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RINGKASAN 
 

Mangga (Mangifera indica L.) merupakan salah satu buah yang mempunyai 
nilai komersial di pasar dalam negeri hingga luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa 
mangga telah dikonsumsi secara luas dan memiliki daya saing yang baik. Dalam 
meningkatkan daya saing dan menghasilkan mangga berkualitas, buah mangga harus 
memenuhi standar pasar dalam negeri maupun standar internasional.  

Kerusakan fisik merupakan salah satu penyebab yang dapat menurunkan 
kualitas dan harga buah mangga. Ini disebabkan karena penanganan yang tidak tepat 
pada pasca panen hingga buah mangga dipasarkan. Kerusakan fisik perlu dihindari 
dengan penanganan yang tepat, yaitu menggunakan kemasan sebagai pelindung buah. 

Tujuan penelitian ini yaitu, menguji kelayakan penggunaan kelobot jagung 
sebagai kemasan untuk buah mangga dan mengetahui pengaruhnya terhadap 
perbandingan nilai kuat tekan buah yang dikemas dan yang tidak dikemas. Penelitian 
ini menggunakan buah mangga varietas manalagi. 

Penelitian ini disusun secara faktorial dengan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK), yang terdiri atas tiga faktor dengan dua ulangan. Faktor tersebut antara lain: 
(A) tingkat getaran, menggunakan tiga jenis tingkat getaran: 2 cm, 3 cm dan 4 cm; 
(B) posisi buah mangga, dengan menggunakan tiga jenis posisi yaitu posisi horizontal 
(H), vertikal dengan bekas tangkai diatas (V1) dan vertikal dengan bekas tangkai 
dibawah (V2), dan (C)letak buah mangga, yang dibagi dalam empat letak yaitu letak 
1, 2, 3, dan 4. 

Penelitian perancangan kemasan buah ini menunjukkan bahwa perlakuan 
tingkat getaran, posisi dan letak buah berpengaruh nyata terhadap nilai kuat tekan 
buah tetapi tidak terdapat interaksi dari ketiga faktor tersebut. Nilai kuat tekan 
terbesar terdapat pada tingkat getaran 2 cm dengan letak 2 pada posisi vertikal dengan 
bekas tangkai dibawah. 

 
Kata kunci :Mangga, Kemasan Buah, Kerusakan Fisik 
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ADRIAN CHANDRA HIMAWAN. 0511020003. Design of Transportation 
Package for Mango (Mangifera Indica L.) Using Corn Husk as Basic Material 
and Testing Fruit Firmness. SKRIPSI.  
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ABSTRACT 

 
Mango (Mangifera indica L.) is one of fruits that have commercial value in 

domestic and international. It indicates that the mango has been extensively 
consumed and has good competitiveness. In order to improve competitiveness and 
producing  quality mango, mango must be able to fullfil the standard both in domestic 
market and in international market. 

Physical damage representing one of the problem that can decrease quality 
and price of mango. It is caused by reckless handling in post harvest period till mango 
is marketed. This damage needs to be avoided by proper handling using package as 
fruits protector. 

This research target are, to examine the eligibility of corn husk use as a 
packing material for mango; and to figure out its effects on comparation of firmness 
value between packed mango and unpacked ones.  This research  used varieties of 
mango manalagi. 

This research is compiled factorially with randomized complete block design, 
which consists of three factors with two repetition. These factors are: (A) shock, 
using three level of shock: 2 cm, 3 cm, 4cm; (B) fruit positioning, using three types of 
positioning: horizontal (H), stalk on top vertical (V1), and stalk down vertikal(V2); 
(C) fruits placing, using four placing types: 1, 2, 3 and 4. 

The research of mango packing design shows that changes in shock level, 
fruits positioning and fruits placing really affect the fruits firmness value but there is 
no interaction between those three. The highest fruits firmness value is in 2 cm shock 
level using place 2 and vertical stalk down vertical position treatment. 
 
 

Keywords : Mango, Fruit Packaging, Physical Damage 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mangga (Mangifera indica L.) merupakan salah satu  buah yang mempunyai 

nilai komersial di Indonesia dan memiliki pasar mulai dari pasar dalam negeri hingga 

luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa mangga telah dikonsumsi secara luas dan 

memiliki daya saing yang baik. Dalam rangka meningkatkan daya saing dan 

menghasilkan mangga berkualitas sesuai permintaan pasar, buah mangga yang 

dihasilkan perlu distandarisasi agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), 

maupun standar yang berlaku di pasar internasional dengan tujuan eksport.  

 Buah  mangga  sebagaimana salak, pepaya dan manggis adalah buah yang 

termasuk  dalam buah  tropik  yang  memiliki  rasa  khas  yang  menjadi kelebihannya 

dibandingkan dengan buah-buahan lainnya.  Buah asli Nusantara ini juga termasuk 

buah yang populer di masyarakat Indonesia dan cukup banyak pula jenis  yang  telah  

dikembangkan,  di  antaranya  mangga harum manis, golek, gedong dan manalagi.  

 Dalam menjaga kualitas buah mangga dari masa penanganan pasca panen 

sampai dikonsumsi oleh konsumen perlu dilakukan suatu penanganan yang sesuai 

agar tidak terjadi kerusakan terutama kerusakan fisik. Salah satunya yaitu dalam 

proses pengemasan dalam  penanganan  pasca  panen  pada  tahap  transportasi. 

Kerusakan – kerusakan terjadi akibat adanya benturan yang menyebabkan memar 

pada buah mangga. Buah mangga yang baik atau yang diminati para konsumen yaitu 
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buah mangga yang tidak cacat dan busuk, yaitu buah yang tidak mengalami 

kerusakan secara mekanis, fisiologis, serta bebas dari hama dan penyakit. 

Pengangkutan buah mangga, biasanya dilakukan dengan menggunakan 

keranjang bambu yang disusun dalam alat transportasi. Penggunaan kemasan – 

kemasan yang tidak tepat dapat mempengaruhi tingkat kerusakan pasca panen yang 

terjadi selama proses transportasi, khususnya kerusakan fisik, untuk itulah diperlukan 

kemasan yang tepat sehingga dapat menekan atau mengurangi kerusakan pada saat 

transportasi. Salah  satu metode yang diduga dapat mengurangi kesusakan buah yaitu 

merancang  kemasan  baru, dalam perancangan kemasan baru ini perlu 

mempertimbangkan tingkat penerimaan pengguna, kemudahan, biaya yang murah 

dan dampak lingkungan. Dilakukannya teknologi tepat guna karena untuk 

mengurangi biaya pengemasan dan kemudahan penggunaaanya di lapangan oleh para 

petani. 

 Menurut Maezawa (1990), pengemasan dirancang untuk mengatasi faktor 

getaran  dan  benturan  selama  transportasi. Sejalan dengan itu Waluyo (1990) 

memaparkan bahwa, kemasan  harus  mampu menahan beban tumpukan, dampak 

pemuatan dan  pembongkaran buah dari  sarana  transportasi,  serta  getaran  dan 

benturan  selama  perjalanan  Dengan  kata  lain,  kemasan  harus mampu  menahan  

beban  dan  bersifat  kaku  sehingga  tidak  memindahkan beban apapun kepada buah. 

Hal ini dimaksudkan supaya kualitas mangga yang dibawa dapat dipertahankan 

dengan baik dan terhindar dari kerusakan. 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pengemasan  yang  

dapat diterapkan pada buah mangga sehingga mampu mengurangi kerusakan selama 

tranportasi dan  pembuatannya  relatif  mudah dan murah biayanya. 

1.2.  Rumusan Masalah 

1. Apakah pembuatan kemasan buah dengan menggunakan bahan baku kelobot 

jagung dapat melindungi buah dari kerusakan? 

2. Bagaimana posisi yang tepat dalam penyusunan buah untuk mengurangi 

kerusakan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menguji kelayakan penggunaan kelobot jagung sebagai kemasan untuk buah 

mangga yang memenuhi syarat kemasan buah. 

2. Mengetahui posisi dan letak susunan buah yang menyebabkan kerusakan 

paling kecil. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan alternatif teknologi tentang pemanfaatan kelobot jagung sebagai 

bahan baku utama dalam pembuatan kemasan buah. 

2. Mengurangi penggunaan bahan sintetis sebagai kemasan buah. 
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1.5.   Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini terbatas pada skala laboratorium. 

2. Masalah penelitian ini dibatasi pada buah mangga jenis manalagi. 

3. Penelitian ini tidak membahas kelayakan ekonomi. 

4. Tidak membahas  rancangan struktural alat (meja getar) yang digunakan. 

5. Buah mangga yang digunakan memiliki ukuran yang seragam. 

6. Meja getar diasumsikan sebagai mobil pengangkut yang berjalan di jalan raya. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1. Penelitian Sebelumnya 

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan kerusakan fisik buah 

akibat getaran selama pengangkutan dengan simulasi getaran. Studman (1999) 

meneliti pengaruh kemasan terhadap tingkat kerusakan fisik (memar) akibat 

transportasi pada buah apel di Selandia Baru.  Hasil percobaan menunjukkan bahwa 

persentase memar buah apel yang disusun dalam kardus berkapasitas 100 buah apel 

lebih rendah daripada buah apel yang disusun dalam kardus berkapasitas 88 buah 

apel, masing – masing berkisar 15 – 73% dan 53 - 94%.   

Noer (1998) memaparkan bahwa pada transportasi jarak dekat, jenis kemasan 

tidak berpengaruh nyata dalam mereduksi kerusakan fisik pada komoditi tomat segar.  

Dari hasil uji transportasi menggunakan truk selama 6 (enam) jam sejauh 230 

kilometer (Brastagi – Tanjung Balai), dibuktikan bahwa perlakuan jenis kemasan dan 

cara penyusunan buah dalam kemasan tidak berpengaruh nyata terhadap kerusakan 

fisik, pH, total padatan terlarut dan derajat kematangan tomat segar.  Namun cara 

penyusunan buah dalam kemasan berpengaruh nyata terhadap susut bobot dan 

kekerasan tomat segar. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Singh dan Xu (1993), 

menunjukkan bahwa kerusakan fisik pada buah apel dipengaruhi oleh jenis kemasan 

dan vibrasi kendaraan transportasi (truk).  Dalam penelitian ini tingkat  kerusakan 
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fisik diuji dengan simulasi transportasi menggunakan meja getar elektrohidraulik 

yang merefleksikan transportasi pada dua jenis suspensi truk yaitu suspensi pegas 

daun (leaf spring suspension) dan suspensi bantalan udara (air-ride suspension) yang 

mensimulasikan perjalanan sejauh 88 km/jam (55 mph) pada jalan tol antar daerah 

selama 180 menit menggunakan truk bermuatan 8.172 kg (18,000 lb). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa 96 buah apel yang menggunakan tray 

polistiren dapat mengurangi kerusakan fisik dengan persentase kememaran sebesar 

5.2% jika diangkut menggunakan truk dengan suspensi pegas daun dan sebesar 1.0% 

dengan suspensi bantalan udara.  Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan 

suspensi bantalan udara untuk truk (kendaraan transportasi) lebih optimal dalam 

mengurangi kerusakan fisik daripada penggunaan suspensi pegas daun.   

Hasil penelitian Dalimunthe (2002) menunjukkan bahwa kemasan transportasi 

buah salak dapat dibuat dari pelepah-pelepah salak segar. Kemasan yang dirancang 

Dalimunthe (2002) adalah kemasan berbentuk kotak dengan bingkai (kerangka) 

kemasan dari kayu dan dinding kemasan dari pelepah-pelepah salak segar.  Dari hasil 

uji transportasi  menggunakan truk selama 10 jam (Padang Sidimpuan –  Medan) 

ditunjukkan bahwa kerusakan fisik buah salak yang paling rendah yaitu sebesar 8.3 – 

9.2% didapatkan pada kemasan berbobot 10 kg dengan masa penyimpanan 2 (dua) 

hari dibandingkan dengan kemasan berbobot 15 kg dan 20 kg dan masa simpan 4 

(empat) dan 6 (enam) hari setelah transportasi. 
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2.2. Mangga 

 Mangga (Mangifera indica L.)  merupakan tanaman buah tahunan berupa 

pohon yang berasal dari Negara India. Tanaman ini kemudian menyebar ke wilayah 

Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Indonesia. Buah mangga yang matang 

merupakan buah meja yang banyak digemari. Mangga yang muda dapat diawetkan 

dengan kadar gula tinggi menjadi manisan baik dalam bentuk basah atau kering. 

(Prihatman, 2000) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : http://atanitokyo.blogspot.com/2008. 

Gambar 1.  Perkebunan Buah  Mangga 
 

Mangga merupakan salah satu jenis buah-buahan di Indonesia yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi (Rismunandar, 1983). Dalam upaya pengembangan 

hortikultura, Departemen Pertanian RI mengembangan suatu proyek terpadu pada 

komoditi mangga di beberapa sentra tanaman mangga di Jawa Barat (Mahendra  et 

al., 2002). Adapun salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan  income 

penduduk pada daerah sebaran mangga secara agrobisnis  melalui peningkatan 
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produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran. salah satu daerah 

persebaran mangga lainnya yang juga berpotensi untuk dikembangkan adalah Jawa 

Timur (Said, 2002).  

Menurut Pracaya (1998), komponen daging buah mangga yang paling banyak 

adalah air dan karbohidrat, tetapi selain itu juga terdapat  protein, lemak, macam-

macam asam, vitamin, mineral, tannin, zat warna dan zat yang mudah menguap. Zat 

menguap itu beraroma harum khas mangga.  

Tabel 1. Daftar Komposisi Kimia Dan Nilai Gizi Buah Mangga 

Kandungan Zat 
Nilai Rata-rata Buah Mangga 

Mentah Matang 

Air (%) 
Protein (%) 
Lemak (%) 
Gula total (%) 
Serat (%) 
Mineral (%) 
           Kapur (%) 
           Fosfor (%) 
           Besi (mg/gram) 
Vitamin A 
Vitamin B1 (mg/100gr) 
Vitamin B2 (mg/100gr) 
Vitamin C (mg/100gr) 
Asam Nicotinat (mg/100gr) 
Nilai kalori per 100 gr 

90,00 
0,70 
0,10 
8,80 

- 
0,40 
0,03 
0,02 
4,50 

150 U.l. 
- 

0,03 
3,00 

- 
39 

86,10 
0,60 
0,10 

11,80 
1,10 
0,30 
0,01 
0,02 
0,30 

4.800 U.l. 
0,04 
0,05 

13,00 
0.30 

50 - 60 

Sumber : Laroussilhe, 1960 

 

2.2. Kelobot Jagung 

 Kelobot jagung pada dasarnya adalah sehelai daun, karena dekatnya jarak 

antar buku, daun-daun tersebut saling menutup dan membentuk kelobot. Kelobot 

jagung berfungsi sebagai pelindung biji dan tongkol jagung.  
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Kelobot jagung merupakan limbah hasil pertanian yang dapat digunakan 

sebagai pakan alternatif saat musim kemarau, tetapi pemanfaatannya sebagai pakan 

ternak ruminansia kurang efisien karena terdapat kendala dalam kecernaan dan 

kandungan nutrisinya yang rendah apabila dibandingkan dengan pakan hijauan. 

Kemampuan untuk mencerna yang rendah karena kelobot jagung mengandung serat 

kasar yang cukup tinggi (selulosa, hemiselulosa dan lignin) yaitu sekitar 23,3 (% bk) 

yang merupakan penyusun dinding sel tanaman. Selulosa dan hemiselulosa berikatan 

dengan lignin membentuk lignoselulosa dan lignohemiselulosa yang sangat sulit 

untuk dicerna oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroba rumen. 

  

 

 

 

 

                  Gambar 2. Kelobot Jagung 
 

Kelobot jagung hanya memiliki kandungan protein kasar sekitar 3,4 (% bk) 

sehingga bila digunakan sebagai pakan ternak akan sulit untuk memenuhi kebutuhan 

hidup pokok ternak akan protein.(Puspitasari, 2008). 
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 Tabel 2.  Jenis dan Kandungan Limbah Jagung 

Limbah jagung 
Kelembaban 

(%) 

Jumlah total 

(%) 

Tangkai 

Daun 

Tongkol 

Kelobot 

70 – 75 

20 – 25 

50 – 55 

45 - 50 

50 

20 

20 

10 
 Sumber : Sellers, 2009 

 
2.3. Proses Matang pada Buah 

Setelah panen pada saat buah mengalami kondisi setengah matang menuju 

matang adalah kondisi awal pada buah yang akan dipergunakan secara komersial.  

Pengontrolan kematangan pada 20ºC segera (pengaruh kondisi) setelah panen pada 

batas 48 jam, akan menyebabkan perkembangan buah menjadi memar khususnya 

pada daerah yang memliki memar. (Crisosto, 1997) 

Buah menjadi matang biasanya diikuti dengan tanda pemasakan yaitu seperti 

produksi gas etilen yang berlebih. Gas etilen adalah suatu gas hidrokarbon sederhana 

(C2H4) yang menyebabkan buah menjadi matang dan dapat keluar ke udara bebas. 

Gas ini merambat dari molekul satu ke yang lainnya membuat sekitarnya jadi matang 

pula. Buah yang memiliki luka pada kulitnya dapat menyebabkan memacu produksi 

gas etilen berlebih dan dapat menyebabkan kebusukan. 

Proses buah yang masih mentah menjadi matang biasanya membutuhkan waktu 

yang cukup lama, sehingga ini belakangan ini sering kali digunakan bahan tertentu 

untuk mempecapat proses pematangan. Salah satunya dengan menggunakan kalsium 

karbida (Calcium Carbide). Kalsium karbida atau karbit adalah senyawa kimia 
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dengan rumus kimia CaC2. Karbit digunakan dalam proses las karbit dan juga dapat 

mempercepat pematangan buah. 

Persamaan reaksi Kalsium Karbida dengan air adalah 

CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2 

Karena itu 1 gram CaC2 menghasilkan 349 ml asetilen. Pada proses las karbit, 

asetilen yang dihasilkan kemudian dibakar untuk menghasilkan panas yang 

diperlukan dalam pengelasan. Kalsium karbit yang kita sebut karbit, bila direaksikan 

air atau uap air akan menghasilkan Gas Asetilin. Gas ini dalam struktur kimianya 

serupa dengan Etilen alami. Karena dipenuhi dengan Gas Asetilin inilah, buah akan 

berfermentasi serentak menjadi matang. Gas asetilin karena ringan akan terbang dan 

tercampur dengan udara. (Kautsar, 2010) 

 

2.4. Pengemasan Buah-Buahan 

2.4.1.  Tujuan Pengemasan 

Pengemasan dilakukan untuk meningkatkan keamanan produk selama 

transortasi, dan melindungi produk dari pencemaran, susut mutu dan susut bobot, 

serta memudahkan dalam produk yang dikemas. Secara umum, pengemasan 

berfungsi untuk pemuatan produk pada suatu wadah , perlindungan produk, kegunaan 

dan informasi. Untuk keperluan transportasi, fungsi kemasan lebih diutamakan untuk 

pemuatan dan perlindungan, sedangkan pengemasan eceran lebih dititik-beratkan 

pada fungsi kegunaan dan informasi produk (Peleg, 1985). 
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     Sumber : http://www.indosiar.com/ 

     Gambar 3. Pengemasan buah mangga 
 

Menurut Broto (1993), pengemasan harus mampu melindungi mangga dari 

kerusakan yang terjadi selama distribusi dan pemasaran. Fungsi lain pengemasan 

adalah mempertahankan bentuk dan kekuatan kemasan dalam waktu yang lama, 

termasuk dalam kondisi kelembaban nisbi yang mendekati jenuh atau setelah 

terguyur air. Pengemasan merupakan bagian dari kegiatan pascapanen sebelum 

dilakukan transportasi atau penyimpanan. Adanya wadah atau pembungkus dapat 

membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di 

dalamnya dan melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik (gesekan, 

benturan, getaran). 

Pemasaran ekspor, sebelum dimasukkan ke dalam karton, mangga diberi 

pelapis net foam. Hal ini dilakukan untuk  mencegah kerusakan fisik akibat benturan 

selama dalam transportasi. Setelah dilakukan pengemasan dengan net foam, baru 

kemudian dimasukkan ke dalam karton. Ukuran karton yang digunakan adalah 

40x30x10 cm dengan isi tiap karton 2 kg (Dewandari et al., 2008). 
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2.4.2. Jenis – Jenis Bahan Untuk Kemasan 

Bahan pengemas yang digunakan untuk keperluan mengemas produk 

agroindustri, khususnya produk pangan beragam macam dan jenisnya, hal ini 

disesuaikan dengan jenis produk yang akan dikemas. Proses pengemasan produk 

pangan harus dipergatikan dan diketahui jenis bahan kemasan yang memenuhi 

persyaratan untuk mengemas produk tersebut, baik mengenai jenis – jenis bahan 

kemasan maupun sifat yang dimiliki oleh bahan kemasan tersebut. Beberapa jenis 

bahan kemasan yang umum dipergunakan didalam industri kemasan adalah sebagai 

berikut :  (Susanto, 1994) 

1. Kayu 

Kayu merupakan bahan pengemas yang telah lama dipergunakan oleh 

manusia hingga saat ini. Peranan kayu sebagai bahan pengemas terutamanya untuk 

benda – benda yang mempunyai bobot besar dan beresiko rusak cukup tinggi sangat 

penting keberadaannya dalam suatu  industri pengemasan. Pemakaian kayu sebagai 

bahan pengemas saat ini mulai berkurang dan digantikan oleh bahan – bahan lain 

yang lebih praktis dan efisien. 
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Gambar 4. Keranjang Bambu 

 

Jenis kemasan ini mempunyai keunggulan yang lebih baik dari beberapa sisi 

dibandingkan dengan bahan kemasan lainnya bila diinginkan kekakuan, kekuatan 

menumpuk yang baik, perlindungan yang baik saat pengangkutan terhadap produk 

yang dikemas tersebut. Tetapi kayu bukan merupakan pengemas jenis pengemas yang 

baik bila dihubungkan dengan masalah – masalah seperti kedap terhadap air, biaya 

murah, waktu menyusun yang cepat dan praktis, penampilan menarik serta tersedia 

dengan mudah. Disamping itu kemasan yang terbuat dari kayu sering kali 

menimbulkan masalah dalam ruangan penyimpanan karena pengemas ini memiliki 

volume yang cukup besar. 

2. Logam 

Kemasan yang terbuat dari logam masih menempati bagian yang penting 

dalam bidang pengemasan, meskipun ada saingan yang sangat ketat dari kemasan 

yang terbuat dari plastik dan kertas. Hal ini disebabkan oleh karena kemasan logam 
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mempunyai kekuatan yang baik sekali. Logam yang biasanya dipergunakan untuk 

membuat kemasan adalah baja dan kaleng logam. 

3. Gelas  

Gelas merupakan kemasan telah lama digunakan manusia dan pada saat 

sekarang ini banyak industri pengemasan yang tertarik untuk menggunakan gelas 

sebagai bahan pengemas produk terutamanya produk yang memiliki kelebihan – 

kelebihan yang tidak didapatkan dari bahan kemasan lainnya. Diantaranya yaitu, 

gelas mempunyai sifat transparan dan produk yang dikemas dapat dilihat konsumen 

dengan jelas, kedap terhadap gas, uap air dan bau, dapat dibentuk dnegan berbagai 

desain. Diantara kelebihan – kelebihan yang ada, gelas mempunyai kelemahan dalam 

fungsinya sebagai mengemas produk yaitu kemasan yang terbuat dari gelas mudah 

pecah bila permukaannya tergores dan bila terkena benturan. 

Penggunaan kemasan berbahan gelas sering kita jumpai sebagai pengemas bahan 

makanan, obat – obatan, minuman, bahan kimia serta banyak juga digunakan sebagai 

pengemas produk kosmetik. 

4. Kertas  

Kertas adalah jaringan yang dapat diraba, bahan penyerap tinta, yang dibuat 

dari serat selulosa dan dipergunakan untuk menulis, membungkus dan digunakan 

sebagai bahan pengemas suatu produk. Kertas dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu kertas kultural dan kertas industri. 
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Kertas kultural ini terdiri dari kertas cetak dan kertas tulis sedangkan kertas 

industri biasa digunakan sebagai bahan pembungkus atau pengemas suatu produk, 

misalnya kertas kraft, kertas manila, dll. 

5. Plastik  

Plastik sebagai fungsinya merupakan bagian yang sangat penting dalam 

industri pengemasan. Hal ini dikarenakan plastik memliki kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh bahan – bahan pengemas lainnya diantaranya, harga relatif lebih murah, 

dapat dibentuk berbagai bentuk dan  warna serta bentuknya disukai konsumen. Segi 

lain (kelemahan) dari plastik yang paling utama adalah pada umumnya tidak tahan 

terhadap temperatur tinggi. Secara garis besar plastik dapat dibedakan atas dua jenis 

yaitu thermo plastic dan thermoset. Thermo plastic merupakan jenis plastik yang 

dapat dilunakkan berulang kali dengan menggunakan panas sedangkan thermoset 

yaitu plastik yang tidak dapt dilunakkan dengan menggunakan panas. 

6. Film  

Kemasan yang terbuat dari bahan film saat ini mempunyai peranan yang 

penting diantara bahan – bahan kemasan yang lain. Sebagai kemasan yang fleksibel, 

tidak berserat dan juga tidak mengandung bahan metalik, film dapat diproduksi dari 

turunan selulosa dan sejumlah resin thermo plastic. Film dapat berfungsi sebagai 

pembungkus atau pengemas bahan, kantong, tas maupun digunkan sebagai sampul. 
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2.5. Penyebab – Penyebab Kerusakan Buah 

Selama transportasi, buah-buahan yang dikemas dapat mengalami kerusakan, 

berupa kerusakan kimiawi, fisik dan mikrobiologis. Kerusakan kimiawi ditandai 

dengan  adanya perubahan warna dan busuk pada buah akibat terinfeksi 

mikroorganisme. Kerusakan fisik ditandai dengan adanya pecah (kulit terkelupas), 

memar dan luka pada buah (Waluyo, 1991). Kerusakan ini diakibatkan oleh benturan 

dan getaran selama  transportasi (Maezawa, 1990), beban  tekanan yang dialami buah 

, jenis buah, tingkat  kematangan, bobot dan ukuran buah, karakteristik kulit buah 

serta kondisi lingkungan di sekitar buah (Kays, 1991).  

Kerusakan fisik dapat juga disebabkan oleh isi kemasan terlalu penuh (over 

packing) ataupun terlalu kurang dan penumpukan kemasan yang terlalu tinggi. Isi 

kemasan yang terlalu penuh mengakibatkan bertambahnya tekanan pada buah, 

sedangkan isi kemasan yang terlalu kurang akan menyebabkan buah yang terletak 

pada bagian atas saling berbenturan dan terlempar karena getaran maupun benturan 

yang berlangsung selama  transportasi. Penumpukan kemasan yang terlalu tinggi 

menyebabkan buah pada lapisan dasar dalam kemasan yang paling bawah dari 

tumpukan akan mengalami kerusakan tekan akibat penambahan tekanan dari 

tumpukan kemasan  (Darmawati, 1994). 

Pada buah mangga, kerusakan yang terjadi umumnya adalah kerusakan fisik 

(memar, goresan, retak/ pecah dan luka) dan kerusakan mikrobiologis. 

Mikroorganisme yang terbawa dari kebun, suasana yang lembab dan hangat dalam 

kemasan selama pengangkutan mendorong pembusukan berlangsung lebih cepat. 
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Buah yang mengalami luka fisik juga lebih cepat busuk, sehingga memberikan 

tampilan yang buruk untuk dijual. 

2.6. Perancangan Kemasan Buah – Buahan 

Komoditi hortikultura bersifat mudah rusak dan masih melakukan 

metabolisme sebagai aktivitas hidup maka pemuatan produk dalam kemasan harus 

dilakukan secara efisien untuk menghindari kerusakan produk selama transportasi. 

Penggunaan 60 – 65% volume kemasan adalah penggunaan volume kemasan yang 

baik untuk mengurangi kerusakan produk karena masih tersedianya ruang dalam 

kemasan untuk pertukaran gas – gas yang dihasilkan dari proses metabolisme produk 

selama dikemas (Peleg, 1985). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Pengaturan posisi buah di dalam kemasan bantalan. 

Kemasan  transportasi untuk komoditi hortikultura, khususnya buah,  lebih 

ditujukan  untuk melindungi  buah  dari  kerusakan  yang  dapat menurunkan mutu 

buah,  maka  aspek  teknis  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  perancangan 

kemasan  tersebut. Aspek  teknis  perancangan  mencakup  pemilihan  bahan 
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kemasan,  bentuk  dan  dimensi  kemasan,  serta uji-uji  sifat  fisik  dan  reologi  yang 

berkaitan  dengan  aspek  tersebut  dan  tetap  mempertimbangkan  sifat-sifat  kritis 

komoditi  hortikultura  yang  mempengaruhi  perubahan  mutu  komoditi  tersebut 

selama transportasi (Waluyo, 1991). 

Pengemasan dirancang untuk mengatasi faktor getaran  dan  benturan  selama  

transportasi (Maezawa, 1990). Pemilihan  bahan  kemasan  juga mengutamakan 

bahan yang dapat melindungi produk dari kerusakan fisik selama transportasi. 

Kemasan  harus  mampu  menahan  beban  tumpukan,  dampak pemuatan  dan  

pembongkaran  buah  dari  sarana  transportasi,  serta  getaran  dan benturan  selama  

perjalanan  (Waluyo,  1990).   Dengan  kata  lain,  kemasan  harus mampu  menahan  

beban  dan  bersifat  kaku  sehingga  tidak  memindahkan beban apapun kepada buah.  

Persyaratan  perancangan  dipaparkan  oleh  Roswita  dan  Erma (1999) untuk 

kemasan transportasi buah markisa, yaitu :  

1. Kuat sehingga dapat melindungi buah. 

2. Mempunyai sirkulasi udara yang baik.  

3. Mempunyai permukaan yang halus agar buah tidak luka  

4. Mudah dipakai dan dapat diangkut (tidak mempersulit penanganan).  

5. Tidak beracun dan bereaksi dengan buah yang dikemas. 
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2.7. Pengujian Kuat Tekan Buah 

Saat ini buah dipilih berdasarkan pada warna, ukuran dan berat tetapi tidak 

pada mutu internal. Keteguhan pada buah adalah termasuk pada salah satu mutu 

internal yang penting (Lu et al, 2000). Keteguhan adalah salah satu parameter kunci 

pada standar untuk perusahaan buah. Keteguhan adalah satu parameter penting pada 

penentu tingkat kematangan buah dan waktu memanen. Keteguhan dari buah apel 

dapat membedakan periode perkembangan dan pematangan yang bergantung pada 

perbaikan mutu tanah, iklim dan musim. (Peng, 2006) 

Karakteristik dan keseragaman bentuk dari buah adalah hal yang paling 

penting dalam penentuan kualitas buah. Buah dengan bentuk yang tidak sama 

kemungkinan bisa terjadi akibat dari kerusakan mekanis yang terjadi pada buah dan 

pada pastinya akan dihindari oleh para konsumen. Ukuran dari produk juga termasuk 

pertimbangan dalam penentuan kualitas buah. Pada umumnya perilaku konsumen 

cenderung menghubungkan semakin besar ukuran yang besar maka semakin tinggi 

pula kualitasnya. (Mitcham, 1996) 

Keras atau lunaknya suatu komoditi seringkali kita ukur dengan cara yang 

objektif. Pengukuran kekuatan atau kekerasan yang subjektif atas suatu komoditi bisa 

dilakukan dengan sentuhan jari – jari tangan yang dapat dilakukan dengan cepat 

khusunya pada bahan produk yang lebuh lunak. Penetrometer digunakan oleh para 

produsen dan distributor untuk membantunya dalam penentuan tingkat kematangan 

dan kualitas dari suatu buah. Menentukan tingkat kekerasan pada buah atau 

komoditas pertanian yang lainnya dengan menggunakan penetrometer didasarkan 
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pada tekanan yang menggunakan jarum yang didorong dengan ukuran yang telah 

ditentukan sebelumnya ke bahan yang akan di uji sampai pada kedalaman yang 

spesifik. 

 
 Sumber : Arias, 2000 

Gambar 6. Pengujian kekerasan buah dengan penetrometer 

 

2.8. Standar Mutu Buah Mangga 

 Standar mutu buah mangga di Indonesia tercantum pada SNI 01–3164–1992. 

Mangga dibagi atas dua kelas mutu, yaitu mutu I dan mutu II (Tabel 4.4). Ukuran 

berat dibagi atas ukuran besar untuk mangga yang berbobot 400 gram atau lebih per 

buah, ukuran sedang berbobot 350 – 400 gram per buah, dan ukuran kecil berbobot 

300 – 349 gram, sedangkan ukuran sangat kecil berbobot 250 – 299 gram per buah. 
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.  Tabel 3. Kelas mutu mangga berdasarkan SNI 01–3164–1992 

  Persyaratan 

Mutu I Mutu II 

Kesamaan Sifat Varietas seragam seragam 

Tingkat Ketuaan  tua tetapi tidak 
terlalu matang 

tua tetapi tidak 
terlalu matang 

Kekerasan  keras cukup keras 

Ukuran seragam kurang seragam 

Kerukasan (%) 5 10 

Kotoran bebas bebas 

Busuk (%) 1 1 

 Di dalam negeri mangga tetap menjadi buah favorit pada saat musimnya. 

Buah yang berkualitas tetap memiliki harga yang jauh lebih baik dan dapat 

menembus pasar untuk kalangan menengah atas. Di luar negeri mangga adalah buah 

eksotik yang banyak penggemarnya dan termasuk buah impor yang mahal. Potensi 

Indonesia untuk mengekspor mangga begitu besar, tetapi pemanfaatannya tidak 

maksimal. Untuk mensuplai kebutuhan mangga luar negeri yang harus kontinyu dan 

standard mutu tidak berubah, diperlukan pengembangan agribisnis mangga yang 

mencakup area tanam cukup luas dengan teknik penanaman dan pasca panen yang 

terkendali dengan baik. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian 

         Penelitian ini dimulai pada bulan November 2009 – Januari 2010 

3.1.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakasanakan di Laboratorium Daya dan Mesin 

Pertanian Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan selama proses penelitian ini, meliputi : 

1. Brazilian test, untuk mengukur nilai kuat tekan pada buah mangga. 

2. Meja getar, untuk menggetarkan buah mangga. 

3. Tali pengikat, sebagai pengikat kelobot jagung sebagai kemasan 

4. Wadah plastik, sebagai penampung buah mangga dalam meja getar. 

5. Timbangan digital, untuk mengukur massa buah. 

6. Tachometer, untuk mengukur besarnya putaran yang digunakan. 

7. Motor listrik, sebagai sumber penggerak pada meja getar. 
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3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelobot jagung 

sebagai bahan baku utama kemasan buah serta buah mangga sebagai bahan uji 

penelitian. 

 

3.3.  Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian adalah cara untuk menetukan keberhasilan dalam 

penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan dan analisa yang tepat. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan metode studi pustaka dan eksperimental agar 

hasil dan data yang diperoleh dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Penelitian ini disusun dengan percobaan faktorial dalam rancangan acak 

kelompok (RAK) dengan 3 faktor yang diulang sebanyak 2 kali. Faktor pertama 

adalah tingkat getaran yaitu 2 cm, 3 cm dan 4 cm, faktor kedua adalah letak buah 

mangga yaitu Letak 1, 2, 3 dan 4 dan faktor ketiga adalah posisi buah mangga yaitu 

horizontal, vertikal 1 dan vertikal 2. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 
     (a)           (b)  

Gambar 7. Gambar letak buah mangga tampak atas dan samping 
 

IV 

I 

II III 
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Gambar 8. Gambar posisi buah vertikal 1, vertikal 2 dan horizontal 

Buah mangga di ambil sebanyak 13 buah dan kemudian dijadikan 2 bagian 

masing-masing berisi 9 buah untuk bagian bawah dan 4 buah pada bagian atas yang. 

Tiap bagian disusun berdasarkan variasi perlakuan yaitu tingkat getaran, posisi buah, 

letak buah mangga dan penggunaan kemasan. Penggunaan kemasan ini bertujuan 

memberi perlindungan pada buah dari benturan selama proses simulasi. Penyusunan 

buah mangga dalam kedalam keranjang menggunakan pola 3-3 (Gambar 3.1a). 

Buah mangga sebanyak 13 buah ini yang digetarkan pada meja getar dengan 

frekuensi 3.3 Hz selama 10 menit untuk setiap perlakuan tingkat getaran. Langkah 

yang sama dilakukan pada perlakuan posisi dan letak buah yang masing – masing 

dikombinasikan dengan tingkat getaran yang berbeda dengan waktu yang sama baik 

pada saat buah mangga dikemas maupun tidak dikemas. 

Buah mangga yang telah digetarkan diukur nilai kuat tekannya dengan 

rentang waktu lima hari setelah proses simulasi transportasi. Pengukuran nilai kuat 

tekan buah mangga setelah digetarkan diukur dengan penetrometer pada masing – 

masing buah mangga dengan 9 titik sebagai acuan pengukuran, dengan distribusi titik 

pengukuran seperti terlihat pada Gambar 10. 
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 Gambar 9. Pengujian Kuat Tekan     Gambar 10. Titik pengujian kuat tekan 

 

   

 

 

 

  

 

Gambar 11. Buah mangga yang dikemas Gambar 12. Meja getar yang digunakan 

Pengukuran nilai kuat tekan bertujuan untuk mengetahui perbandingan beban 

maksimum dari buah mangga antara buah mangga yang dikemas dan yang tidak 

dikemas. Nilai kuat tekan ini dinyatakan dalam satuan (N/m2). 
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3.4.  Analisa data 

  Hasil pengukuran dan pengambilan data dari masing-masing perlakuan dapat 

ditabelkan seperti pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. Rancangan data uji kuat tekan 
  F A K T O R  2 baris Rata2 
  B1 … Bj … Bc   
 

F 
A 
K 
T 
O 
R 
 
1 

A1 X111  X1j1  X1c1 T1.. 
..1X  

 X112  X1j2  X1c2 
∑      
Ai Xi11  Xij1  Xic1 
 Xi12  Xij2  Xic2   
∑      Ti.. 

..iX  
Ar Xr11  Xrj1  Xrc1 
 Xr12  Xrj2  Xrc2 
∑      

  Tr1.  Trj.  Trc.   
 Kolom T.1.  T.j.  T.c. T…  

Rata-rata 
.1.X   .j.X   .c.X   

...X  

 

Analisa data statistik dalam penelitian ini menggunakan model analisa varian 

dua arah. Analisa dua arah yaitu perlakuan yang memiliki 2 buah faktor A dan B dan 

masing-masing faktor mempunyai beberapa kategori sehingga dari data yang 

diperoleh akan diketahui ada tidaknya pengaruh variasi tingkat getaran terhadap 

posisi buah dan tingkat getaran terhadap letak buah dan sebaliknya. Langkah - 

langkahnya adalah: 

1. Bentuk hipotesis: 

a. i21
1
0 ...:H   

:H11 sekurang-kurangnya ada satu i  0 
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b. j21
2
0 ...:H   

:H21 sekurang-kurangnya ada satu j  0 

c.      ij1211
3
0 ...:H   

:H31 sekurang-kurangnya ada satu ()ij  0 

Jika Fhitung > Ftabel maka H1 diterima dan H0 ditolak, artinya ada pengaruh nyata 

dari masing – masing factor yaitu amplitude, posisi buah dan letak buah. 

2. Taraf nyata () = 5% 

3. Perhitungan 

1. Jumlah Seluruh Perlakuan 


  

r

i

c

j

t

k
ijkY

1 1 1

  

2. Jumlah Kuadrat Seluruh Perlakuan 


  

r

i

c

j

t

k
ijkY

1 1 1

2   

3. Faktor Koreksi (FK) 

FK  =  
rct

Y
r

i

c

j

t

k
ijk

2

1 1 1










  

 

4. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT  = 
  

r

i

c

j

t

k
ijkY

1 1 1

2 - FK 

 

 



29 

 

5. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
t

T
r

i

c

j
ij

 1 1

2

 - FK 

6. Jumlah Kuadrat Pengaruh A (JKA) 

JKA = 
ct

T
r

i
i

1

2

 - FK 

7. Jumlah Kuadrat Pengaruh B (JKB) 

JKB = 
rt

T
c

j
j

1

2

 - FK 

8. Jumlah Kudrat Pengaruh Interaksi A dan B (JKAB) 

JKAB  = JKP – JKA – JKB 

9. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG  = JKT – JKA – JKB – JKAB 

10. Kuadrat Tengah Pengaruh A (SA
2) 

SA
2 = 

1r

JKA
  

11. Kuadrat Tengah Pengaruh B (SB
2) 

SB
2 = 

1c

JKB
  

12. Kudrat Tengah Pengaruh Interaksi A dan B (SAB
2) 

SAB
2 = 

)1)(1(  cr

JKAB
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13. Kuadrat Tengah Galat (S2) 

S2  = 
)1( trc

JKG
 

14. Fhitung Pengaruh A 

FA hitung  = 
2

2

S

SA  

15. Fhitung Pengaruh B 

FB hitung  = 
2

2

S

SB  

16. Fhitung Pengaruh Interaksi A dan B 

FAB hitung = 
2

2

S

SAB  

 Untuk menguji analisis varian dua arah dapat dilihat sesuai dengan tabel 

berikut ini : 

Tabel 5. Analisis ragam bagi klasifikasi dua arah dengan interaksi 

Sumber varian JK db KT Fhitung Ftabel 

Antar A JKA db1 = r-1    
Antar B JKB db2 = c-1    
Interaksi AB JKAB db3 = db1.db2    
Galat JKG db4 = rc(t-1)    
Total JKT     
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Gambar 13. Diagram alir pengujian nilai kuat tekan buah. 

Mulai 

Selesai 

Kesimpulan dan 

saran 

Pengukuran uji kuat 

tekan buah mangga 

Analisa data dan 

pembahasan 

Uji simulasi transportasi  

Pengukuran dimensi buah mangga 

dan kelobot jagung 

Siapkan Alat 

Dan Bahan 

Perlakuan : 
- Tingkat Getaran 2 cm, 3 cm, 4 cm 
- Posisi horizontal, vertikal 1, vertikal 2 
- Letak 1, 2, 3 dan 4 
- Dikemas dan tidak dikemas 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kemasan berbahan kelobot jagung dirancang pada buah mangga didasarkan 

pada dimensi buah mangga. Buah mangga memiliki bentuk yang lonjong dengan 

ujung mengerucut memiliki kesamaan bentuk dengan tongkol jagung yang di 

bungkus dengan kelobotnya. Adanya kesamaan bentuk inilah sebagai dasar kelobot 

jagung digunakan untuk mengemas buah mangga selama perjalanan, untuk menjaga 

kondisi fisik buah dari benturan. Kelobot jagung merupakan limbah hasil pertanian 

yang mengandung serat kasar yang cukup tinggi yaitu 23,3% BK (Puspitasari, 2008). 

Sehingga dengan serat kasar yang cukup tinggi tersebut, kelobot jagung mampu 

melindungi buah mangga dari gesekan – gesekan yang terjadi selama proses 

pengangkutan baik antar buah mangga atau antara buah mangga dengan wadah 

pembawanya. Gesekan ini dapat menyebabkan kerusakan yang berdampak pada 

kondisi fisik buah mangga.  

Kelobot jagung yang digunakan sebagai kemasan buah mangga harus cukup 

kering sehingga memiliki berat yang tetap (konstan) sebelum. Oleh karena itu, 

sebelum digunakan kelobot jagung ini dikeringkan dengan cara dijemur. Hal ini 

ditujukan untuk mengurangi aktifitas mikroorganisme yang berkembang setelah 

kelobot jagung digunakan sebagai kemasan. Aktifitas mikroorganisme ini akan 

menyebabkan buah mangga menjadi busuk sehingga memiliki tampilan yang tidak 

bagus. 
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4.1. Kemasan Hasil  Rancangan  

Kelobot jagung yang dimanfaatkan sebagai kemasan secara horizontal 

digunakan menyelimuti seluruh badan buah mangga dengan bagian ujung kelobot 

jagung dipotong disesuaikan dengan panjang buah mangga. Penyesuaian panjang 

kelobot jagung ini perlu dilakukan agar memudahkan penyusunan buah mangga ke 

dalam bak pengangkut dan lebih mengefektifkan dalam penempatan buah mangga ke 

dalam bak. Kelobot jagung dalam kondisi utuh memiliki panjang ±20 cm. Buah 

mangga yang dikemas dengan kelobot jagung ini menggunakan karet dengan panjang 

±8.7 cm (dalam keadaan tidak ditarik) sebagai pengikatnya. Pemilihan karet ini 

dikarenakan karet mempunyai sifat elastis yang dapat mengikat kelobot secara 

maksimal dan memiliki kemudahan dalam penggunaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Buah mangga dengan kemasan 

Penggunaan kemasan dengan cara menyelimuti seluruh badan buah mangga 

ini dilakukan untuk melindungi sembilan titik yang menjadi parameter pengukuran 

uji kuat tekan buah mangga yang setelah di getarkan. Selain itu, buah mangga 

dikemas dengan menggunakan 2 lapis kelobot jagung yang disusun berlapisan yaitu 

lapisan dalam dan luar dengan tujuan dapat meredam benturan – benturan yang 
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dihasilkan ketika selama proses simulasi pengakutan. Pada lapisan dalam, kelobot 

digunakan yang memiliki tekstur lebih halus daripada lapisan luar sehingga dapat 

mengurangi resiko kerusakan pada kulit buah mangga selama proses simulasi. 

Kelobot jagung yang digunakan pada lapisan luar dan dalam memiliki lebar rata – 

rata yaitu masing – masing 5,2 cm dan 3,3 cm dan panjang masing – masing 14,1 dan 

11,2 yang dirangkai secara horizontal menutupi seluruh badan buah mangga. 

Tabel 6. Hasil pengukuran massa dan dimensi kelobot jagung 
 

No Kelobot Jagung Massa (gram) Panjang (cm) Lebar (cm) 

1 Lapisan Luar 2,35 14,1 5,2 

2 Lapisan Dalam 1,55 11,2 3,3 

 

4.2. Dimensi dan Massa Buah Mangga yang Digunakan 

Pengamatan buah mangga meliputi pengukuran dimensi dan bobot buah yang 

dilakukan pada 1 (satu) varietas yaitu varietas buah mangga manalagi. Sampel yang 

diambil pada pengukuran dimensi buah mangga manalagi diambil sebanyak 3 buah 

yang dibatasi pada buah mangga kelas mutu ukuran sangat kecil  (bobot buah mangga 

250 – 299 gram) sesuai dengan SNI dan hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil pengukuran massa dan dimensi buah mangga manalagi 

Varietas Mangga Massa (gram) Panjang (cm) Lebar (cm) 

Manalagi 262 7,38 5,45 
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Hasil pengukuran dimensi dan massa buah mangga (Tabel 7) 

mengindikasikan bahwa dimensi buah mangga dari ketiga sampel yang meliputi 

panjang dan lebar tidak jauh berbeda. Hal ini juga didukung dengan nilai massa yang 

juga tidak jauh berbeda antar sampel.  

 

4.3. Pengukuran Nilai Kuat Tekan 

Pengukuran nilai kuat tekan pada buah mangga ini bertujuan untuk 

mengetahui beban maksimum dan kekerasan buah mangga antara yang dikemas dan 

yang tidak dikemas setelah mengalami simulasi tranportasi. Semakin tinggi nilai kuat 

tekan yang dimiliki oleh satu mangga maka kemampuan mangga tersebut dalam 

tingkat kekerasannya juga akan semakin tinggi. Pengukuran kuat tekan ini dibagi 3 

(tiga) faktor perlakuan. Faktor pertama yaitu berdasarkan pada variasi tingkat getaran, 

faktor kedua berdasarkan pada posisi buah mangga yang digunakan dan faktor yang 

ketiga adalah letak buah mangga. Faktor – faktor yang dilakukan tersebut akan 

diperoleh perbandingan nilai kuat tekan buah mangga dengan kemasan dan tidak 

menggunakan kemasan. Kuat tekan buah mangga dinyatakan dalam satuan (N/m2). 

4.3.1. Tingkat Getaran 

Tingkat getaran dinyatakan dalam satuan (cm). Analisa pada tingkat getaran 

ini bertujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan dari perlakuan tingkat getaran yang 

dilakukan pada buah mangga. Semakin tinggi nilai kuat tekan yang dimiliki buah 

mangga maka kemampuan buah mangga dalam menahan beban juga semakin tinggi. 

Pada perlakuan tingkat getaran ini akan ditunjukkan perbedaan antara nilai kuat tekan 
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buah mangga yang menggunakan kemasan dan buah mangga yang tidak 

menggunakan kemasan. Tingkat getaran yang digunakan yaitu 2 cm, 3 cm dan 4 cm. 

Pada tabel data hasil percobaan (lampiran 1 dan 2) didapatkan kuat tekan rata-

rata untuk buah mangga dengan menggunakan kemasan yaitu sebesar 23.97 kN/m2, 

sedangkan buah mangga dengan tidak menggunakan kemasan yaitu sebesar 19.55 

kN/m2. Pada hasil uji analisis ragam (Lampiran 3), perubahan nilai tingkat getaran 

pada simulasi transportasi memberikan hasil yang beda nyata terhadap nilai kuat 

tekan buah mangga. Ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung yang didapat lebih besar dari 

nilai Ftabel. Besarnya Fhitung pada perlakuan tingkat getaran masing-masing sebesar 

28.58 dan 30.85, sedangkan besarnya nilai Ftabel sebesar 3.55 dan 2.42. Hal ini 

menjelaskan bahwa besarnya nilai kuat tekan yang diukur dipengaruhi oleh besarnya 

tingkat getaran yang digunakan selama simulasi. Hasil pengukuran tersebut dapat 

dilihat pada grafik berikut: 

 

Gambar 15. Nilai kuat tekan buah mangga pada setiap tingkat getaran 
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Gambar 15 menunjukkan bahwa nilai kuat tekan buah mangga dengan 

menggunakan kemasan memiliki niai kuat tekan yang lebih besar dari buah tanpa 

menggunakan kemasan dan tingkat getaran yang memiliki nilai kuat tekan terbesar 

pada tingkat getaran 2 cm karena memiliki tingkat benturan paling rendah. Buah 

mangga dengan kemasan, mampu mengurangi dampak benturan yang menyebabkan 

penurunan nilai kuat tekan buah karena terdapat bantalan sebagai peredamnya. 

Secara teoritis penggunaan kemasan pada buah mangga akan mengakibatkan 

kenaikan nilai kuat tekan terhadap buah yang tidak menggunakan kemasan. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian bahwa setiap buah mangga yang menggunakan 

kemasan akan menghasilkan nilai kuat tekan yang lebih besar dari buah mangga yang 

tidak menggunkan kemasan. 

Dalam proses simulasi yang menggunakan simulator getaran sebagai 

represintasi media pengangkut akan menghasilkan suatu getaran. Getaran tersebut 

akan menyebabkan terjadinya benturan pada komoditi yang dibawa dan akibat dari 

benturan ini menimbulkan adanya memar pada sekeliling daging buah. Memar pada 

buah ditandai adanya jaringan daging buah yang lunak dan secara visual tampak 

berair. Selanjutnya jaringan tersebut akan berubah warna menjadi kecoklatan. Hal ini 

perlu dihindari karena dengan adanya kerusakan seperti ini tentunya dapat 

menurunkan nilai ekonomi dari komoditi pertanian dan salah satu solusinya yaitu 

menggunakan kemasan sebagai pelindung. 
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4.3.2. Posisi pada Buah Mangga 

Dalam perlakuan ini digunakan 3 posisi sebagai perlakuan, yaitu posisi 

horizontal, vertical dengan bekas tangkai berada diatas dan vertical dengan bekas 

tangkai berada dibawah (Gambar 8). Pengukuran nilai kuat tekan pada posisi buah 

mangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kekerasan buah mangga. Pada 

perlakuan posisi buah mangga ini ditunjukkan perbedaan antara nilai kuat tekan buah 

mangga dengan kemasan dan buah mangga tanpa kemasan.  

Pada tabel data hasil percobaan (Lampiran 1 dan 2) didapatkan kuat tekan 

rata-rata untuk buah mangga dengan menggunakan kemasan yaitu sebesar 23.67 

kN/m2, sedangkan buah mangga dengan tidak menggunakan kemasan yaitu sebesar 

19.75 kN/m2. Pada hasil uji analisis ragam (Lampiran 3), perubahan posisi buah 

mangga pada simulasi transportasi memberikan hasil beda nyata terhadap nilai kuat 

tekan buah mangga dengan nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel. Besarnya Fhitung 

pada perlakuan posisi buah sebesar 11.38, sedangkan nilai Ftabel sebesar 3.55. Hal ini 

menjelaskan bahwa besarnya nilai kuat tekan yang diukur dipengaruhi oleh 

perbedaan posisi buah yang digunakan selama simulasi. Hal pengukuran nilai kuat 

tekan tersebut tersebut dapat dilihat pada Gambar 16. 

Nilai kuat tekan buah mangga dengan menggunakan kemasan memiliki nilai 

kuat tekan lebih besar dari buah mangga yang tidak menggunakan kemasan. Buah 

mangga yang memiliki nilai kuat tekan paling besar terletak pada posisi vertical 

dengan bekas tangkai di bawah. Hal ini serupa dengan perlakuan sebelumnya pada 

tingkat getaran yaitu bahwa kemasan yang digunakan memiliki pengaruh terhadap 
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besarnya nilai kuat tekan buah mangga. Kemasan yang digunakan akan mengurangi 

benturan yang terjadi dan mampu menghindarkan terjadinya memar pada buah. 

 

Gambar 16. Nilai kuat tekan buah mangga pada setiap posisi 

 Setelah simulasi, letak buah mangga sedikit bergeser dan menyebabkan 

beberapa tumpukan dan kemasan menjadi miring. Kemiringan dan bergesernya letak 

buah ini disebabkan getaran dan goncangan  selama  simulasi, sehingga dapat 

menggeser posisi dan letak buah mangga.  Getaran  dan  goncangan  tersebut 

merepresentasikan  getaran  dari  sarana  pengangkutan  dan  kondisi  jalan  selama 

transportasi. 

Secara umum penyusunan  buah  dapat digolongkan dalam 2 cara, yaitu 

penyusunan buah secara acak dan secara teratur. Pada kondisi di lapangan, 

penyusunan buah secara acak  adalah  pola  yang  paling  umum  digunakan,  

terutama  untuk  buah – buahan yang berharga murah. Pola ini adalah pola paling 

sederhana dan lebih cepat daripada pola penyusunan secara teratur. Namun 
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penyusunan ini dapat menyebabkan kerusakan buah yang lebih tinggi, kepadatan 

buah dalam kemasan juga akan lebih rendah sehingga penampilannya menjadi 

kurang menarik. Hal ini disebabkan karena buah yang disusun secara acak tidak 

efisien karena terdapat rongga yang dapat menyebabkan buah tersebut bergerak.  

4.3.3. Letak Buah Mangga 

Dalam perlakuan letak buah mangga digunakan 4 letak sebagai perlakuan, 

yaitu letak 1, 2, 3 dan 4 (Gambar 7a). Nilai kuat tekan pada letak buah mangga 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kekerasan buah mangga ketika di getarkan 

dalam letak tertentu. Buah mangga diletakkan dalam bak media pengangkut dengan 

kondisi yang berbeda - beda selama proses pengangkutan berlangsung. Pada 

perlakuan letak buah mangga ini ditunjukkan perbedaan antara nilai kuat tekan buah 

mangga yang menggunakan kemasan dan buah mangga yang tidak menggunakan 

kemasan.  

Pada tabel data hasil percobaan (lampiran 1 dan 2) didapatkan nilai kuat tekan 

rata-rata untuk buah mangga dengan menggunakan kemasan yaitu sebesar 23.96 

kN/m2, sedangkan  buah mangga dengan tidak menggunakan kemasan yaitu sebesar 

19.5 kN/m2. Hasil uji analisis ragam (Lampiran 3), menghasilkan bahwa perubahan 

letak buah mangga pada simulasi transportasi berbeda nyata terhadap hasil nilai kuat 

tekan buah mangga dengan nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel. Pada perlakuan ini 

besarnya Fhitung adalah 8.56 dan Ftabel adalah 3.40. Hasil tersebut menjelaskan bahwa 

besarnya nilai kuat tekan yang diukur dipengaruhi oleh perbedaan posisi buah yang 

digunakan selama simulasi Hasil tersebut dapat dilihat pada grafik berikut: 
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Gambar 17. Nilai kuat tekan buah mangga pada setiap letak 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kuat tekan buah mangga 

mengalami nilai yang tidak stabil dari letak 1 sampai letak 4. Buah mangga dengan 

nilai kuat tekan rendah memiliki daging buah lunak karena mengalami proses 

benturan. 

Buah yang menggunakan kemasan sebagai pelindung dari benturan memiliki 

nilai kuat tekan yang lebih besar dari yang tidak menggunakan kemasan. Grafik nilai  

kuat tekan yang disajikan dalam Gambar 17 menunjukkan rata – rata nilai kuat tekan 

pada buah mangga. Rata- rata buah mangga dengan menggunakan kemasan memiliki  

nilai kuat tekan yang lebih besar dari buah yang tanpa kemasan. Nilai kuat tekan yang 

paling besar terletak pada buah dengan kemasan letak tiga. Pada perlakuan ini sama 

hal nya dengan perlakuan sebelumnya, kemasan memiliki pengaruh dalam proses 

pelindungan buah mangga terhadap benturan dalam pengaruhnya terhadap nilai kuat 

tekannya. 
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Buah mangga yang dikemas akan menunjukkan perbedaan nilai kuat tekan 

karena adanya bahan yang melindungi badan buah mangga dari benturan yang terjadi 

akibat dari getaran yang dilakukan. Dampak getaran akan menimbulkan memar pada 

badan buah sehingga akan terlihat daerah yang berwarna gelap pada buah tersebut. 

Penambahan kemasan ini bertujuan mengurangi untuk mengurangi permasalahan itu. 

Pada kondisi di lapangan, buah mangga yang memar biasanya terletak pada letak 

yang paling dasar yaitu buah yang menahan beban dari keseluruhan buah yang 

dikemas dalam wadah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan buah yang terletak 

diatas juga akan mengalami kondisi memar. Hal ini bisa terjadi karena pada wadah 

pengangkut tidak ditutup rapat dengan penahan sehingga menyebabkan beberapa 

buah mangga ikut bergetar.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18.  Keranjang dengan penahan pada bagian atas. 
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4.4. Kerusakan yang Terjadi pada Buah 

Kegiatan  simulasi  transportasi  yang  telah  dilakukan  memperlihatkan 

tingkat  kerusakan  mekanis  yang  terjadi.  Guncangan  yang  terjadi  selama 

simulasi  transportasi menyebabkan pergerakan mangga yang berada di  dalam  

wadah.  Pergerakan  akibat  guncangan  selama  transportasi menyebabkan  

pergerakan  antar  mangga,  baik  berupa  gesekan  antar  mangga maupun gesekan 

antara mangga dengan wadah yang digunakan.  

Setelah simulasi, buah mangga sampel diamati kerusakannya setelah 5 (lima) 

hari pada suhu ruang. Pada penelitian ini, pengamatan tingkat kerusakan mekanis  

setelah  simulasi  dilakukan  dengan  uji  visual (daging buah yang lembek, berwarna 

gelap dan berarir) pada permukaan mangga dan pengukuran pada nilai kuat tekan 

yang dilakukan pada 72 buah mangga yang memiliki 9 distribusi titik setiap buahnya. 

Nilai kuat tekan buah mangga yang mengalami kerusakan memiliki nilai kurang dari 

14.33 kN/m2. Berikut grafik kerusakan buah mangga yang terjadi: 

4.4.1. Tingkat Getaran 

Pada Gambar 19 dapat dijelaskan bahwa pada setiap tingkat getaran buah 

mangga dengan kemasan memiliki jumlah kerusakan lebih sedikit dari buah mangga 

yang tidak menggunakan kemasan. Ini menunjukkan bahwa kemasan berbahan 

kelobot jagng memiliki pengaruh terhadap kerusakan yang dimiliki buah mangga. 

Buah mangga yang memiliki kerusakan paling tinggi terdapat pada tingkat getaran 4 

cm, sedangkan kerusakan terendah pada tingkat getaran 2 dan 3 cm. Hal ini dapat 

terjadi karena pada buah mangga yang digetarkan pada tingkat getaran 4 cm 
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memiliki tingkat getaran yang paling besar sehingga banyak benturan yang terjadi 

dan mengalami kerusakan.  

 

Gambar 19. Jumlah titik yang rusak berdasarkan tingkat getaran 

Pada buah mangga dengan tingkat getaran 2 cm yang menggunakan kemasan, 

kerusakan buah mangga dapat dikurangi sebanyak 95.35% dari kerusakan buah yang 

tidak menggunakan kemasan. Pada tingkat getaran 3 dan 4 cm, berturut – turut 

kerusakan buah dapat dikurangi sebanyak 94.59% dan 43.48% dari kerusakan buah 

yang tidak menggunakan kemasan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Yazdani (1991) dan Waluyo 

(1990) didapatkan bahwa ketinggian benturan, varietas buah, jenis kemasan, pola 

susunan buah berpengaruh terhadap tingkat kememaran. Hal yang sama juga 

dihasilkan pada penelitian yang dilakukan ini bahwa perbedaan tingkat getaran dan 

penggunaan kemasan berpengaruh terhadap tingkat nilai kuat tekan buah, karena itu 
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sebaiknya buah tersebut tidak mendapat perlakuan jatuhan bahkan dari ketinggian 

jatuh yang rendah karena akan menyebabkan terjadinya memar pada buah. 

4.4.2. Posisi Buah 

Gambar 20 menjelaskan bahwa setiap posisi buah, buah mangga saat 

menggunakan kemasan memiliki jumlah kerusakan lebih sedikit dari buah mangga 

yang tidak menggunakan kemasan. Ini menunjukkan bahwa kemasan berbahan 

kelobot jagung yang digunakan sebagai bantalan memiliki pengaruh terhadap 

kerusakan yang dimiliki buah mangga. Pada buah mangga yang menggunakan 

kemasan, kerusakan paling tinggi terdapat pada posisi horizontal, sedangkan 

kerusakan terendah pada posisi vertical dengan bekas tangkai dibawah. 

 

Gambar 20. Jumlah titik yang rusak berdasarkan posisi  
 

Pada buah mangga dengan posisi horizontal menggunakan kemasan, 

kerusakan buah mangga dapat dikurangi sebanyak 64.7% dari kerusakan buah yang 

tidak menggunakan kemasan. Pada buah posisi vertical dengan bekas tangkai diatas 
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Vertikal dengan bekas    Vertikal dengan bekas           Horizontal       

     tangkai diatas               tangkai dibawah 

dan vertical dengan bekas tangkai dibawah, berturut – turut kerusakan buah dapat 

dikurangi sebanyak 70.37% dan 83.33% dari kerusakan buah yang tidak 

menggunakan kemasan. Kerusakan buah mangga posisi vertikal dengan 

menggunakan kemasan rata – rata terletak pada sisi bagian buah yang memiliki 

daerah cekung lebih kecil yaitu pada titik ke enam, tujuh dan delapan, sedangkan 

pada posisi horizontal kerusakan dominan terletak pada bagian tengah yaitu pada 

titik ke sembilan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan posisi buah dapat 

menentukan daerah kerusakan yang berbeda karena dinding buah yang menerima 

benturan selama simulasi juga berbeda. Sedangkan pada buah mangga yang tidak 

menggunakan kemasan memiliki kerusakan lebih banyak dari buah yang 

menggunakan kemasan dan kerusakannya tersebar di titik satu sampai enam pada 

dinding buah mangga. Kerusakan tersebut dapat terjadi karena pada titik tersebut 

menerima aling banyak benturan selama proses tranportasi dan menyebabkan 

terjadinya memar (rusak). Gambar daerah kerusakan pada buah mangga pada setiap 

posisi dapat dilihat pada Gambar 21 dan Gambar 22. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21.  Daerah kerusakan mangga setiap posisi menggunakan kemasan 
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Gambar 22.  Daerah kerusakan mangga pada setiap posisi tanpa kemasan 

4.4.3. Letak Buah 

Pada letak 1 dengan menggunakan kemasan, kerusakan buah mangga dapat 

dikurangi sebanyak 53.13% dari kerusakan buah yang tidak menggunakan kemasan. 

Pada letak buah 2, 3 dan 4, berturut – turut kerusakan buah dapat dikurangi sebanyak 

77.78% , 85.42% dan 59.38% dari kerusakan buah yang tidak menggunakan 

kemasan. 

 

Gambar 23. Jumlah titik yang rusak berdasarkan letak 

Vertikal dengan bekas    Vertikal dengan bekas    Horizontal 

       tangkai diatas               tangkai dibawah 
 



48 

 

Gambar 23 menunjukkan bahwa letak buah mangga dengan menggunakan 

kemasan memiliki tingkat kerusakan yang lebih kecil dari pada buah mangga yang 

tidak menggunakan kemasan. Pada buah mangga yang menggunakan kemasan, yang 

memiliki tingkat kerusakan paling kecil terdapat pada letak tiga, dan yang memiliki 

tingkat kerusakan paling besar terdapat pada letak satu. Gambar daerah kerusakan 

buah mangga dengan menggunakan kemasan yang ditunjukkan pada Gambar 24 

menjelaskan bahwa pada letak 1 daerah kerusakan selama simulasi terletak pada titik 

satu, empat, delapan dan sembilan. Pada letak 2 titik kerusakan hanya terdapat pada 

titik ke delapan saja. Sedangkan pada letak 3 dan 4 daerah kerusakannya rata-rata 

menyebar pada titik empat, lima, enam, tujuh dan sembilan. Kemudian, pada buah 

mangga yang tidak menggunakan kemasan (Gambar 25) daerah kerusakan rata –

ratanya lebih banyak dari buah mangga yang menggunakan kemasan dan menyebar 

hampir diseluruh titik pada dinding buah. 

 

 

 

 

Gambar 24. Daerah kerusakan mangga setiap letak menggunakan kemasan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 25.  Daerah kerusakan mangga pada setiap letak tanpa kemasan 

  
   Letak 1   Letak 2          Letak 3          Letak 4 

 
     Letak 1   Letak 2           Letak 3           Letak 4 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat kesimpulan bahwa : 

1. Penggunaan kemasan dengan menggunakan 2 lapisan kelobot jagung mampu 

mengurangi kerusakan buah mangga akibat getaran selama proses simulasi 

getaran. 

2. Kelobot jagung yang digunakan memiliki panjang, lebar dan massa berturut – 

turut 14.1 cm, 5.2 cm, 2.35 gram (lapisan luar) dan 11.2 cm, 3.3 cm, 1.52 

gram (lapisan dalam). 

3. Kelobot jagung digunakan secara horizontal dengan menyelimuti seluruh 

badan buah mangga. 

4. Perlakuan yang dilakukan menghasilkan bahwa peningkatan tingkat getaran 

yang dilakukan menyebabkan penurunan nilai kuat tekan. Selain itu, pada 

perlakuan posisi dan letak buah didapat bahwa posisi buah vertikal dengan 

bekas tangkai dibawah dan letak 2 memiliki nilai kuat tekan paling besar 

daripada posisi dan letak lainnya, 

5. Buah mangga dengan  menggunakan kemasan memiliki rata – rata kuat tekan 

sebesar 23.97 kN/m2, sedangkan buah mangga yang tidak menggunakan 

kemasan memiliki rata – rata kuat tekan sebesar 19.55 kN/m2. 
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6. Perlakuan yang dilakukan memiliki pengaruh yang nyata terhadap nilai kuat 

tekan buah mangga, namun demikian dalam analisa data statistik tidak 

didapatkan adanya interaksi dari setiap perlakuan. 

5.2 Saran 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan kelobot jagung sebagai alternatif 

pengganti kemasan sintetis buah, serta kesempurnaan dalam pengamatan pengaruh 

yang diberikan kemasan berbahan kelobot jagung pada perlindungan terhadap buah, 

perlu dilakukan beberapa hal yaitu:  

1. Tumpukan buah yang digunakan perlu ditambah sehingga buah yang diteliti 

lebih banyak dan mampu memberikan hasil yang lebih baik lagi. 

2. Efektifitas penggunaan kelobot jagung sebagai kemasan buah perlu 

ditingkatkan dengan merangkaikan kelobot jagung  menjadi satu sehingga 

lebih mempercepat dalam penggunaannya. 
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Lampiran 1 
Data Uji Kuat Tekan Buah Mangga Menggunakan Kemasan (kN/m2) 

Tingkat Getaran :  2 cm 

LETAK POSISI ULANGAN 
TITIK KE- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

H 
I 22.29 28.03 17.20 35.03 27.07 24.20 15.92 22.29 15.29 

II 32.80 21.08 28.03 21.66 23.50 29.30 29.11 25.92 30.57 

V1 
I 35.03 21.66 22.93 22.93 21.21 38.22 22.29 22.29 19.04 

II 28.66 23.57 23.12 29.30 26.94 33.44 26.75 20.70 20.06 

V2 
I 28.15 39.49 28.66 28.79 37.58 28.66 30.57 36.50 23.69 

II 28.66 33.12 30.25 24.59 33.12 34.39 29.94 28.73 25.48 

2 

H 
I 22.93 22.29 19.11 25.48 25.48 22.93 31.85 19.75 38.22 
II 14.65 24.52 19.55 20.13 21.02 24.01 24.14 24.20 21.02 

V1 
I 25.48 25.48 25.48 35.03 28.03 31.21 19.75 22.29 12.74 

II 21.34 27.01 22.55 27.07 22.80 35.99 29.55 23.82 22.36 

V2 
I 27.07 27.07 32.48 34.39 35.03 37.58 31.85 32.48 29.30 

II 31.21 31.85 20.32 36.62 35.80 39.49 34.46 30.25 31.85 

3 

H 
I 25.16 50.96 21.66 24.84 32.48 31.85 35.03 38.22 17.39 

II 25.48 21.02 19.81 31.91 22.93 23.57 25.92 21.02 20.38 

V1 
I 17.83 44.59 19.11 20.38 25.48 21.34 29.94 21.02 19.11 

II 27.13 22.55 37.26 28.34 26.37 30.51 25.16 26.43 35.22 

V2 
I 28.66 31.85 29.04 27.39 27.07 24.84 33.31 27.07 23.31 

II 31.21 24.39 26.11 23.18 30.32 19.30 20.51 22.17 22.04 

4 

H 
I 32.17 38.09 24.20 50.96 19.75 40.13 28.66 28.66 26.43 

II 25.48 21.02 19.43 19.17 14.01 15.61 30.57 31.85 19.62 

V1 
I 28.66 29.30 22.93 17.83 25.48 25.80 18.92 28.92 20.70 
II 27.07 35.22 14.27 26.75 22.23 19.49 13.25 27.01 20.06 

V2 
I 32.48 31.53 21.66 26.11 24.20 28.66 23.89 26.11 21.78 

II 26.11 28.66 18.47 21.66 26.75 26.11 22.29 19.81 21.02 

 



Tingkat Getaran :  3 cm 

LETAK POSISI ULANGAN 
TITIK KE- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

H 
I 24.84 31.21 29.87 30.13 16.56 20.06 21.66 24.08 31.27 

II 28.85 17.20 18.79 22.55 24.65 23.18 20.00 17.90 18.66 

V1 
I 21.97 21.53 19.55 33.38 42.99 25.16 14.01 19.75 15.48 
II 24.97 23.69 11.78 9.17 18.73 16.18 18.79 24.52 18.03 

V2 
I 21.72 30.83 19.11 30.25 21.27 22.80 34.52 28.09 27.07 

II 22.42 24.33 22.55 9.87 21.72 23.69 22.61 28.15 18.79 

2 

H 
I 21.72 20.45 14.01 21.91 20.32 22.80 17.77 18.98 15.80 

II 18.47 18.09 19.17 26.24 21.91 23.69 20.00 15.54 18.98 

V1 
I 24.52 18.03 25.29 28.73 30.38 29.55 25.80 18.66 18.22 

II 21.91 25.22 29.17 26.88 24.27 26.50 25.16 24.33 22.99 

V2 
I 24.46 28.98 29.04 32.17 20.19 22.93 26.69 28.79 24.59 

II 24.46 24.71 17.52 22.55 27.07 24.33 11.15 18.09 29.36 

3 

H 
I 27.26 42.29 41.66 40.89 29.55 29.43 28.15 31.15 18.41 

II 19.87 15.29 23.06 22.55 22.61 20.13 23.69 19.62 20.19 

V1 
I 26.31 17.26 23.95 39.04 11.97 41.21 15.29 15.35 23.69 

II 24.01 21.66 28.09 28.47 29.68 29.68 23.95 21.97 17.26 

V2 
I 31.59 34.52 30.45 31.66 27.83 25.35 25.41 30.57 28.92 

II 24.08 24.71 32.04 22.42 26.18 25.35 25.99 28.73 17.45 

4 

H 
I 24.27 31.46 30.76 29.81 28.92 20.32 29.17 22.93 29.81 

II 22.99 23.89 22.55 24.33 22.42 26.37 23.50 25.10 23.95 

V1 
I 19.04 26.43 27.20 28.09 15.61 27.20 28.09 24.46 24.27 

II 22.42 24.33 26.62 26.69 28.28 25.10 27.20 25.16 22.23 

V2 
I 25.29 23.18 28.34 17.90 18.66 24.97 25.03 22.61 25.29 
II 22.74 31.85 26.11 22.10 17.52 26.18 33.89 22.29 24.27 

 

 



Tingkat Getaran :  4 cm 

LETAK POSISI ULANGAN 
TITIK KE- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

H 
I 39.49 32.23 24.08 35.03 35.22 19.87 22.55 19.17 14.01 

II 26.18 25.48 17.20 14.14 13.38 50.96 22.93 12.80 11.08 

V1 
I 21.21 25.29 25.54 18.34 36.37 21.66 24.84 9.81 13.95 
II 28.03 17.13 14.65 12.10 15.92 15.99 6.05 12.93 16.24 

V2 
I 42.68 22.93 29.17 35.03 25.54 26.11 21.02 25.80 23.25 

II 6.05 5.10 12.68 26.43 21.85 22.93 17.26 17.71 14.65 

2 

H 
I 47.45 28.34 26.37 19.30 31.85 16.69 19.43 16.88 17.90 

II 20.38 20.06 21.21 16.11 8.92 16.88 16.75 20.70 10.32 

V1 
I 22.68 16.31 19.55 26.18 31.85 36.69 20.64 21.78 20.76 

II 23.50 19.87 17.90 13.76 12.68 47.77 19.68 21.08 15.29 

V2 
I 26.31 22.93 26.75 32.93 34.46 16.62 19.94 13.44 18.47 

II 15.67 19.75 22.55 30.00 19.11 16.24 18.54 13.95 17.83 

3 

H 
I 14.01 21.97 20.06 21.02 22.36 17.83 17.01 17.90 13.06 

II 53.25 32.48 14.65 20.70 23.50 21.66 11.46 16.31 11.66 

V1 
I 25.54 25.48 46.24 44.71 39.17 18.22 15.10 20.19 16.18 

II 29.94 17.83 17.20 20.45 15.29 11.91 19.87 15.03 44.90 

V2 
I 26.56 17.45 20.57 18.41 14.08 13.18 17.58 17.71 10.19 

II 26.11 22.93 17.90 28.09 15.80 34.27 18.28 50.25 16.56 

4 

H 
I 18.28 14.33 21.02 16.31 25.48 12.04 14.14 15.99 14.08 

II 16.88 21.02 28.34 12.74 20.38 7.01 22.55 16.88 15.03 

V1 
I 23.06 30.32 14.65 53.18 19.62 19.75 16.56 13.38 12.23 

II 21.21 18.85 14.39 14.27 13.63 12.36 14.65 17.20 11.46 

V2 
I 30.06 20.70 17.58 34.08 21.72 26.11 22.42 20.89 15.86 
II 15.03 20.38 17.83 39.94 20.00 25.48 18.34 22.55 14.08 

 

 



Lampiran 2 
Data Uji Kuat Tekan Buah Mangga Tanpa Menggunakan Kemasan (kN/m2) 

Tingkat Getaran :  2 cm 

LETAK POSISI ULANGAN 
TITIK KE- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

H 
I 13.44 15.29 16.24 16.37 41.78 21.40 21.46 15.35 9.43 
II 34.59 20.96 16.82 26.11 44.90 20.89 13.18 14.84 16.69 

V1 
I 34.78 15.29 21.15 17.45 36.69 22.04 35.03 3.82 13.50 
II 39.30 15.22 49.04 20.32 7.96 21.46 22.42 29.04 23.95 

V2 
I 47.26 26.31 30.57 18.41 32.29 22.99 26.24 22.55 47.26 
II 15.48 22.55 18.85 15.03 33.12 20.00 24.52 15.35 15.48 

2 

H 
I 26.50 19.24 18.85 19.75 20.38 23.50 18.47 26.31 16.62 
II 28.03 20.96 13.82 32.48 24.46 20.96 13.25 21.21 15.86 

V1 
I 9.30 15.92 22.93 17.77 28.34 15.61 17.77 17.77 20.89 
II 15.48 10.19 17.77 22.87 9.04 10.89 17.77 23.95 9.49 

V2 
I 46.43 13.50 22.55 25.80 13.50 17.07 34.52 27.45 46.43 
II 38.98 41.46 9.94 16.50 13.57 20.45 22.55 8.85 38.98 

3 

H 
I 20.83 20.96 20.96 17.58 26.88 20.76 21.27 7.07 20.76 
II 42.17 14.01 27.13 13.82 16.94 28.47 20.96 14.01 14.27 

V1 
I 10.13 15.54 4.71 17.58 17.45 36.69 36.31 10.70 11.02 
II 11.97 16.05 24.39 15.10 8.92 27.45 30.96 5.54 9.11 

V2 
I 26.50 14.20 18.98 14.08 11.66 19.43 20.70 15.99 26.50 
II 32.61 20.45 13.57 20.76 22.55 20.76 14.90 23.31 32.61 

4 

H 
I 18.28 14.78 22.17 20.83 34.20 12.04 20.70 20.19 16.94 
II 29.68 20.89 16.82 9.04 16.88 9.49 14.33 19.04 12.61 

V1 
I 11.66 14.08 9.17 15.29 47.64 24.84 38.15 12.10 44.65 
II 39.36 13.63 13.57 14.46 36.05 24.27 21.46 15.80 36.69 

V2 
I 21.02 15.67 17.39 22.55 19.17 39.36 24.84 20.25 21.02 
II 51.02 15.80 51.78 40.38 50.45 19.49 19.75 21.66 51.02 

 



Tingkat Getaran :  3 cm 

LETAK POSISI ULANGAN 
TITIK KE- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

H 
I 22.93 16.18 25.48 18.98 20.38 38.34 27.39 19.43 11.40 
II 24.84 19.11 45.29 20.06 31.53 26.62 20.38 19.30 12.10 

V1 
I 15.86 28.92 13.06 13.63 6.94 26.43 25.67 15.41 11.46 
II 18.54 19.43 14.97 20.64 56.69 22.55 21.66 34.46 11.78 

V2 
I 25.86 20.76 19.17 26.82 20.13 28.28 13.95 24.46 12.80 
II 42.04 28.73 14.01 25.54 13.44 22.29 19.75 18.47 16.05 

2 

H 
I 27.01 19.36 26.18 12.61 21.34 35.10 23.06 21.15 14.08 
II 13.50 26.43 33.63 18.85 19.11 28.09 18.98 25.41 13.95 

V1 
I 14.65 28.73 22.48 22.55 45.41 13.95 14.33 14.33 20.70 

II 22.55 20.45 14.27 29.62 34.46 28.73 30.70 21.78 19.11 

V2 
I 28.98 16.31 29.36 16.11 15.61 21.15 22.36 22.04 20.13 
II 22.93 15.61 39.17 19.87 12.61 13.44 20.45 16.24 13.63 

3 

H 
I 28.73 14.20 20.89 28.73 21.72 19.68 24.27 16.82 19.87 
II 28.79 12.93 31.72 29.55 41.46 22.80 19.62 16.43 14.71 

V1 
I 19.55 20.19 20.64 22.61 35.10 13.50 33.12 14.08 16.88 
II 14.39 19.11 18.98 12.55 20.70 19.94 14.33 27.64 13.76 

V2 
I 31.91 14.97 28.73 28.09 20.45 18.98 18.85 21.08 25.54 
II 27.45 54.39 26.18 19.68 12.80 12.93 26.18 20.25 28.79 

4 

H 
I 17.90 25.48 14.20 18.79 19.17 19.62 15.48 12.99 15.48 
II 16.56 21.66 15.29 17.71 20.06 22.93 18.47 17.77 14.01 

V1 
I 19.75 7.71 31.27 28.85 15.61 14.27 31.53 7.96 23.69 
II 26.05 26.88 18.66 8.34 27.52 20.57 21.66 27.71 23.12 

V2 
I 21.97 15.73 24.90 17.83 15.48 24.27 12.48 20.64 12.68 
II 22.93 26.18 20.38 28.09 13.25 20.51 30.57 26.75 24.20 

 

 



Tingkat Getaran :  4 cm 

LETAK POSISI ULANGAN 
TITIK KE- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

H 
I 18.66 13.69 15.54 13.69 17.64 23.31 18.98 20.38 15.86 
II 15.61 14.90 8.03 15.48 15.16 15.99 13.82 15.61 13.38 

V1 
I 15.99 12.61 15.22 14.97 17.90 15.67 15.03 17.96 12.74 
II 13.18 11.78 12.99 15.35 16.37 15.16 15.99 13.63 16.24 

V2 
I 13.95 13.82 24.46 15.67 15.92 18.60 19.17 13.12 18.09 
II 14.46 14.08 15.61 14.46 20.45 15.61 18.09 15.35 15.67 

2 

H 
I 13.63 16.31 14.71 14.97 14.27 14.27 14.08 14.08 14.27 
II 14.71 15.80 14.27 15.80 15.80 14.71 13.57 13.76 12.74 

V1 
I 14.27 14.90 15.35 18.22 17.45 16.24 16.18 14.08 13.82 
II 12.80 16.18 15.10 17.45 17.01 15.86 14.90 15.61 16.82 

V2 
I 18.28 15.92 12.93 17.83 19.87 17.90 12.55 18.54 14.90 
II 17.45 13.82 15.35 13.82 13.12 13.63 15.73 15.10 17.45 

3 

H 
I 12.80 13.57 13.38 13.82 15.35 12.74 12.99 16.82 12.48 
II 14.84 7.90 7.71 16.18 13.82 14.27 15.48 15.35 12.93 

V1 
I 15.03 26.18 38.60 17.64 18.15 14.90 18.28 12.99 15.16 
II 13.63 12.74 17.01 16.82 15.35 13.76 15.99 13.76 15.80 

V2 
I 16.24 19.17 15.54 11.72 15.92 11.97 14.27 18.09 11.08 
II 20.64 15.35 17.45 14.01 12.74 13.25 16.82 15.54 15.54 

4 

H 
I 18.60 16.88 22.36 21.72 22.87 20.70 20.70 19.81 8.92 
II 17.39 17.20 20.70 18.47 23.57 22.93 15.03 19.75 17.90 

V1 
I 16.37 15.16 15.35 18.92 17.07 15.73 18.73 14.71 16.62 
II 15.54 17.01 13.44 20.00 18.34 22.48 14.39 15.35 15.10 

V2 
I 15.35 20.51 17.45 14.71 13.38 14.65 17.07 19.81 17.13 
II 7.26 11.72 11.08 9.87 13.44 12.99 12.74 9.30 10.51 

 



Lampiran 3 

Pengolahan Data 

Tingkat Getaran dan Posisi Buah Mangga (kN/m2) 

 

  B H B V1 B V2 BK H BK V1 BK V2 

A 2 
19,93 20,66 23,07 27,83 24,68 29,40 

20,57 20,30 23,38 23,44 25,82 27,51 

∑ 40,50 40,96 46,44 51,28 50,49 56,91 

A 3 
20,96 20,30 21,08 26,10 24,10 26,42 

22,21 22,34 22,66 21,56 23,47 23,54 

∑ 43,17 42,64 43,74 47,66 47,57 49,95 

A 4 
17,71 16,78 16,27 21,74 24,08 23,01 

17,25 15,53 14,43 19,78 18,36 20,61 

∑ 34,96 32,31 30,70 41,52 42,45 43,63 

∑ total 118,64 115,91 120,88 140,45 140,51 150,49 
 

Keterangan:    A  = Tingkat Getaran 

  B  = Posisi buah  

  BK= Posisi buah dengan kemasan 

 

1. Bentuk hipotesisnya: 

a. 0: 321
1
0  H  

(Efek Tingkat Getaran = 0) 

:H11 0321   atau sekurang-kurangnya ada satu i  0 

b. 0: 321
2
0  H  

(Efek Posisi Buah = 0) 

:H21 0321   atau sekurang-kurangnya ada satu j  0 

c.         0...: 131211
3
0  ijH   

(Efek Interaksi = 0) 

:H31         0...131211  ij  atau sekurang-kurangnya     

         ada satu ()ij  0             

2. Taraf nyata () = 5% 

3. Ftabel diperoleh sebagai berikut: (nilai kritis) 
a. Untuk pengujian hipotesis tentang pengaruh ketebalan pelat 

FA tabel  = F df (r-1), rc (n-1) 

 = F 0,05 df (3-1), 3.6(2-1) 

 = F 0,05 df (2,18)  



64 

 

              =3,55           

b. Untuk pengujian hipotesis tentang pengaruh weld time setting 
FB tabel  = F df (c-1), rc (n-1) 

 = F 0,05 df (6-1), 3.6(2-1) 

 = F 0,05 df (5,18) 

 = 2,77            

c. Untuk pengujian hipotesis tentang pengaruh interaksi ketebalan pelat dan weld 
time setting 
FAB tabel  = F df (r-1) (c-1), rc (n-1) 

 = F 0,05 df (3-1) (6-1), 3.6(2-1) 

 = F 0,05 df (10,18) 

 = 2,41           
 

4. Perhitungan 

a. Jumlah Seluruh Perlakuan 


  

r

i

c

j

t

k
ijkY

1 1 1

= 118,64 + 115,91 + 120,88 + 140,45 + 140,51 + 150,49 

            = 786,88  

b. Jumlah Kuadrat Seluruh Perlakuan 


  

r

i

c

j

t

k
ijkY

1 1 1

2 = 2364,34 + 2273,05 + 2509,18 + 3334,15 + 3324,30 + 3827,39 

 = 17632,40 

 

c. Faktor Koreksi (FK) 

 FK  =  
rct

Y
r

i

c

j

t

k
ijk

2

1 1 1










  

 

  = 
 

263

 150,49 + 140,51 + 140,45 + 120,88 + 115,91 + 118,64
2

xx
 

  = 17199,52 

 

d. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT  = 
  

r

i

c

j

t

k
ijkY

1 1 1

2 - FK 

    = (2364,34 + 2273,05 + 2509,18 + 3334,15 + 3324,30 + 3827,39) - 17199,52 

 = 432,88 
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e. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

  JKP  = 
t

T
r

i

c

j
ij

 1 1

2

 - FK 

  = 
2

47,6643,7442,6443,1756,9150,4951,2846,4440,96  40,50 222222222 
                                                   

2

43,6342,4541,5230,7032,3134,9649,9547,57 2222222    - 17199,52 

   = 377,92 

 

f. Jumlah Kuadrat Pengaruh A (JKA) 

       JKA = 
ct

T
r

i
i

1

2

 - FK 

       = 
26

47,6643,7442,6443,17(56,91)50,491,28546,4440,96 (40,50 2

x


 


26

43,63)42,4541,5230,7032,3134,96(49,95)47,57 22

x


- 17199,52 

       =  174,51 

 

g. Jumlah Kuadrat Pengaruh B (JKB) 

JKB = 
rt

T
c

j
j

1

2

 - FK 

         = 
23

150,49) + 140,51 + 140,45 + 120,88 + 115,91 + (118,64 2

x
- 17199,52 

        = 173,73 

 

h. Jumlah Kudrat Pengaruh Interaksi A dan B (JKAB) 
JKAB  = JKP – JKA – JKB 

  = 377,92 - 174,51 - 173,73 

  = 29,68 

i. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG   = JKT – JKA – JKB – JKAB 

  = 432,88 - 174,51 - 173,73 - 29,68 

  = 54,96 
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j. Kuadrat Tengah Pengaruh A (SA
2) 

SA
2 = 

1r

JKA
 

 = 
13

174,51


 

         = 87.26 

k. Kuadrat Tengah Pengaruh B (SB
2) 

SB
2 = 

1c

JKB
 

 = 
16

173,73


 

         = 34.75 

l. Kudrat Tengah Pengaruh Interaksi A dan B (SAB
2) 

SAB
2    = 

)1)(1(  cr

JKAB
 

           = 
)16)(13(

29,68


 

     =  2.97 

m. Kuadrat Tengah Galat (S2) 

S2  = 
)1( trc

JKG
 

 = 
)13(3.3

750,559


 

 = 3.05 

Sumber Keragaman JK db KT Fhitung Ftabel 

Tingkat Getaran (A) 174,51 2 87.26 28.58 3,55 

Posisi (B) 173,73 5 34.75 11.38 3,55 

Interaksi A dan B 29,68 10 2.97 0.97 2,93 

Galat 54,96 18 3.05   

Total  35    
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Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a) FA hitung  = 28.58 
FA tabel   = 3,55 

FA hitung > FA tabel, maka H01 ditolak dan H11 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang nyata pada perubahan tingkat getaran (faktor A) terhadap nilai 

kuat tekan buah mangga dengan tingkat keyakinan 95% 

b) FB hitung  = 11.38 
FB tabel   = 3,55 
FB hitung > FB tabel, maka H02 ditolak dan H12 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang nyata pada perubahan posisi buah mangga (faktor B) terhadap 

nilai kuat tekan buah mangga dengan tingkat keyakinan 95% 

c) FAB hitung  = 0.97 
FAB tabel   = 2,93 

FAB hitung < FAB tabel, maka H13 ditolak dan H03 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada pengaruh yang nyata pada interaksi perubahan tingkat getaran 

dan posisi buah mangga (faktor AB) terhadap nilai kuat tekan buah mangga 

dengan tingkat keyakinan 95% 
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Tingkat Getaran dan Letak Posisi Buah 

  L 1 L 2 L 3 L 4 LK 1 LK 2  LK 3 LK 4 

A 2 
23.20 21.40 18.32 21.96 26.48 27.44 27.74 27.56 

22.92 19.31 19.49 23.95 27.51 26.58 25.56 22.70 

∑ 46.12 40.71 37.80 45.91 53.99 54.01 53.30 50.26 

A 3 
20.38 21.82 22.19 18.73 25.15 23.36 28.49 25.15 

23.71 21.98 22.52 21.40 20.44 22.51 23.66 24.82 

∑ 44.09 43.80 44.71 40.13 45.59 45.87 52.14 49.97 

A 4 
16.76 15.94 15.62 17.14 24.09 24.12 23.85 21.54 

15.33 15.10 15.05 13.81 16.80 19.99 22.51 17.08 

∑ 32.09 31.03 30.67 30.95 40.89 44.11 46.37 38.62 

∑ total 122.31 115.54 113.19 116.99 140.48 143.99 151.82 138.85 
 
Keterangan :  A   : Tingkat Getaran 

      L   : Letak buah mangga 

      LK  : Letak buah mangga dengan kemasan 

1. Bentuk hipotesisnya: 

a. 0: 321
1
0  H  

(Efek Tingkat Getaran = 0) 

:H11 0321   atau sekurang-kurangnya ada satu i  0 

b. 0: 321
2
0  H  

(Efek Letak Buah Mangga = 0) 

:H21 0321   atau sekurang-kurangnya ada satu j  0 

c.         0...: 131211
3
0  ijH   

(Efek Interaksi = 0) 

:H31         0...131211  ij  atau sekurang-kurangnya     

ada satu ()ij  0             

2. Taraf nyata () = 5% 

3. Ftabel diperoleh sebagai berikut: (nilai kritis) 
a. Untuk pengujian hipotesis tentang pengaruh tingkat getaran 

FA tabel = F df (r-1), rc (n-1) 

  = F 0,05 df (3-1), 3.8(2-1) 

  = F 0,05 df (2,24) 

  =3,40 
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b. Untuk pengujian hipotesis tentang pengaruh letak buah mangga 
FL tabel = F df (c-1), rc (n-1) 

  = F 0,05 df (8-1), 3.8(2-1) 

 = F 0,05 df (7,24) 

 = 2,42            

c. Untuk pengujian hipotesis tentang pengaruh interaksi tingkat getaran dan letak 
buah mangga 
FAL tabel  = F df (r-1) (c-1), rc (n-1) 

 = F 0,05 df (3-1) (8-1), 3.8(2-1) 

 = F 0,05 df (14,24) 

 = 2,48            

4. Perhitungan   

a. Jumlah Seluruh Perlakuan 


  

r

i

c

j

t

k
ijkY

1 1 1

  = 122.31 + 115.54 + 113.19 + 116.99 + 140.48 + 143.99 + 151.82 + 138.85 

      = 1043.16 

b. Jumlah Kuadrat Seluruh Perlakuan 


  

r

i

c

j

t

k
ijkY

1 1 1

2  =  2557.23 + 2271.93 + 2185.50 + 2349.28 + 3371.27 + 3492.85 + 3870.03 + 3278.95  

 = 23377.04 

c. Faktor Koreksi (FK) 

FK  =  
rct

Y
r

i

c

j

t

k
ijk

2

1 1 1










  

 

         =  
 

283

 138.85 + 151.82 + 143.99 + 140.48 + 116.99 + 113.19 + 115.54 + 122.31
2

xx
 

                =  22670.65 

d. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT  = 
  

r

i

c

j

t

k
ijkY

1 1 1

2 - FK 

=  (2557.23 + 2271.93 + 2185.50 + 2349.28 + 3371.27 + 3492.85 + 

3870.03 + 3278.95) - 22670.65 

                      =  706.40 
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e. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
t

T
r

i

c

j
ij

 1 1

2

 - FK 

= 
2

43.8044.0950.2653.3054.0153.9945.9137.80  40.71 46.12 222222222 
          

2

30.9530.6731.0332.0949.9752.1445.8745.5940.1344.71 2222222222 

2

38.6246.3744.1140.89 222     - 22670.65 

=   600.97 

f. Jumlah Kuadrat Pengaruh A (JKA) 

      JKA = 
ct

T
r

i
i

1

2

 - FK 

 = 
28

  50.26)53.3054.0153.9945.9137.8040.71(46.12 2

x


 

 
28

49.97)52.1445.8745.5940.1344.7143.80(44.09 2

x


 

 =     
 

28

38.6246.3744.1140.8930.9530.6731.0332.09
2

x

   - 22670.65 

 =     270.99 

 

g. Jumlah Kuadrat Pengaruh L (JKL) 

JKL  = 
rt

T
c

j
j

1

2

 - FK 

    = 
23

140.48116.99113.19115.54122.31 22222

x


   

   = 
23

138.85151.82143.99 22

x


 - 22670.65 

     = 263.08 

h. Jumlah Kudrat Pengaruh Interaksi A dan L (JKAL) 
JKAL   = JKP – JKA – JKL 

 = 600.97 - 270.99 - 263.08 

  = 66.90 
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i. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG   = JKT – JKA – JKL – JKAL 

  = 706.40 - 270.99 - 263.08 - 66.90 

  = 105.42 

j. Kuadrat Tengah Pengaruh A (SA
2) 

SA
2 = 

1r

JKA
 

 = 
13

 270.99


 

 = 135.50 

k. Kuadrat Tengah Pengaruh L (SL
2) 

SL
2 = 

1c

JKL
 

 = 
18

 263.08


 

 = 37.58 

l. Kudrat Tengah Pengaruh Interaksi A dan L (SAL
2) 

SAL
2 = 

)1)(1(  cr

JKAL
 

 = 
)18)(13(

66.90


 

 = 4.78  

m. Kuadrat Tengah Galat (S2) 

S2  = 
)1( trc

JKG
 

 = 
)12(8.3

105.42


 

 = 4.39  

n. Fhitung Pengaruh A 

FA hitung  = 
2

2

S

S A  

 = 
4.39

135.50
 

 = 30.85 
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o. Fhitung Pengaruh L 

FL hitung  = 
2

2

S

SL  

 = 
39.4

37.58
 

 = 8.56 

p. Fhitung Pengaruh Interaksi A dan L 

FAL hitung = 
2

2

S

S AL  

 = 
39.4

 4.78
 

 = 1.09 

 

Sumber Keragaman JK db KT Fhitung Ftabel 

Tingkat Getaran (A) 270.99 2 135.50 30.85 2,42 

Letak Buah (L) 263.08 7 37.58 8.56 3,40 

Interaksi A dan L 66.90 14 4.78 1.09 2,48 

Galat 105.42 24 4.39   

Total  47    

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a)  FA hitung  = 30.85 
FA tabel   = 2,42 

FA hitung > FA tabel, maka H01 ditolak dan H11 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang nyata pada perubahan tingkat getaran (faktor A) terhadap nilai 

kuat tekan buah mangga dengan tingkat keyakinan 95% 

b) FL hitung  = 8.56 
FL tabel   = 3,40 

FL hitung > FL tabel, maka H02 ditolak dan H12 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang nyata pada perubahan letak buah mangga (faktor L) terhadap 

nilai kuat tekan buah mangga dengan tingkat keyakinan 95% 

c) FAL hitung  = 1.09 
FAL tabel   = 2,48 

FAL hitung < FAL tabel, maka H13 ditolak dan H03 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada pengaruh yang nyata pada interaksi perubahan tingkat getaran 

dan letak buah mangga (faktor AL) terhadap nilai kuat tekan buah mangga 

dengan tingkat keyakinan 95% 



Lampiran 4 

Klasifikasi  Mangga Berdasarkan Ukuran Berat dan Varietas 

 

Berikut standard  mutu  buah  mangga segar meliputi definisi, klasifikasi penggolongan ukuran 

dan syarat mutu produk sesuai dengan  SNI nomor 01-3164-1992 : 

1. Definisi   

Mangga adalah buah dari tanaman mangga (Mangifera indica LINN) dalam keadaan 

cukup tua, utuh, segar dan bersih. 

2. Klasifikasi/pengelompokan  

Mangga digolongkan dalam empat ukuran berat menurut kultivarnya, yaitu besar, sedang, 

kecil dan sangat kecil yang masing-masing digolongkan dalam 2 (dua) jenis Mutu I dan 

Mutu II. Lihat tabel di bawah ini. 

                            Klasifikasi  Berdasarkan  Ukuran Berat dan Varietas 

Kultivar Besar Sedang Kecil Sangat 
kecil 

Gram Gram Gram Gram 
Arum manis/ 

Gadung 

> 400 350-400 300-349 250-299 

Golek > 500 450-500 400-449 350-399 

Gedong > 250 200-250 150-199 100-149 

Manalagi > 400 350-400 300-349 250-299 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

Nilai  amplitudo  pada  berbagai  kondisi  jalan  pada  angkutan  truk (Lembaga Uji Konstruksi 

1986. diacu dalam Waluyo, 1990).  

 

Jumlah 
Amplitudo (kali) 

Amplitudo gerakan vertikal (cm) 

Jalan dalam 
kota 

Jalan luar 
kota 

Jalan buruk 
(aspal) 

Jalan buruk 
(berbatu) 

1 3,5 3,9 4,8 5,2 

500 3,2 3,6 4,2 4,1 

1000 2,9 3,3 3,9 3,8 

1500 2,5 3,0 3,5 3,6 

2000 2,2 2,8 3,1 3,2 

2500 1,8 2,5 2,8 2,6 

3000 1,6 2,1 2,8 2,6 

3500 1,6 2,0 2,0 2,0 

4000 1,1 1,7 1,2 1,1 

4500 0,9 1,3 0,8 0,7 

5000 0,0 0,1 0,2 0,1 

Rataan 1,30 1,74 1,85 1,71 

 

Asumsi: 

1. Kecepatan truk di jalan dalam kota dan luar kota adalah 60 km/jam, sedangkan di jalan 

buruk (aspal) dan buruk (berbatu) adalah 30 km/jam. 

2. Frekuensi getaran bak truk adalah 1.4 Hz. 



Lampiran 6 

Data pengukuran massa dan dimensi buah mangga dan kelobot jagung yang 

digunakan 

 

Tabel hasil pengukuran massa dan dimensi kelobot jagung 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabel hasil pengukuran massa dan dimensi buah mangga manalagi 

 

No Kelobot Jagung Sampel 
Massa 
(gram) 

Panjang 
(cm) 

Lebar 
 (cm) 

1 
Lapisan Luar 

a 2,57 14,2 5,3 

b 2,38 13,8 5,6 

c 2,11 14,4 4,7 

Rataan 2,35 14,1 5,2 

2 
Lapisan Dalam 

a 1,27 11,6 3,2 

b 1,51 10,8 3,6 

c 1,86 11,1 3,1 

Rataan 1,55 11,2 3,3 

Varietas Mangga Sampel 
Massa 

(gram) 

Panjang 

(cm) 

Lebar 

(cm) 

Manalagi 

a 251 6.84 4,84 

b 262 7,48 5,23 

c 273 7,81 5,67 

Rataan 262 7,38 5,45 



LAMPIRAN 7 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Mangga Manalagi             Buah mangga yang dikemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Peletakan buah mangga    Pengaturan Letak buah  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Posisi buah Horizontal           Posisi buah Vertikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar Alat tampak Samping 

 

 

 

   Gambar Alat tampak Depan 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar Alat tampak Atas                    Pengukuran Nilai kuat Tekan 

 

 


	1Halaman Judul.pdf
	2Lembar Persetujuan.pdf
	3Lembar Pengesahan.pdf
	4Pernyataan Keaslian Skripsi+Riwayat Hidup.pdf
	6Kata Pengantar.pdf
	5Ringkasan+Summary.pdf
	7Daftar Isi+Gambar+Tabel+Lampiran.pdf
	8Bab I.pdf
	9Bab II.pdf
	10Bab III.pdf
	11Bab IV.pdf
	12Bab V.pdf
	13Daftar Pustaka.pdf
	14Lampiran 1 dan 2.pdf
	15Lampiran 3.pdf
	16Lampiran 4 dan 5.pdf
	17Lampiran 6.pdf
	18Lampiran 7.pdf

