang itu sendiri. Gelombang terdengar berasal mula didalam tali-

tali yang bergetar, kolom udara yang bergetar dan pelat dan selaput yang bergetar. 

Suara elemen yang bergetar ke depan dan merenggangkan udara sewaktu bergerak 

ke belakang. Udara tersebut mentransmisikan gangguan-gangguan ini keluar dari 

sumber sebagai sebuah gelombang. Ada suatu jangkauan frekuensi yang besar 

didalam mana dapat dihasilkan gelombang mekanis longitudinal dan gelombang 

bunyi adalah dibatasi oleh jangkauan frekuensi yang dapat merangsang telinga 

dan otak manusia kepada sensasi pendengaran. Jangkauan ini adalah dari kira-kira 

20 siklus/detik (atau 20 Hz) sampai kira-kira 20.000 Hz dan dinamakan jangkauan 

suara yang dapat didengar (audible range) (Halliday and Resnick, 1998). 

Muslim (2011) menyatakan bahwa sesungguhnya  bunyi itu merambat dari 

sumber bunyi hingga ke telinga kita melalui udara. Proses yang terjadi mirip 

dengan getaran yang terjadi pada pegas ketika diberikan gangguan yang linier 

dengan arah rambatnya. Bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi menimbulkan 



11 
 

terbentuknya rapatan dan renggangan partikel di udara. Pada umumnya bunyi 

merambat lebih cepat pada zat cair dibandingkan dengan pada udara, dan bunyi 

merambat  lebih cepat pada zat padat dibandingkan dengan pada zat cair. Sebagai 

bentuk gelombang, bunyi memiliki frekwensi. Berdasarkan frekwensinya, 

gelombang bunyi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu audiosonik, ultrasonik, dan 

infrasonik. 

• Gelombang audiosonik (audible wave). Gelombang audiosonik merupakan 

gelombang bunyi yang berada pada rentang frekwensi pendengaran kita, 

yakni berada pada kisaran frekwensi antara 16 Hz hingga 20.000 Hz.  

• Gelombang infrasonik (infrasonic wave). Gelombang infrasonik merupakan 

gelombang bunyi yang frekwensinya berada di bawah frekwensi gelombang 

audiosonik, yaitu frekwensinya lebih kecil dari 16 Hz.  

• Gelombang ultrasonik (ultrasonic wave). Gelombang ultrasonik merupakan 

gelombang bunyi yang frekwensinya berada di atas frekwensi gelombang 

audiosonik, yaitu frekwensinya lebih besar dari 20.000 Hz. 

2.2.7 Resonansi Gelombang 

Resonansi merupakan peristiwa di mana ikut bergetarnya benda lain ketika ada 

benda lain yang bergetar alias berosilasi. Resonansi bisa terjadi hanya jika  kedua 

benda tersebut mempunyai frekuensi yang sama. Jika frekuensinya berbeda maka 

tidak mungkin terjadi resonansi. Gelombang bunyi merupakan getaran alias 

rapatan dan regangan yang merambat melalui medium tertentu, misalnya udara. 

Jika frekuensi getaran molekul-molekul udara ini sama dengan frekuensi sebuah 

benda lain maka ketika getaran tiba pada molekul-molekul udara yang berada di 

benda lain tersebut, molekul-molekul udara yang bergetar di dekat benda lain 
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tersebut selanjutnya menggetarkan benda tersebut. Molekul-molekul udara yang 

berada di dekat benda lain tersebut dapat diumpamakan seperti orang yang 

mendorong ayunan dan benda lain tersebut diumpamakan seperti orang yang 

berada di atas ayunan. Adanya dorongan dari molekul-molekul udara 

menyebabkan amplitudo getaran benda lain tersebut bertambah dan menyebabkan 

benda lain tersebut bergetar. Resonansi juga terjadi pada kasus gelombang berdiri, 

baik gelombang berdiri transversal maupun gelombang berdiri longitudinal. Jika 

salah satu ujung dawai dan ujung lainnya digetarkan maka akan timbul 

gelombang dan ketika gelombang tersebut tiba diujung yang terikat, gelombang 

akan dipantulkan. Jika frekuensi getaran tidak sama dengan frekuensi alami dawai 

maka gelombang berdiri tidak akan pernah dihasilkan. Sebaliknya jika frekuensi 

getaran sama dengan frekuensi alami dawai maka akan timbul gelombang berdiri. 

Frekuensi di mana terjadi gelombang berdiri disebut sebagai frekuensi resonansi 

(Lohat, 2010). 

2.3 Microphone 

Ketika sebuah objek bergetar dan ada udara disekeliling objek tersebut 

maka molekul udara disekitar objek yang bergetar tadi juga ikut bergetar. Getaran 

ini akan bergerak melalui media udara sebagai tekanan yang berosilasi pada 

frekuensi dan amplitudo tergantung pada sumber suara. Tekanan yang berosilasi 

ini ketika sampai pada microphone akan ditransformasikan menjadi sinyal listrik 

sehingga dapat direkam dan dianalisa (Piezotronics, 2011). 

2.4 Frequency Analyzer 

Frequency Analyzer adalah piranti lunak yang digunakan untuk mengukur 

frekuensi suara. Pertama, microphone akan mengkonversi suara menjadi 
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tegangan. Lalu soundcard akan berfungsi sebagai voltmeter digital super cepat. 

Voltmeter ini akan mengukur tegangan yang pada umumnya antara 11.025 hingga 

44.100 waktu per detik. Dimana bisa diatur angka pengukuran per sekonnya 

dengan menggunakan combo box "Sampling Frequency". Masing-masing 

pengukuran mengubah 8 atau 16 bit angka yang disebut sample. 16 bit angka 

membuat pengukuran lebih akurasi pada efek yang halus. Hasil sampling berupa 

beberapa angka. Angka ini ditampilkan di pojok atas  panel pada frequency 

analyzer. Panel bawah akan menunjukkan spectrum dari suara. Setiap suara dapat 

ditampilkan sebagai kombinasi antara gelombang sinus pada frekuensi yang 

berbeda. Untuk mengubah ini menjadi komponen frekuensi secara matematis 

disebut Fourier Transform. Ada berbagai macam cara untuk mengukur 

menghitung Fourier Transform, beberapa lebih cepat beberapa lebih lambat. 

Algoritma terbaik yang ditemukan hingga saat ini disebut Fast Fourier Transform 

(FFT). Metode ini menghitung transformasi Fourier pada sebuah sinyal digital 

menggunakan pembagian. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil beberapa 

sampel dan menghitung spektrum atau intensitas dari beberapa gelombang sinus 

yang mana merupakan komponen dari sebuah suara (Relisoft, 2010). 
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Gambar 6. Antarmuka Piranti Lunak Frequency Analyzer 

2.5 Kekerasan Kulit Buah (Stiffness) 

Sifat tekstur adalah faktor kunci yang mempengaruhi diterimanya buah oleh 

konsumen. Ketentuan seperti keras, lembut, renyah, berair, meleleh atau 

bertepung sangat populer digunakan untuk menjelaskan sifat tekstur dari masing-

masing buah. Pendugaan dan perbandingan kuantitatif pada tekstur dapat 

melibatkan alat ataupun metode pengukuran. Bagaimanapun alat pengukuran 

tekstur juga dapat digunakan untuk mengindikasikan sifat buah yang secara tidak 

langsung terkait dengan keinginan konsumen (Harker et al., 1997) 

Buah dan sayuran di pasar modern saat ini haruslah berada pada kualitas 

standar yang tinggi, terutaman ketika ditujukan untuk eksport. Tekstur dan 

kekerasan buah adalah beberapa ketentuan yang menentukan kualitas sebuah 

buah. Oleh karena itu sortasi pada masing-masing buah dan sayuran berdasarkan 

kekerasannya merupakan hal yang sangat penting (Shmulevich et al., 2003). 
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Kekerasan telah menjadi kriteria sortasi buah dan sayuran segar yang sudah 

digunakan bertahun-tahun. Metodenya bisa berupa peremasan oleh jari atau 

tangan, penekanan jempol ke kulit, digigit dan dikunyah dan juga dengan metode 

penetrometer (Wang et al., 2004). 

Kekerasan sering digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari buah terkait 

dengan perkembangan buah, kematangan dan kemampuan penyimpanan 

potensial. Hal ini juga sering dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya memar 

ketika buah menerima gaya tiba-tiba selama penanganan. Cara yang biasa 

digunakan untuk memperkirakan kekerasan buah termasuk dengan sentuhan 

manual ataupun menggunakan penetrasi dengan beban tertentu akan 

menyebabkan kerusakan pada kuliat buah ataupun kerusakan jaringan (Lesage et 

al., 1995). 

Karena sifat pengujian yang destruktif dan penekanan pada kualitas 

meningkat maka metode non-destruktif dikembangkan untuk mengukur dengan 

cepat ketangguhan pada masing-masing di sebuah sistem sortasi buah untuk 

mendapatkan kualitas tinggi yang seragam dan memudahkan pemasaran yang 

tepat waktu. Dengan tingginya permintaan akan pangan berkualitas maka tinggi 

pula keinginan untuk dapat mengevaluasi kematangan buah tanpa merusaknya. 

Sudah diverifikasi bahwasanya sifat mekanik buah termasuk ketangguhan 

merupakan indikator yang baik untuk menentukan kematangan dan 

memperkirakan umur simpan. Oleh karena itu beberapa teknik digunakan untuk 

mengukur sifat mekanik pada buah. Beberapa metode dinamik  untuk evaluasi 

kualitas buah adalah berdasarkan pada pengukuran respon buah terhadap gaya 

getar (Wang et al., 2004). 
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Banyak peneliti yang mengembangkan bermacam metode pengukuran 

kekerasan buah. Metode mekanik seperti pengukuran deformasi elastis, kecepatan 

transmisi suara pada buah dan juga resonansi akustik. Takao dan Ohmori (1994) 

mengembangkan pengujian kekerasan buah berdasarkan deformasi elastis. 

Dimana dinyatakan alat tersebut digunakan untuk menentukan kematangan dari 

buah kiwi dan melon setelah pemanenan. Metode yang sama juga digunakan oleh 

Davie et al. (1996) untuk mengukur deformasi ketika diberikan beban konstan 

yang menyebabkan kerusakan tidak berarti pada buah. Muramatsu et al. (1997) 

menunjukkan bahwa metode dengan menggunakan laser Doppler vibrometer 

(LDV) sangat menguntungkan untuk menentukan kekerasan pada buah. Metode 

ini sudah diaplikasikan untuk memantau kematangan dari buah kiwi. Alat praktis 

lainnya juga dikembangkan untuk mengevaluasi kematangan pada melon. Seperti 

contoh, indeks elastisitas melon yang ditumbuhkan pada greenhouse dapat diukur 

dengan alat portable yang menggunakan teknik getaran akustik (Kuroki et al., 

2006). 

2.6 Pengujian Kematangan Buah 

Banyak orang yang telah meneliti topik-topik terkait dengan kematangan 

dan kualitas pada buah dan sayuran. Kebanyakan dari parameter yang diuji 

merupakan sifat kimia atau fisiologi dan penentuannya memerlukan banyak 

pekerjaan di laboratorium. Sekarang ini teknik nondestruktif untuk evaluasi 

kualitas juga telah berhasil dilakukan. Teknik nondestruktif yang biasanya 

dilakukan pada buah dan sayuran sangan cepat dan bermanfaat. Banyak sifat fisik 

pada bermacam-macam buah dan sayuran yang telah ditentukan secara 
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nondestruktif. Namun perkembangan teknik ini membutuhkan kajian secara 

teknik terkait pada metode yang digunakan (Jha and Matsuoka, 2001). 

Konsumen sangat tertarik dengan periode kematangan optimal pada melon 

dimana melon akan terus berlanjut lebih matang walaupun setelah dipanen. 

Namun walau begitu melon yang dijual dipasaran memiliki umur panen yang 

sangat bervariasi sehingga menyulitkan konsumen untuk menduga kematangan 

yang optimal untuk dapat dikonsumsi. Faktanya adalah melon mengalami 

penurunan kekerasan buah ketika mengalami pematangan setelah dipanen 

(Taniwaki, et al., 2008). 

2.7 Pengujian Buah dengan Parameter Frekuensi 

Beberapa metode dinamis yang menjanjikan untuk mengevaluasi kualitas 

buah adalah berdasarkan pengukuran respon buah terhadap gaya gaya getar. 

Sebagai contoh, Affeldt dan Abbott (1989), Van Woensel, et al. (1989) dan 

banyak penemuan lain tentang hubungan resonansi frekuensi yang diberikan pada 

uji getar terhadap sifat mekanik dari sebuah buah. Armstrong, et al. (1990) 

menghasilkan impuls mekanik dengan memukul apel dengan bola lilin. Young's 

modulus, yang mana telah menghitung respon akustik menemukan korelasi pada 

pengukuran di test kompresi spesimen dengan buah yang sama. Korelasi yang 

buruk terlihat pada test standart M-T. Chen dan Sun (1991) melaporkan korelasi 

yang baik antara dua resonansi frekuensi awal pada metode akustik. Didalam 

penelitian, beberapa varietas apel dipukul secara mekanis sementara respon buah 

nantinya akan dideteksi dengan menggunakan microphone. Mereka tidak dapat 

menemukan perbedaan signifikan terhadap sinyal suara yang didapatkan di lokasi 

berbeda di sekeliling buah. Chen dan De Baerdmacker (1993) menguji apel untuk 
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mengetahui sifat dinamis dari buah dengan memberikan pemukulan pada buah 

dan juga menggunakan sensor microphone namun menyimpulkan bahwa metode 

impuls akustik nampaknya lebih efisien dan akurat dibandingkan metode getar 

acak (Wang et al., 2004). 

Jumlah informasi yang signifikan bisa didapatkan dari percobaan metode 

dinamis pada buah. Percobaan diaplikasikan dalam bentuk teknik analisa 

frekuensi sinyal suara dengan menggunakan microphone yang sudah diobservasi 

dari penelitian sebelumnya dimana frekuensi resonansi berkurang seiring dengan 

semakin matangnya buah persik. (Wang et al., 2004) 

2.8 Memar Pada Buah 

Penyebab utama penurunan harga produk pertanian di pasaran adalah 

produk tersebut mengalami kerusakan ketika berada di pasaran. Buah sangat 

mudah menjadi memar ketika menerima gaya yang timbul secara tiba-tiba (Yurtlu 

and Erdogan, 2005), Kerusakan mekanik seperti memar, abrasi dan luka potong 

adalah kerusakan yang tidak dapat diubah dan menyebabkan penambahan 

kerusakan buah saat proses penanganan. Konsekuensi dari kerugian yang 

disebabkan secara mekanik ini adalah penurunan tingkat dan kualitas buah (Timm 

et al., 1996). Faktor yang mempengaruhi kerusakan pada buah adalah ketinggian 

jatuh buah, kontak energi, jumlah kontak, bentuk kontak dengan permukaan buah 

dan ukuran serta kematangan buah (Roth et al., 2005). 

Memar pada buah menyebabkan penurunan kualitas pada buah. Memar 

pada buah terjadi akibat pembebanan dinamis atau statis dimana tegangan yang 

ditimbulkan pada buah melebihi kemampuan jaringan kulit buah menerima 

tegangan tersebut (Zarifneshat, et. al., 2010). Memar pada buah juga dipengaruhi 
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beberapa faktor seperti tekstur buah, jenis buah, tingkat kematangan, kadar air, 

bentuk buah, suhu, kepadatan, ukuran dan jenis dari sifat dalam buah seperti 

modulus elastisitas, kekuatan dinding sel dan juga bentuk serta struktur dalam sel 

(Van Linden et al., 2006). 

Bagaimanapun memar pada buah tidak selalu terlihat secara cepat, namun 

memar pada buah akan terlihat setelah dilakukan penanganan pada buah. Dalam 

kasus ini penjelasan tentang penampakan buah sebelum penanganan berlangsung 

tidak bisa dipercayai sepenuhnya (Aylar, et al., 2010). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pembuatan mechanical 

plunger yang dilaksanakan pada bulan Januari 2011 sampai dengan Februari 2011 

di Glory Metal Works, Blimbing, Malang. Tahap uji coba non destruktif 

(pengukuran frekuensi) dilaksanakan mulai tanggal 23 Maret 2011 hingga 12 

April 2011 di Laboratorium Daya & Mesin Pertanian, Jurusan Keteknikan 

Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Sedangkan tahap uji coba destruktif 

(total padatan terlarut dan kadar air) dilakukan mulai tanggal 23 Maret 2011 

hingga April 2011 di Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil 

Pertanian, Jurusan Keteknikan Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang dipergunakan pada penelitian ini adalah: 

• Perancangan : Satu set peralatan gambar 

• Pembuatan : Mesin potong, mesin las, mesin gerinda, mesin bor, 

meteran dan gergaji 

• Pengujian : Timbangan digital, oven, refraktometer, microphone,  jack 

adaptor 3,5 inch dan komputer 

3.2.2 Bahan  

 Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: plat besi 3 mm, as drat 8 

mm, besi silinder 8 mm, nylon silinder, per, sponge dan melon jenis Juan Canary. 
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3.3 Rancangan Alat 

Perancangan alat dilakukan dengan pendekatan desain fungsional dan desain 

struktural. 

3.3.1 Rancangan Fungsional 

Pendekatan rancangan fungsional digunakan untuk dapat beroperasi sesuai 

dengan fungsinya meliputi : 

• Kerangka Alat 

Kerangka alat digunakan untuk menopang plunger dan juga untuk 

meletakkan buah, di bagian ujung kerangka terdapat tiang dengan bahan as 

drat sebagai tempat plunger dengan tujuan agar plunger dapat dinaik 

turunkan untuk menyesuaikan titik tengah buah.  

• Plunger 

Plunger merupakan inti dari keseluruhan rangkaian alat yang mana 

terdiri dari holder sebagai penahan yang berbahan nylon dengan tujuan 

mengurangi gesekan antara permukaan holder dengan batang pemukul, 

batang pemukul dengan bahan besi untuk pemukul buah, per sebagai 

penyimpan gaya sementara dan trigger sebagai pemicu pukul dari plunger 

itu sendiri. 

• Microphone 

Microphone disini digunakan sebagai sensor suara yang dihasilkan dari 

ketukan plunger terhadap buah yang nantinya dikrimkan ke komputer untuk 

diukur frekuensinya. Microphone yang digunakan dapat disesuaikan 

posisinya untuk menyeragamakan letak sensor terhadap titik pemukulan. 
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Sedangkan microphone yang digunakan adalah microphone Carol D27 jenis 

stand-conference dengan spesifikasi sebagai berikut : 

o Capsule Type: Condenser 

o Frequency Response: 100Hz-16KHz 

o Output Impedance: 200Ω 

o Sensitivity: -42dB±2dB 

o Polar Pattern: Ultra-cardioid 

o Reference sound-receiving distance: 20-50cm 

o Power Supply: DC3V 

• Barrier 

Barrier disini merupakan kotak yang menutupi kerangka alat pada 

bagian ring buah yang dibuat dengan bahan acrylic 2 mm dengan tujuan 

untuk mencegah suara lain yang dapat mengganggu kerja sensor atau 

dengan kata lain menghalangi suara lain dari luar. 

3.3.2 Rancangan Struktural 

Adapun bagian-bagian dari alat yang dirancang adalah sebagai berikut : 

• Kerangka Alat 

Kerangka alat terbuat dari plat besi dengan tebal 3 mm, kerangka 

terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian track plunger dan bagian ring buah. 

Bagian track plunger berbentuk balok berongga. Pada bagian track plunger 

terdapat 6 buah tiang, 4 diantaranya untuk tiang penyangga plunger dan 2 

untuk tempat track penyearah plunger. Sementara pada bagian ring buah 

berbentuk balok berongga dan memiliki ring terbuat dari potongan pipa besi 

yang berada tepat diatas balok.  
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Gambar 7. Kerangka Alat 

Keterangan : 

1. Tiang penyangga holder 

2. Tiang penyangga track penyearah 

3. Ring buah 

• Plunger 

Plunger disini terdiri dari beberapa bagian yaitu holder dan pemukul. 

Holder dibuat dari bahan nylon, berfungsi sebagai dudukan batang pemukul, 

berbentuk silinder pejal. Pada holder terdapat 5 lubang dengan posisi 

dijelaskan pada gambar 4. Dimana 4 lubang diantaranya untuk tempat 

masukan pada kerangka utama dan 1 lubang sisanya untuk tempat batang 

1 

2 

3 
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pemukul. Untuk pemukul terbuat dari silinder besi dengan tambahan tuas 

penarik di satu sisinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Plunger 

Keterangan : 

1. Batang pemukul 

2. Holder 

3. Per 

4. Track penyearah 

Adapun gaya pukul pada plunger ini berasal dari hasil kompresi per 

yang kemudian dilepaskan ketika trigger ditarik, sedangkan besarnya gaya 

besarnya gaya yang diberikan oleh per sebesar 3,625 Newton. 

3.4 Prosedur Pengujian 

Prosedur pengujian Acoustic Ripeness Tester ini dijelaskan sebagai berikut : 

1. Menentukan titik tengah buah lalu memasukkan buah ke dalam alat. 

2. Persiapan plunger dengan memposisikan ujung batang pemukul dengan 

titik tengah buah dan juga memasang busa untuk menyesuaikan posisi 

buah dan menjaga buah agar tidak bergeser ketika dipukul, lalu 

memposisikan microphone dengan jarak 100 mm dari titik pemukulan.  

1 
2 

3 
4 
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3. Menjalankan piranti lunak Frequency Analyzer dengan konfigurasi 

pengaturan dijelaskan pada Lampiran 5. 

4. Menarik tuas pemukul pada plunger, memasang trigger dan melakukan 

pemukulan pada buah hingga 5 kali pemukulan. 

5. Mencatat hasil frekunsi yang terukur pada antarmuka piranti frequency 

analyzer dengan melakukan print screen dan diperbesar 2 kali dan 

selanjutnya disimpan. 

6. Buah yang telah dipukul langsung diuji kemanisannya (brix) menggunakan 

refraktometer jenis manual dan lalu sebagian dari buah diuji kadar airnya 

menggunakan oven. 

7. Mencatat data hasil pengukuran dan diolah. 

3.5 Parameter Pengujian 

Adapun parameter yang diamati selama penelitian ini berlangsung adalah 

sebagai berikut : 

3.5.2 Massa Buah 

Massa buah melon pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 

timbangan digital merk Eijelkamp-Giesbeek 

3.5.1 Frekuensi 

Frekuensi suara hasil pemukulan pada buah didapatkan dari pembacaan grafik 

yang ditampilkan pada antarmuka piranti lunak Frequency Analyzer yang terlebih 

dahulu disimpan dengan cara melakukan print screen  pada komputer dan hasil 

gambarnya dilakukan perbesaran 2x dan ditentukan berapa besar frekuensinya. 
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3.5.2 Kadar Gula 

Kadar gula pada penelitian ini merupakan pengukuran parameter tingkat 

kemanisan yang mewakili kualitas dari buah. Cara pengukurannya adalah dengan 

meneteskan air hasil perasan daging buah melon pada refraktometer dan 

melakukan pembacaannya dengan cara membidik garis yang tepat pada lubang 

pembaca refraktometer. 

3.5.3 Kadar Air 

Pengukuran kadar air disini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

kadar air pada frekuensi suara yang dihasilkan oleh ketukan buah. Untuk 

perhitungan kadar air disini digunakan metode pengukuran kadar air basis basah 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

�� �  
�� � ��

��
 � 100% 

dengan : 

KA : Kadar air (%) 

BB : Berat basah bahan (gr) 

BK : Berat kering bahan (gr) 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Alat Hasil Rancangan 

Seperti disebutkan pada bab sebelumnya, dimana alat Acoustic Ripeness 

Tester ini dibagi menjadi beberapa bagian utama yang mendukung operasional 

kerjanya, antara lain kerangka alat, microphone, plunger dan barrier. Dalam 

proses pembuatannya ada beberapa bagian yang mengalami perubahan dari 

rancangan awal yang dikarenakan penyesuaian terhadap kondisi kerangka. 

Sedangkan hasil rancangan alat secara lengkap beserta spesifikasinya diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Kerangka Alat 

Kerangka alat digunakan untuk menopang plunger dan juga untuk meletakkan 

buah. Kerangka alat terbuat dari plat besi dengan tebal 3 mm, kerangka terbagi 

menjadi 2 bagian yaitu bagian track plunger dan bagian ring buah. Bagian track 

plunger berbentuk balok berongga dengan lebar 50 mm, panjang 200 mm dan 

tinggi 20 mm. 

 
Gambar 9. Mechanical Plunger Dengan Barrier 
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Pada bagian track plunger terdapat 6 buah tiang dengan posisi dijelaskan 

pada gambar 5 yang terbuat dari bahan as drat dengan diameter 8 mm dan tinggi 

260 mm. Sementara pada bagian ring buah berbentuk balok berongga dengan 

panjang 150 mm, lebar 150 mm dan tinggi 50 mm dan memiliki ring terbuat dari 

potongan pipa besi dengan tebal 10 mm, berdiameter 120 mm dan setinggi 15 mm 

yang berada tepat diatas balok. 

2. Microphone 

Microphone disini digunakan sebagai sensor suara yang dihasilkan dari 

ketukan plunger terhadap buah yang nantinya dikrimkan ke komputer untuk 

diukur frekuensinya. Microhphone yang digunakan dapat disesuaikan posisinya 

untuk menyeragamakan letak sensor terhadap titik pemukulan. Sedangkan 

microphone yang digunakan adalah microphone Carol D27 jenis stand-conference 

dengan spesifikasi sebagai berikut : 

o Capsule Type : Condenser 

o Frequency Response : 100Hz-16KHz 

o Output Impedance : 200Ω 

o Sensitivity : -42dB±2dB 

o Polar Pattern : Ultra-cardioid 

o Reference sound-receiving distance : 20-50cm 

o Power Supply : DC3V 

3. Plunger 

Plunger merupakan inti dari keseluruhan rangkaian alat yang mana terdiri 

dari holder sebagai penahan yang terbuat dari bahan nylon, berfungsi sebagai 

dudukan batang pemukul, berbentuk silinder pejal dengan diameter 65 mm dan 
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tinggi 45 mm. Pada holder terdapat 5 lubang dengan empat lubang diantaranya 

untuk tempat masukan pada kerangka utama dan 1 lubang sisanya untuk tempat 

batang pemukul. Adapun penggunaan bahan nylon pada holder ditujukan untuk 

mengurangi gesekan antara permukaan holder dengan batang pemukul. 

Batang pemukul dengan bahan besi untuk pemukul buah, memiliki 

diameter 8 mm dan panjang 300 mm dengan tambahan tuas penarik di satu sisinya 

dan juga sebuah lubang berdiameter 2 mm pada jarak 120 mm dari ujung tuas 

penarik untuk tempat peletakan trigger. 

 
Gambar 10. Plunger 

Adapun gaya pukul pada plunger ini berasal dari hasil kompresi pegas 

yang kemudian dilepaskan ketika trigger ditarik, sedangkan besarnya gaya yang 

diberikan oleh pegas sebesar 3,625 Newton yang dihitung secara manual dan 

ditampilkan pada Lampiran 4. Pegas yang digunakan merupakan pegas jenis 

kompresi berbahan tembaga sepanjang 83 mm. 

4. Barrier 

Barrier disini merupakan kotak yang menutupi kerangka alat pada bagian 

ring buah yang dibuat dengan bahan acrylic 2 mm dengan tujuan untuk mencegah 

suara lain yang dapat mengganggu kerja sensor atau dengan kata lain 
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menghalangi suara lain dari luar. Barrier menutupi keseluruhan kerangka pada 

bagian ring buah namun terdapat lubang dengan diameter 10 mm di sisi samping 

barrier untuk tempat masukan microphone dan celah berupa persegi panjang 

dengan panjang 150 mm dan lebar 15 mm pada sisi muka bagian bawah untuk 

tempat masuknya batang pemukul. Secara keseluruhan barrier berbentuk balok 

dengan panjang 195 mm, lebar 195 mm, tinggi 300 mm. Namun pada bagian atas 

barrier dapat dibuka dengan tujuan untuk memasukkan dan mengeluarkan buah 

serta mengatur posisi microphone agar sesuai dengan kondisi pengujian. 

4.2 Kondisi Pengujian 

Pengujian alat ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

keberhasilan yang dapat dicapai. Hal ini dikaitkan dengan penggunaan alat dengan 

kondisi aktual atau kondisi sesungguhnya. Pada pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan buah melon varietas cantalupensis yang dipanen pada umur 55 

hari, 60 hari , 65 hari, 70 hari dan 75 hari. Buah yang digunakan berasal dari 

lokasi wisata buah Bhakti Alam di daerah Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan. 

Sedangkan pengujian mechanical plunger dilangsungkan di Laboratorium 

Daya dan Mesin Pertanian. Adapun pengujian alat ini ditambahkan perlakuan 

pemberian sponge disekitar buah ketika pengujian berlangsung untuk 

menyesuaikan letak pemukulan dan juga menahan agar buah tidak terpental ketika 

diberikan pemukulan oleh plunger. Tiap umur tanaman diwakili oleh 5 buah dan 

pemukulan diberikan sebanyak 5 kali untuk tiap buah. 

Parameter pengujian pada alat ini terdiri dari : (a) frekuensi suara hasil 

pemukulan, (b) total padatan terlarut atau brix pada buah , dan (c) kadar air buah. 
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4.3 Fenomena Pengukuran Suara 

Terukurnya frekuensi suara hasil pemukulan pada buah tidak terlepas dari 

fenomena berupa resonansi dan perambatan gelombang suara. Ketika permukaan 

kulit melon diberi pukulan maka melon tersebut akan bergetar yang menyebabkan 

molekul udara disekitar permukaan kulit melon yang bergetar tadi juga ikut 

bergetar. Getaran ini akan bergerak melalui media udara sebagai tekanan yang 

berosilasi. Tekanan yang berosilasi ini ketika sampai pada microphone akan 

ditransformasikan menjadi sinyal listrik sehingga dapat direkam dan dianalisa. 

Microphone bekerja dengan menggunakan prinsip transduser dasar dan 

mentransformasikan tekanan yang berosilasi menjadi kapasitansi yang bervariasi 

dan dikonversikan menjadi tegangan listrik. Hal ini dapat terjadi karena adanya 

lapisan diafragma tipis yang direntangkan pada jarak yang dekat dengan plat 

metal stasioner yang sering disebut dengan back plate. Tegangan yang diterima 

oleh back plate menjadikan back plate sebagai kapasitor. Ketika ada tekanan yang 

berosilasi maka difragma akan bergerak sehingga merubah jarak antara difragma 

dan back plate. Hal ini akan mengakibatkan tegangan listrik yang berosilasi dari 

kapasitor (back plate) yang sesuai dengan tekanan udara yang berosilasi dari 

sumber pemukulan pada permukaan buah melon. 



32 

 

 

 

Gambar 11. Fenomena Pengukuran Frekuensi Suara 

4.4 Frekuensi Suara Hasil Pemukulan 

Frekuensi suara hasil pemukulan diukur dengan cara membaca grafik hasil 

olahan piranti lunak Frequency Analyzer yang kemudian di print screen dan 

dilakukan perbesaran 2 kali dengan tujuan memperjelas posisi puncak frekuensi 

suara hasil pemukulan. Dari paramater ini dilakukan analisis untuk mengetahui 

hubungan antara umur tanaman dengan frekuensi suara hasil ketukan. 
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Hasil pengamatan frekuensi suara hasil pemukulan buah pada masing-masing 

umur panen ditampilkan pada Lampiran 6. Analisa dimulai dengan menghitung 

frekuensi rata-rata dari semua ulangan pemukulan pada tiap-tiap percobaan. 

Selanjutnya data hasil frekuensi rata-rata pada Lampiran 6 kembali dibuat 

reratanya pada tiap-tiap umur panen sehingga dihasilkan nilai rerata frekuensi 

suara hasil pemukulan pada tiap umur panen. Hasil rerata ini dijadikan sebagai 

nilai y pada grafik x – y untuk mencari hubungan nilai frekuensi hasil pemukulan 

dengan umur panen yang ditampilkan pada Gambar 11. 

 

Gambar 12. Hubungan Antara umur Panen dengan Frekuensi Suara Hasil 

Pemukulan. 

 

Pada Gambar 12 terlihat bahwa frekuensi suara hasil pemukulan semakin 

menurun seiring dengan meningkatnya umur panen buah atau dengan kata lain 

semakin matang buah maka akan semakin menurun frekuensi suara hasil 

pemukulannya. Penurunan frekuensi suara hasil pemukulan pada buah diduga 

terkait dengan melunaknya buah dimana menurut Silva et al. (2004) melon 

menjadi lebih lunak secara bertahap setelah proses pematangan. Pelunakan sering 
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dikaitkan dengan tingkat kematangan buah termasuk melon dimana diwakili 

dengan berkurangnya kepadatan jaringan. Pelunakan buah terjadi akibat 

menurunnya sel adesif karena degradasi dinding sel (Long, 2005). 

Petani melon menyatakan bahwa buah melon yang mereka budidayakan 

sudah dapat dikonsumsi sejak umur 70 hari dan puncaknya pada umur 75 hari, 

ketika buah melon berumur diatas 75 hari maka akan menunjukkan gejala 

pembusukan. Sehingga jika dilakukan pencocokan terhadap hasil pengamatan 

frekuensi suara hasil pemukulan maka dapat dikategorikan buah dengan frekuensi 

suara hasil pemukulan sebesar 1,7 kHZ hingga 4 kHz termasuk dalam kategori 

belum matang (mengkal) dan buah masuk dalam kategori matang ketika frekuensi 

suara hasil pemukulan pada buah mulai dari 0,9 kHz sampai 1,6 kHz. 

4.5 Kadar Air 

Kadar air buah diukur dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh umur panen 

buah terhadap kadar air buah sehingga nantinya bisa dicari hubungannya terhadap 

frekuensi suara hasil ketukan secara tidak langsung. Pada parameter ini digunakan 

timbangan digital untuk mengukur berat basah dan berat kering dan juga 

digunakan oven untuk mengeringkan buah dimana suhu yang digunakan selama 

pengovenan adalah 105°C dan dioven selama 1 x 24 jam. 

Dari pengamatan kadar air buah pada masing-masing umur panen dibuat tabel 

dan juga nilai rata-rata kadar air pada masing-masing umur panen yang 

ditampilkan pada Lampiran 7. Dari analisa yang dilakukan pada hasil pengamatan 

terlihat nilai kadar air buah konstan mulai umur panen 55 hari hingga 65 hari dan 

lalu turun secara signifikan pada umur panen 70 hari hingga 75 hari. Hasil kadar 

air rata-rata pada tiap-tiap umur panen yang ditampilkan pada Lampiran 7 
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dijadikan dalam bentuk grafik dalam mencari pengaruh umur panen buah terhadap 

kadar air yang ditampilkan pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Hubungan Antara Umur Panen Buah Dengan Kadar Air Buah. 

 

Pada Gambar 13 terlihat bahwa kadar air buah akan semakin menurun seiring 

dengan semakin lamanya pemanenan atau dengan kata lain semakin matang buah 

maka akan semakin rendah kadar airnya. Jika hasil yang didapatkan diamati lebih 

lanjut maka terlihat bahwa kadar air pada buah sempat meningkat pada umur 60 

hari lalu mengalami penurunan ketika umur panen 70 hari dan 75 hari. Banyak 

pendugaan dilakukan terhadap penurunan kadar air ini, baik berupa pendugaan 

menguapnya air pada buah karena lamanya transportasi, pengurangan kadar air 

akibat pembentukan daging buah ataupun juga penurunan kadar air yang 

disengaja karena berkurangnya air irigasi. Di Iran (Alizadeh et al., 1999) dibuat 

penelitian yang dengan sengaja mengkondisikan tanah tempat menanam melon 

mengalami kondisi defisit air sebesar 25% yang mengakibatkan percepatan 

perkembangan tahap vegetatif namun penggunaan air meningkat dua kali lipat. 
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Pada kondisi defisit 25% tidak terjadi perubahan pada total padatan terlarut, ketika 

dikondisikan menjadi defisit 50% dihasilkan peningkatan kadar gula pada buah 

namun tidak begitu besar. 

4.6 Kadar Gula (Brix) 

Seabagai parameter pendukung untuk pembuktian kematangan buah dari segi 

kualitasnya maka dilakukan pengukuran brix pada buah di tiap-tiap umur panen. 

Pengukuran brix pada penelitian ini menggunakan refraktometer manual dengan 

cara mengambil sebagian daging buah lalu diperas dan air hasil perasan buah 

diteteskan pada bagian input dan kemudian dibaca nilai brixnya pada bagian 

display. 

Pada pengamatan parameter ini sempat terjadi kesalahan teknis pada umur 

panen 55 hari dan 60 hari, dimana air yang diuji merupakan air yang berada 

disekitar biji buah, bukan air hasil perasan daging buah sehingga dilakukan 

pengulangan pengamatan pada umur panen tersebut namun hanya dilakukan 

dengan menggunakan 3 buah saja.  

Dari pengamatan ini dibuat tabel data hasil pengamatan yang juga memuat 

rata-rata nilai brix dari tiap-tiap umur panen yang ditampilkan pada Lampiran 8. 

Hasil rata-rata nilai brix pada tiap-tiap umur panen dimasukkan kedalam grafik 

untuk mencari hubungan frekeunsi suara hasil pemukulan terhadap nilai brix yang 

ditampilkan pada Gambar 14 
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Gambar 14. Hubungan Antara Umur Panen Buah dengan Nilai Brix. 

Dari Gambar 14 terlihat bahwa nilai brix meningkat secara konstan di tiap-

tiap umur panen dengan peningkatan yang cukup signifikan pada umur panen 70 

dan 75 hari yang dengan kata lain total padatan terlarut pada buah memang 

diepngaruhi oleh umur panen. Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan alat 

dalam menduga kematangan buah maka dilakukan analisa untuk menentukan 

hubungan antara frekuensi suara hasil pemukulan pada buah terhadap nilai brix. 

Nilai rata-rata brix pada masing-masing umur panen dan nilai frekuensi suara 

hasil pemukulan buah pada masing-masing umur panen dimasukkan kedalam 

grafik untuk mengetahui hubungan antara kedua parameter tersebut yang 

ditampilkan pada Gambar 15. 
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Gambar 15. Hubungan Antara Frekuensi Suara Hasil Pemukulan dengan Nilai 

Brix Pada Masing-masing Umur Panen. 

 

Pada Gambar 15 terihat bahwa frekuensi suara hasil pemukulan semakin 

menurun seiring dengan meningginya nilai brix pada buah, hal ini sesuai dengan 

hasil pengamatan terhadap umur panen yang ditunjukkan pada grafik dimana nilai 

brix meningkat sesuai dengan semakin lama umur panen. Nilai brix yang 

meningkat seiring dengan menurunnya frekuensi dapat juga diartikan menjadi 

semakin lama umur panen maka nilai brix akan semakin meningkat karena 

frekuensi akan semakin menurun mengikuti lama umur panen. Hal ini sesuai 

dengan hasil yang didapatkan oleh Silva, et al., (2004) yang menyatakan bahwa 

total padatan terlarut pada melon yang dirawat secara baik meningkat secara 

konstan. 

4.7 Memar Pada Buah Akibat Pemukulan 

Selama penelitian berlangsung buah diberikan gaya impact atau gaya secara 

tiba-tiba yang memungkinkan terjadinya memar pada kulit buah. Pengamatan 

memar pada kulit buah ini hanya dilakukan untuk sekedar mengetahui seberapa 
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besar memar yang dapat terjadi pada kulit buah setelah dilakukan pemukulan oleh 

alat. Memar pada buah diamati dengan cara melihat secara langsung permukaan 

kulit buah yang terkena pukulan dan kemudian didokumentasikan dengan 

menggunakan kamera ponsel dengan resolusi 2 MP yang dapat dilihat pada 

Lampiran 9. Dari hasil pengamatan permukaan kulit buah pada tiap umur panen 

tidak ditemui memar yang berarti pada bagian kulit buah atau dengan kata lain 

tidak tampak secara jelas ketika dilihat secara langsung. Hal ini menunjukkan 

bahwa gaya pukulan yang diberikan oleh alat ini masih dalam tingkat aman dan 

tidak melebihi kemampuan jaringan kulit buah dalam menerima gaya tersebut. 

4.8 Kinerja Acoustic Ripeness Tester dalam Pendugaan Kualitas Buah 

Dari hasil pengamatan pada seluruh parameter terdapat hasil yang berkaitan 

antar satu sama lain dimana umur panen mempengaruhi frekuensi suara hasil 

pemukulan, kadar air dan juga kemanisan buah. Dengan demikian memang 

terbukti bahwasanya teori pembuktian kematangan dengan memberikan ketukan 

pada kulit buah yang dilakukan oleh masyarakat umum selama ini memang benar, 

karena dari hasil pengamatan pada penelitian ini terlihat bahwa memang ada 

perubahan frekuensi suara di masing-masing umur panen dengan perubahan yang 

bersifat menurun. Namun kembali lagi kepada karakteristik buah masing-masing, 

karena masing-masing buah memiliki karakteristik tertentu untuk perubahan 

kekerasan kulitnya. Dalam penelitian ini digunakan buah melon jenis Juan Canary 

dengan karakteristik varietas cantalupensis dimana kulit buah melunak seiring 

dengan matangnya buah. Pelunakan ini disebabkan karena adanya penurunan sel-

sel buah yang bersifat adesif sehingga terjadi penurunan kepadatan jaringan dan 

juga mengakibatkan degradasi pada dinding sel buah. Hal ini juga dinyatakan 
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dengan hasil pengamatan pada parameter kadar air dimana air pada buah menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi kepadatan buah. Kadar air pada pengamatan 

menunjukkan penurunan pada masa pematangan buah (umur panen 70 – 75 hari) 

yang juga terlihat pada hasil pengamatan frekuensi suara hasil pemukulan yang 

juga menurun cukup signifikan pada masa pematangan buah. 

Frekuensi suara hasil pemukulan buah ternyata juga dapat dijadikan sebagai 

parameter penduga kualitas buah, karena dari hasil yang didapat memang ditemui 

hasil bahwasanya nilai brix meningkat seiring dengan pematangan buah dan juga 

ketika dilakukan pendugaan hubungan antara nilai brix dan frekuensi suara hasil 

pemukulan terlihat bahwasanya ada hubungan yang jelas antara kedua parameter 

tersebut dengan hubungan yang berbanding terbalik. 

Sehingga dapat disimpulkan secara sederhana bahwasanya pendugaan 

kematangan buah, baik dari segi umur buah dan juga kualitas buah dengan cara 

mendengarkan suara hasil ketukan pada buah memang benar adanya, namun 

metode pendugaan kematangan ini harus dilakukan dnegan menggunakan alat, 

karena pemeberian ketukan dan juga pendengaran manusia tidak sama satu sama 

lain atau dengan kata lain hasil yang didapat nantinya akan berbeda pada tiap-tiap 

orang. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Penentuan kematangan buah di masyarakat dengan cara memukul bagian 

kulit buah dapat dibuktikan secara ilmiah dan dinyatakan dengan data 

kuantitatif. Namun tergantung kepada sifat kekerasan kulit buah tersebut 

ketika mengalami pematangan dimana kulit buah dapat mengeras dan juga 

dapat melunak tergantung dari varietas masing-masing. Dan dari hasil 

pengujian alat yang dibuat terhadap melon varietas cantalupensis didapati 

kekerasan kulit buah menurun seiring dengan kematangan buah tersebut 

yang dinyatakan dengan semakin menurunnya frekuensi suara hasil 

pemukulan. 

2. Rangkaian alat penduga kematangan buah yang dirancang terdiri dari 

beberapa bagian utama yaitu mechanical plunger, microphone dan 

komputer dimana mechanical plunger berfungsi untuk memberikan 

pukulan pada permukaan kulit buah secara konstan, lalu microphone 

berfungsi untuk merubah gelombang suara manjadi sinyal dalam bentuk 

tegangan listrik dan komputer digunakan sebagai voltmeter super cepat 

yang dapat mengukur frekuensi suara dengan bantuan piranti lunak 

Frequency Analyzer.  

3. Kisaran frekuensi suara hasil pemukulan untuk masing-masing umur 

panen melon adalah 4,00 - 4,49 kHz untuk umur panen 55 hari; 2,38 - 2,91 

kHz untuk umur panen 60 hari; 1,62 - 1,78 kHz untuk umur panen 65 hari; 
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1,61-1,62 kHz untuk umur panen 70 hari; dan 0,94 - 1,05 kHz untuk umur 

panen 75 hari. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang penulis dapat berikan setelah melakukan penelitian ini 

adalah : 

1. Perlunya dibuat rancangan yang lebih ringkas lagi sehingga lebih mudah 

dalam mobilitas alat. 

2. Pada bagian ring buah seharusnya dapat diganti dan disesuaikan dengan 

ukuran jenis buah sehingga nantinya alat dapat digunakan pada bermacam-

macam jenis buah. 

3. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara umur panen, total 

padatan terlarut dan frekuensi hasil pemukulan dengan cara pengamatan 

intensif pada umur panen selama masa pematangan buah (65-75 hari) 

tanpa interval waktu atau dengan kata lain pengamatan parameter 

dilakukan setiap hari. 

4. Jika penelitian serupa dilakukan maka jarak antara pengambilan buah 

dengan pengujian menggunakan alat dan juga pengamatan parameter lain 

harus diminimalisir sehingga data hasil pengamatan bisa lebih akurat. 

5. Jika metode pendugaan kematangan ini akan diterapkan pada sistem 

sortasi skala besar maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut dalam hal 

mengurangi kebisingan yang dapat mengintervensi pembacaan frekuensi 

suara, mengingat sortasi skala besar pasti akan menggunakan mesin yang 

dapat menimbulkan kebisingan. 
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Lampiran 1. Rancangan Struktural Mechanical Plunger tanpa Barrier 
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Lampiran 2. Rancangan Struktural Barrier 
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Lampiran 3. Rancangan Struktural Mechanical Plunger 
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Lampiran 4. 

 

Perhitungan Gaya Pegas pada Mechanical Plunger 

 

Pegas yang digunakan merupakan pegas jenis kompresi dengan panjang 8,3 cm. 

Adapun untuk mencari gaya pegas yang dihasilkan maka terlebih dahulu dihitung 

konstanta pegasnya dengan memberikan pembebanan seberat 271 gr yang 

menghasilkan perubahan panjang pegas menjadi 9,4 cm dimana konstanta pegas 

dihitung menurut rumus berikut : 

 

� �  
�m � g�

∆

 

 

Dengan : 

k : Konstanta pegas (N/m) 

m  : Massa yang dibebankan (kg) 

g : Gravitasi (9,81 m/s
2
) 

∆x : Perubahan panjang pegas setalah diberi beban (m) 

 

Maka  

� �  
�0,271 kg � 9,81 m/s��

�0,094 � � 0,083 ��

 

 

� �  
2,658 N

0,011 m

 

 

� �  241,636 N/m 
 

Setelah konstanta pegas diketahui maka dilakukan perhitungan gaya pegas yang 

terjadi ketika dilakukan kompresi penuh dimana panjang pegas pada saat 

kompresi penuh adalah 1,5 cm. Perhitungan gaya pegas digunakan dengan rumus : 

 

F � � � x 
Dengan : 

F : Gaya pegas (N) 

k : Konstanta pegas (N/m) 

x : Panjang pegas saat kompresi 

 

Maka 

F � 241,636 N/m � 0,015 m 

F � 3,625 N 
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Lampiran 5.  

 

KONFIGURASI PIRANTI LUNAK FREQUENCY ANALYZER UNTUK 

PENGAMATAN PARAMETER FREKUENSI SUARA HASIL PEMUKULAN 

 

 

 
 

Keterangan konfigurasi pada piranti lunak : 

1. Menggunakan opsi 16 pada pemilihan “Bits per sample” 

2. Mengatur kecepatan transformasi Fourier per detik sebesar 10 FFT’s per 

sec 

3. Menggunakan Sampling Frequency sebesar 11025 

4. Menggunakan Points per Transform sebesar 1024 

5. Menggunakan sumber atau source “Mike” 
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Lampiran 5 lanjutan 

 

 
 

Pembacaan frekuensi suara hasil pemukulan dilakukan dengan cara melakukan 

print screen antarmuka piranti lunak Frequency Analyzer dan dilakukan 

perbesaran 2 kali melalui image viewer sehingga titik puncak frekuensi suara bisa 

terbaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titik puncak frekuensi suara 
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Lampiran 6.  

 

Tabel 2. Hasil Frekuensi Pada Tiap-Tiap Pengamatan 

Umur Panen Nomor Buah 
Frekuensi (kHz) 

F rata-rata 
P1 P2 P3 P4 P5 

55 Hari 

1 4,2 4,05 4,2 3,9 4,3 4,13 

2 4,4 4,1 3,9 4 3,9 4,06 

3 4,5 4,6 4,55 4,4 4,4 4,49 

4 4,5 4,6 4,55 4,4 4,4 4,49 

5 4,2 4 4,35 3,8 3,85 4,04 

60 Hari 

1 2,8 2,85 2,95 2,65 3,3 2,91 

2 2,85 2,8 2,4 2,8 2,85 2,74 

3 2,4 2,3 2,7 2,5 2,3 2,38 

4 2,7 2,7 2,65 2,75 2,75 2,71 

5 2,65 2,4 2,4 2,8 2,8 2,61 

65 Hari 

1 2,25 1,6 1,6 1,5 1,85 1,77 

2 1,55 1,8 1,8 1,75 2 1,78 

3 1,85 1,85 1,5 1,5 1,4 1,62 

4 1,6 1,75 1,6 1,6 1,6 1,63 

5 1,7 1,9 1,6 1,6 1,7 1,7 

70 Hari 

1 1,6 1,6 1,65 1,6 1,6 1,61 

2 1,5 1,6 1,65 1,65 1,65 1,61 

3 1,6 1,6 1,6 1,65 1,65 1,62 

4 1,55 1,65 1,65 1,6 1,6 1,61 

5 1,65 1,65 1,6 1,6 1,6 1,62 

75 Hari 

1 1 0,95 0,95 0,9 0,9 0,94 

2 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

3 0,95 0,9 1 0,95 0,95 0,95 

4 1 1,1 1,05 1,1 1 1,05 

5 0,95 1 0,95 0,95 0,95 0,96 
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Lampiran 7. 

 

Tabel 3. Kadar Air Buah Pada Masing-masing Umur Panen 

Umur Panen Nomor Buah KA (%) KA rata-rata 

55 Hari 

1 95,02 

94,78 

2 94,88 

3 94,89 

4 94,5 

5 94,65 

60 Hari 

1 94,78 

94,88 

2 94,6 

3 94,97 

4 95,44 

5 94,64 

65 Hari 

1 95,26 

94,81 

2 94,61 

3 94,12 

4 95,09 

5 95 

70 Hari 

1 92,18 

92,09 

2 92,12 

3 91,90 

4 92,72 

5 91,53 

75 Hari 

1 89,2 

89,33 

2 88,6 

3 89,9 

4 90,6 

5 88,35 
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Lampiran 8. 

 

Tabel 4. Nilai Brix Buah Pada Masing-masing Umur Panen 

Umur Panen Nomor Buah Brix Brix rata-rata 

55 Hari 

1 1,5 

2 2 2,5 

3 2 

60 Hari 

1 4,5 

4,56 2 4,7 

3 4,5 

65 Hari 

1 7 

6,94 

2 6,7 

3 6,5 

4 7 

5 7,5 

70 Hari 

1 10,5 

10,9 

2 11,5 

3 10,5 

4 11,5 

5 10,5 

75 Hari 

1 14,5 

14,7 

2 14,5 

3 14 

4 16 

5 14,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 9. 

 

Permukaan 

 

Umur Panen 55 Hari

 

 

 

Umur Panen 60 Hari

 

 

 

Umur Panen 65 Hari

 

 

 

Permukaan Kulit Buah Melon Setelah Dilakukan Pemukulan 

Dengan Acoustic Ripeness Tester 

 

 

 
Umur Panen 55 Hari 

 
Umur Panen 60 Hari 

 
Umur Panen 65 Hari 

Umur Panen 70 Hari

 

 

 

Umur Panen 75 Hari
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emukulan  

 
Panen 70 Hari 

 
Umur Panen 75 Hari 
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Lampiran 10. Barrier Tampak Depan 
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Lampiran 11. Kerangka Alat Tampak Samping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 SKALA : NAMA : CHAKRA H 

SATUAN : mm NIM : 0711020010 

TGL/BULAN : 2/05/2011 DIPERIKSA : MLF/WAN 

TEP 
UNIBRAW 

KERANGKA ALAT A4 

Keterangan : 

 

2
0
 

200 150 

2
6
0
 

5
0
 

5
0
 



59 

 

Lampiran 12. Kerangka Alat Tampak Atas 
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