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DYAH AYU AGUSTININGRUM. NIM 0911020039. Studi 
Pengaruh Konsentrasi Oksigen pada Penyimpanan 
Atmosfer Termodifikasi Buah Sawo (Achras zapota L.). 
SKRIPSI. 
Dosen Pembimbing :  1. Dr.Ir.Bambang Susilo, M.Sc.Agr. 
              2. Rini Yulianingsih, STP., MT. 
 

RINGKASAN 
 
Buah Sawo (Achras sapota L.) adalah salah satu jenis 

komoditas buah tropis dari sektor pertanian Indonesia yang 
mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi. Namun buah 
sawo merupakan buah klimaterik yang bersifat cepat rusak, 
karena mengalami proses respirasi yang cenderung meningkat 
serta proses yang cepat pada fase pemasakan. Sehingga, perlu 
dilakukan upaya untuk menghambat atau menunda proses 
kematangan dan kerusakan buah sawo agar tidak menurunkan 
nilai jualnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu 
penyimpanan dengan menggunakan metode atmosfer 
termodifikasi (Modified Atmosphere Storage/MAS). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh penggunaan 
konsentrasi oksigen (O2) dalam udara penyimpanan terhadap 
laju respirasi dan lama simpan buah sawo. 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan konsentrasi O2 dengan 5 variasi. Penyimpanan 
buah sawo dilakukan pada kondisi normal (21% O2), dan 4 
perlakuan lainnya dilakukan pada konsentrasi O2 yang lebih 
rendah yaitu pada kondisi 12,4 – 12,5% O2, 9,2 – 9,3% O2, 5,9 – 
6,1% O2, dan 3,5 – 3,7% O2. Penyimpanan dilakukan pada suhu 
ruang (±27°C). Parameter yang diamati selama penyimpanan 
meliputi laju konsumsi O2, laju produksi CO2, tekstur, warna, 
susut bobot, kadar air, Total Padatan Terlarut (TPT), dan kondisi 
fisik buah. Penelitian dilaksanakan dalam tiga kali ulangan dan 
pengamatan dilakukan setiap satu hari satu kali. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi O2 
dalam penyimpanan atmosfer termodifikasi buah sawo 
mempengaruhi laju respirasi dan lama simpan buah tersebut. 
Semakin rendah konsentrasi O2 dalam udara penyimpanan 
maka laju konsumsi O2 semakin rendah. Pada hasil 
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pengamatan pada tiap parameter dapat diketahui bahwa lama 
simpan buah sawo pada kondisi normal adalah 4 hari. Buah 
sawo mengalami kematangan dalam waktu paling lambat terjadi 
pada  perlakuan penyimpanan dengan konsentrasi O2 5,9 – 
6,1% yaitu selama 8 hari. Sedangkan dengan penyimpanan 
menggunakan konsentrasi O2 paling rendah yaitu 3,5 – 3,7%,  
buah sawo dapat bertahan hingga 9 hari, namun buah 
mengalami gagal matang. 
 
 
 
Kata kunci : konsentrasi oksigen, penyimpanan atmosfer 

termodifikasi, buah sawo 
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DYAH AYU AGUSTININGRUM. NIM 0911020039. Studies 

Effect of Oxygen Concentration on Modified Atmosphere 

Storage of Sapodilla Fruit (Achras zapota L.). Minor Thesis. 

Lecture  :  1. Dr.Ir.Bambang Susilo, M.Sc.Agr. 

   2. Rini Yulianingsih, STP., MT. 

 
SUMMARY 

 
Sapodilla fruit (Achras sapota L.) is one kind of tropical 

fruit commodities from Indonesia's agricultural sector which has 
a high economic potential. However sapodilla fruit is a klimateric 
fruit that is easily damaged, due to the process of respiration is 
increase as well as the rapid ripening phase. Thus, efforts 
should be made to inhibit or delay the sapodilla fruit ripening 
process and damage in order not to lower the resale value. One 
effort to do that is by using modified atmosphere storage 
methode (Modified Atmosphere Storage / MAS). The aim of this 
research is to study the effect of the oxygen (O 2) concentration 
used in the air storage towards respiration rate and shelf life of 
sapodilla fruit. 

The treatment used in this study using O2 concentrations 
in 5 variations. Sapodilla fruit storage was done at normal 
conditions (21% O2), and 4 other treatments performed at lower 
O2 concentration 12,4 – 12,5% O2, 9,2 – 9,3% O2, 5,9 – 6,1% 
O2, and 3,5 – 3,7% O2. Storage was done at room temperature 
(± 27° C). Parameters observed during storage include 
O2 uptake rate, the CO2 production rate, texture, color, weight 
loss, water content, Total Dissolved Solids (TDS), and the 
physical condition of the fruit. The experiment was conducted in 
three replications and observations were made once a day. 

The results showed that the O2 concentration in the 
modified atmosphere storage affects the sapodilla fruit 
respiration rate and shelf life. O2 uptake rate is getting lower as 
well as lower O2 concentration in air storage. In the observations 
on each parameter can be seen that the shelf life of sapodilla 
fruit in normal conditions is 4 days. The longest shelf life of 
sapodilla fruit which ripen was occurred in the storage treatment 
with O2 concentration from 5.9 to 6.1%, is 8 
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days. While the concentration of O2 storage using lowest of 3.5 
to 3.7%, sapodilla fruit can last up to 9 days, but fail to ripen. 

 
 

Keywords:  oxygen concentration, modified atmosphere 
storage, sapodilla fruit 
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I. PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Buah-buahan merupakan salah satu jenis komoditas dari 
sektor pertanian yang mempunyai potensi ekonomi yang cukup 
tinggi di Indonesia. Selain untuk konsumsi dalam negeri, buah-
buahan di Indonesia pun berpotensi untuk diekspor ke luar 
negeri. Hal ini dikarenakan Indonesia kaya akan komoditas 
buah tropis yang jarang dijumpai di negara lain. Buah-buahan 
umumnya dikonsumsi sebagai buah segar, oleh karena itu perlu 
dijaga mutu dan kesegarannya agar tidak mudah rusak 
sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. 

Komoditas buah tropis Indonesia yang berpotensi untuk 
diekspor salah satunya adalah buah Sawo (Achras sapota L). 
Buah sawo digemari karena rasanya yang manis dan aromanya 
yang harum. Selain itu, buah sawo juga mudah didapat karena 
konsisten berbuah sepanjang musim. Buah sawo merupakan 
buah yang cepat rusak, karena mengalami proses respirasi 
yang cenderung meningkat serta proses yang cepat pada fase 
pemasakan, yang disebut bersifat klimateristik. Dalam kondisi 
udara tropis, umur simpan buah sawo matang hanya 3-5 hari 
saja. Karena sesudah matang optimal, sawo sangat mudah 
menjadi overripe dan segera memasuki tahap senesensi. 
Perpanjangan umur simpan sawo merupakan masalah yang 
paling sulit diatasi (Lakshminarayana, 1966 dalam Hawa, 2005). 
Sehingga, perlu dilakukan upaya untuk menghambat atau 
menunda proses kematangan dan kerusakan buah sawo agar 
tidak menurunkan nilai jualnya. 

Salah satu cara untuk menghambat atau menunda 
proses kematangan dan kerusakan buah sawo adalah dengan 
teknik penyimpanan atmosfer termodifikasi (MAS, Modified 
Atmosphere Storage), yaitu sistem penyimpanan dengan 
mengatur komposisi atmosfer atau udara di dalam penyimpanan 
seperti oksigen (O2), karbon dioksida (CO2), dan nitrogen (N2) 
sehingga berbeda dengan komposisi udara normal. Prinsip 
pada penyimpanan atmosfer termodifikasi dilakukan dengan 
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menurunkan persentase gas O2 dan meningkatkan persentase 
CO2. Sedangkan gas N2 digunakan sebagai pengisi untuk 
menjaga keseimbangan udara dalam penyimpanan hingga 1 
atm. 

Berdasarkan penelitian Hartanto dan Jasman (2009) 
buah sawo matang hanya dapat bertahan selama 3-5 hari 
dengan suhu penyimpanan 27°C atau pada suhu ruang. 
Sedangkan pada suhu penyimpanan yang sama, buah sawo 
yang disimpan dengan teknik penyimpanan atmosfer 
termodifikasi pada berbagai kompisisi atmosfer mempunyai 
umur simpan optimal mencapai 9-12 hari. Penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa teknik penyimpanan atmosfer termodifikasi 
mampu menghambat kematangan dan kerusakan pada buah 
sawo. Pada tugas akhir ini, penulis ingin melakukan penelitian 
penyimpanan buah sawo menggunakan teknik penyimpanan 
atmosfer termodifikasi dengan komposisi gas yang berbeda, 
yaitu hanya menggunakan O2 dan N2 dalam ruang 
penyimpanan. Penulis ingin meneliti tentang pengaruh 
konsentrasi gas O2 terhadap laju respirasi dan masa simpan 
buah sawo pada penyimpanan atmosfer termodifikasi. 
 
1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 
1. Bagaimana pengaruh konsentrasi O2 terhadap laju 

respirasi buah sawo pada penyimpanan atmosfer 
termodifikasi? 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi O2 terhadap lama 
simpan buah sawo pada penyimpanan atmosfer 
termodifikasi? 

 
1.3 Tujuan 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu : 
1. Mengetahui pengaruh konsentrasi O2 terhadap laju 

respirasi buah sawo pada penyimpanan atmosfer 
termodifikasi. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi O2 terhadap lama 
simpan buah sawo pada penyimpanan atmosfer 
termodifikasi. 
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1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 
1. Dapat memberikan wawasan baru tentang teknologi 

penyimpanan bahan pangan dengan teknik 
penyimpanan atmosfer termodifikasi. 

2. Dapat memberikan informasi dan wawasan kepada 
peneliti, praktisi dan masyarakat sebagai referensi dalam 
mengembangkan teknik penyimpanan atmosfer 
termodifikasi. 

 
 
1.5 Batasan Masalah 

Pelaksanaan penelitian ini dibatasi dalam beberapa hal 
antara lain : 

1. Penelitian ini hanya terbatas dilakukan dalam skala 
laboratorium. 

2. Perlakuan konsentrasi gas O2 yang digunakan 
berdasarkan pada data yang diperoleh pada penelitian 
pendahuluan. 

3. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang analisis 
biaya.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
2.1 Botani Sawo 

Buah sawo berasal dari Amerika Tengah, yakni meksiko 
dan Hindia  Barat. Kini tanaman sawo telah menyebar luas 
didaerah tropik, termasuk  Indonesia. Dulu, sawo dikenal 
dengan nama Achras zapota, L atau Manilkara  achras. Pohon 
sawo dapat mencapai 20 meter. Batangnya berwarna coklat 
dengan tajuk yang rimbun. Percabangannya rendah dan biasa 
condong horizontal. Bunganya tunggal, berbulu kecoklatan, 
keluar dari ketiak pada ujung cabang.  Buahnya bulat sampai 
lonjong dengan permukaan kasar berwarna kecoklatan  
berdaging lunak, manis, berair, dan berbiji hitam kecoklatan 
sebanyak sampai 6 buah (Sunarjono, 2005). 

Sistematika tumbuhan sawo adalah sebagai berikut 
(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991) : 
Divisi : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji) 

Sub Divisi : Angiospermae (Berbiji tertutup) 
Kelas : Dicotyledonae (Biji berkeping dua) 

Ordo : Ebenales 
Famili : Sapotaceae 

Genus : Achras atau Manilkara 
Spesies : Achras zapota. L sinonim dengan 

Manilkara achras 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1  Buah Sawo 

 
Buah sawo memiliki kematangan optimum antara 200 

sampai 275 hari setelah pembentukan buah. Umur simpannya 



6 
 

hanya 3-4 hari pada kondisi udara tropis dan suhu kamar 
dengan RH 85-90%. Sesudah matang optimal, sawo sangat 
mudah menjadi overripe dan segera memasuki tahap 
senesensi. Buah  sawo membutuhkan suhu lebih dari 20°C 
untuk matang secara seragam dan perpanjangan umur simpan 
sawo merupakan masalah yang paling sulit diatasi 
(Lakshminarayana, 1986 dalam Hawa, 2006). 

Tanaman sawo mudah menyesuaikan diri dengan 
kondisi lingkungan  baru, dari dataran rendah sampai dataran 
tinggi. Namun, daerah yang paling  disenangi adalah daerah 
dataran rendah sampai pada ketinggian 700 meter di atas 
permukaan laut. Tipe tanah yang dikehendaki adalah lempung 
berpasir,  yang mengandung banyak bahan organik dan 
mempunyai pH antara 5,5-7. Curah hujan yang sesuai 1.500-
2.500 mm/tahun (beriklim basah). Tanaman sawo tahan 
terhadap kekeringan dengan 5 bulan musim kemarau.  
Perakarannya cukup kuat, hingga tanaman sawo ini cukup baik 
untuk daerah erosi (Sunarjono, 2005). 

 
2.2 Respirasi Buah 

Selama penyimpanan, buah-buahan menjalani bentuk 
kehidupan heterotropik dengan menggunakan cadangan 
makanan yang tersisa. Satu-satunya hubungan yang masih 
terjadi antara buah-buahan dan lingkungannya adalah 
pertukaran gas, yaitu buah-buahan menggunakan O2 dalam 
atmosfer untuk meproduksi CO2, uap air, dan zat-zat organik 
(seperti ethylene dan zat-zat pembentuk aroma). Respirasi 
merupakan sarana penyedia anergi yang sangat vital 
dibutuhkan untuk mempertahankan struktur sel dan jalannya 
proses-proses biokimia. Pernapasan identik dengan kehidupan. 
Setiap organisme, organ dan sel bernapas terus-menerus dalam 
seluruh periode hidupnya. Selama bernapas, buah-buahan 
masih hidup. Jika respirasi terhenti, pasokan energi terganggu 
dan sebagai hasilnya struktur sel rusak, proses proses lain 
menjadi kacau dan reaksi pembusukan akan berlangsung. 
Reaksi seluruh respirasi buah adalah : 
 

C6H12O6  +  6 O2     6 CO2  +  6 H2O  +  674 kcal 
                 (energi) 
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Dari persamaan tersebut tampak bahwa sumber utama 
penghasil energi adalah glukosa. Tetapi tidak berarti protein, 
lemak, dan asam organik tidak mempunyai peranan dalam 
respirasi. Hasil yang dapat diambil dari proses respirasi adalah 
gas-gas yang terlibat dalam respirasi mempunyai volume yang 
sama, yaitu : volume O2 yang dikonsumsikan sama dengan 
volume CO2 yang dilepaskan. Jadi rasio volume CO2 yang 
dilepaskan dan volume O2 yang dikonsumsi (Respiration 
Quotient, RQ) sama dengan satu. Namun RQ dalam range 0,7-
1,3 masih dianggap normal (Forcier et al., 1987 dalam Kader 
dan Zagory, 1988). 

Sebagai hasil respirasi, susunan udara dalam sistem 
tertutup akan berubah dimana volume CO2 akan meningkat 
terhadap waktu. Sifat-sifat respirasi buah (makin berkurangnya 
O2 dan bertambahnya CO2) ini yang dipakai membentuk 
atmosfer termodifikasi dengan kandungan O2 rendah dan 
kandungan CO2 tinggi. Respirasi juga diiringi oleh terbentuknya 
uap air dan panas, yang juga merupakan faktor yang harus 
diperhatikan dalam penyimpanan buah-buahan dan sayur-
sayuran. Laju respirasi tergantung pada konsentrasi O2 dan CO2 
dalam udara sekeliling (Winarno dan Wirakartakusumah, 1981 
dalam Sudarminto, 1992). 

Laju respirasi dapat dipengaruhi oleh ketesediaan 
substrat. Tersedianya substrat pada  tanaman merupakan hal 
yang penting dalam melakukan respirasi. Tumbuhan dengan 
kandungan substrat yang rendah akan melakukan respirasi 
dengan laju yang rendah pula. Demikian sebaliknya bila substrat 
yang tersedia cukup banyak maka laju respirasi akan meningkat 
(Muchtadi, 2008).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi terbagi 
dua, yaitu (Pantastico, 1986) : 

 

a.        Faktor internal  

Semakin tinggi tingkat perkembangan organ, semakin 
banyak jumlah CO2 yang dihasilkan. Susunan kimiawi jaringan 
mempengaruhi laju respirasi, pada buah-buahan yang banyak 
mengandung karbohidrat, maka laju respirasi akan semakin 
cepat. Produk yang lebih kecil ukurannya mengalami laju 
respirasi lebih cepat daripada buah yang besar, karena 
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mempunyai permukaan yang lebih luas yang bersentuhan 
dengan udara sehingga lebih banyak O2 berdifusi ke dalam 
jaringan. Pada produk-produk yang memiliki lapisan kulit yang 
tebal, laju respirasinya rendah, dan pada jaringan muda proses 
metabolisme akan lebih aktif dari pada jaringan lebih tua.  

 
b.        Faktor eksternal  

Umumnya laju respirasi meningkat 2-2,5 kali tiap 
kenaikan 10°C. Pemberian etilen pada tingkat pra-klimaterik, 
akan meningkatkan respirasi buah klimaterik. Kandungan 
oksigen pada ruang penyimpanan perlu diperhatikan karena 
semakin tinggi kadar oksigen, maka laju respirasi semakin 
cepat. Konsentrasi CO2 yang sesuai dapat memperpanjang 
umur simpan buah-buahan karena terjadi gangguan pada 
respirasinya. Kerusakan atau luka pada produk sebaiknya 
dihindari, karena dapat memacu terjadinya respirasi, sehingga 
umur simpan produk semakin pendek. 

 
2.3 Jenis-jenis Penyimpanan Buah 

Penyimpanan buah-buahan segar memperpanjang daya 
gunanya dan dalam keadaan tertentu memperbaiki mutunya. 
Selain itu juga menghindarkan  banjirnya produk ke pasar, 
memberi kesempatan yang luas untuk memilih buah-buahan 
sepanjang tahun, membantu pemasaran yang teratur, 
meningkatkan keuntungan produsen, dan mempertahankan 
mutu  produk-produk  yang  masih  hidup. Tujuan utama 
penyimpanan adalah pengendalian laju transpirasi, respirasi, 
dan mempertahankan produk dalam bentuk yang paling 
berguna bagi konsumen (Pantastico, 1986). 

Penelitian-penelitian mengenai penyimpanan buah 
bertujuan untuk mencapai umur simpan semaksimal mungkin. 
Untuk itu biasanya dilakukan kombinasi beberapa perlakuan. 
Usaha yang dapat dilakukan untuk dapat memperlambat 
pematangan buah adalah memperlambat respirasi dan 
menangkap gas etilen yang terbentuk. Beberapa metode atau 
cara yang dapat dilakukan untuk memperpanjang masa simpan 
produk buah-buahan segar antara lain: 
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2.3.1 Penyimpanan Suhu Rendah 

Penyimpanan di bawah suhu 15°C dan diatas titik beku 
dikenal sebagai penyimpanan suhu rendah atau penyimpanan 
dingin (chilling storage). Penyimpanan suhu rendah merupakan 
salah satu cara untuk menghambat penurunan mutu, karena 
mengurangi kelayuan akibat kehilangan air, penurunan laju 
reaksi kimia (termasuk respirasi) dan penurunan laju 
pertumbuhan mikroba pada bahan yang disimpan (Watkins, 
1971). Semakin rendah suhu yang digunakan, laju respirasi dan 
transpirasi berjalan semakin lambat dan sebagai akibatnya umur 
simpan akan diperpanjang dengan susut bobot minimal dan 
mutu masih baik (Soedibyo, 1979). 

Namun pada penyimpanan dengan suhu rendah tidak 
disarankan menggunakan suhu minimum karena setiap 
komoditas mempunyai suhu optimum masing-masing untuk 
berlangsungnya metabolisme secara normal. Suhu 
penyimpanan yang tinggi dengan kelembaban yang tinggi akan 
menyebabkan pertunasan dan pembusukan (Pantastico, 1975 
dalam Kendriyanto, 2002). Batas penurunan suhu penyimpanan 
buah-buahan adalah suhu yang merupakan awal terjadinya 
proses kerusakan akibat pendinginan (chilling injury) yang dapat 
menyebabkan kulit berwarna hitam. Suhu ini bervariasi antara 
satu produk dengan produk yang lain bergantung menurut 
jenisnya masing-masing (Winarno dan Jenie, 1983). 
 
2.3.2 Edible Coating 

Edible coating merupakan lapisan tipis yang dibuat dari 
bahan yang dapat dimakan. Bahan ini digunakan diatas atau 
diantara produk dengan membungkus, merendam, mengikat, 
atau menyemprot untuk memberikan tahanan yang selektif 
terhadap transmisi gas dan uap air dan memberikan 
perlindungan terhadap kerusakan mekanis. Komponen edible 
coating dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu(1) hidrokoloid 
seperti protein, turunan selulosa, alginate, pectin, pati, dan 
polisakarida lainnya; (2) lipid seperti lilin (wax), asilgliserol, dan 
asam lemak; dan (3) komposit yaitu bahan yang mengandung 
komponen hidrokoloid  pada lipid. Edible coating memiliki fungsi 



10 
 

yang sama, yaitu untuk menghalangi kehilangan kelembaban 
dari buah-buahan karena pengaruh lingkungan atau mengurangi 
absorpsi O2 buah sehingga laju respirasinya menjadi rendah 
(Kester dan Fennema, 1986 dalam Novianti, 2004). 
 
2.3.3 Penyerap Etilen (KMnO4) 

Penggunaan KMnO4 atau kalium permanganat 
merupakan salah satu bahan kimia yang mampu menyerap 
etilen. Dengan teserapnya etilen (yang diproduksi oleh buah) 
maka tingkat kematangan buah dapat dihambat. Kalium 
permanganat mengoksidasi etilen menjadi etanol dan asetat, 
dan didalam proses ini terjadi perubahan warna KMnO4 dari 
warna ungu menjadi coklat yang menandakan proses 
penyerapan etilen. Pada aplikasinya, KMnO4 tidak boleh 
terkontak langsung dengan bahan pangan karena KMnO4 
bersifat racun. Kalium permanganat sering digunakan untuk 
memanipulasi kondisi atmosfer sebagai penyerap gas etilen dan 
CO2 yang dihasilkan dari proses penyerapan gas etilen oleh 
kalium permanganat dapat mencegah atau menunda pengaruh 
etilen terhadap komoditas (Yang, 1985). 
 
2.3.4 Pencelupan CaCl2 

Pencelupan ke dalam larutan CaCl2 bertujuan untuk 
mempertahankan kesegaran dan memperbaiki tekstur buah. 
Setelah dicelupkan tekstur buah menjadi lebih keras dan 
matang dengan normal. Pencelupan dalam larutan CaCl2 dapat 
dilakukan dengan perendaman pada kondisi kamar. pemberian  
kalsium klorida (CaCl2). Ferguson (1984) dalam Rahmawati et. 
al. (2011), menyatakan bahwa kalsium (Ca2+) dapat 
memperpanjang  daya  simpan  dengan memperlambat 
pemasakan buah. Kalsium juga mengubah proses-proses  
intraseluler dan ekstraseluler yang dapat memperlambat 
pemasakan buah. 
 
2.3.5 Penyimpanan Atmosfer Termodifikasi 

Prinsip pengawetan dengan cara penyimpanan atmosfer 
termodifikasi adalah pengaturan jumlah gas oksigen dan gas 
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karbondioksida di dalam ruang penyimpanan yang tertutup rapat  
sehingga kadar gas oksigen dikurangi dan gas karbondioksida 
dinaikkan. Dengan keadaan ini maka proses pernafasan 
sayuran/buah-buahan menjadi terhambat. Pengaturan gas 
dilakukan dengan cara menyedot udara didalam ruangan dan 
penggantikannya dengan campuran gas oksigen dan 
karbondioksida dengan perbandingan tertentu. Untuk 
menyeimbangkan tekanan gas di dalam ruangan dimasukkan 
gas nitrogen (Muchtadi, 2008). Metode penyimpanan buah sawo 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah dengan metode 
penyimpanan atmosfer termodifikasi yang dibahas pada sub 
bab berikut. 

 

2.4 Penyimpanan Atmosfer Termodifikasi (MAS) 

Penyimpanan dalam ruangan dengan sistem atmosfer 
termodifikasi merupakan suatu cara penyimpanan dengan 
mengatur komposisi gas oksigen (O2), karbondioksida (CO2), 
dan nitrogen (N2) dalam ruang penyimpanan sehingga dapat 
memperlambat proses pernafasan, penguapan dan aktivitas 
biologis lainnya. Proses-proses tersebut dapat diperlambat 
dengan menurunkan konsentrasi O2 hingga di bawah 8% dan 
meningkatkan kandungan CO2 diatas 2%. Dalam kondisi udara 
bebas, kandungan O2 adalah 21%,  CO2 0,03 % dan N2 78%. 
Rendahnya O2 dan tingginya CO2 dalam ruang penyimpanan 
akan memperlambat respirasi, pematangan (rippening) dan 
pelayuan, menurunkan laju produksi etilen dan memperlambat 
pembusukan. 

Penyimpanan dengan Modified Atmosphere adalah 
penyimpanan dimana tingkat kandungan O2 dikurangi dan 
kandungan CO2 ditambah (dibandingkan dengan udara biasa) 
melalui pengaturan pengemasan yang menghasilkan kondisi 
konsentrasi-konsentrasi tertentu melalui interaksi penyerapan 
dan respirasi buah yang disimpan (Do dan Salunkhe, 1986 
dalam Sudarminto, 1992). Secara umum Atmosphere 
Conditioning merupakan proses penambahan atau 
pengurangan gas-gas di dalam ruangan untuk mendapatkan 
komposisi tertentu yang berbeda dari udara biasa. Disebut 
Modified Atmosphere apabila setelah diatur, komposisi gas di 
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dalam ruangan berubah karena respirasi komoditas selama 
masa penyimpanan (Kader, 1985). 

 

2.4.1 Faktor- faktor yang Mempengaruhi MAS 

Kondisi yang terbentuk dalam penyimpanan atmosfer 
termodifikasi (MAS) dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 
komoditas bahan yang disimpan dan faktor lingkungan (Kader 
dan Zagory, 1988). Faktor komoditas terdiri atas beberapa 
unsur, yaitu: 
 

1. Resistensi terhadap difusi 
Resistensi terhadap difusi O2, CO2, C2H4, dan 

H2O. Sebagian besar buah dan sayuran toleran terhadap 
penurunan komposisi O2 hingga 1-5% dan peningkatan 
komposisi CO2 hingga 5-10%. Namun, enzim pada tumbuhan 
yang terlibat dalam pemanfaatan O2 tetap dapat berfungsi 
dalam kondisi oksigen kurang dari 1%. Perbedaan antara 
konsentrasi O2 eksternal (atau CO2 eksternal) dan jumlah O2 
(atau CO2) yang tersedia dalam sel ditentukan terutama oleh 
hambatan atau resistensi dari organ tanaman untuk difusi 
gas. Resistensi terhadap difusi gas bervariasi antara tanaman 
yang berbeda, kultivar tanaman, organ tanaman dan tahap 
kedewasaan, tetapi tampaknya akan sedikit dipengaruhi oleh 
suhu. 

 

2. Respirasi 
Respirasi pada tumbuhan adalah pemecahan pati, gula, 

dan asam organik menjadi molekul yang lebih sederhana 
termasuk CO2 dan H2O, dengan produksi energi. Beberapa 
energi ini diwujudkan sebagai panas dan energi 
metabolik. Salah satu efek utama dari modified atmosphere 
(MA) adalah laju respirasi yang lebih rendah, yang mana dapat 
mengurangi laju deplesi substrat, produksi CO2, konsumsi O2 
dan pelepasan panas. Hasilnya adalah metabolisme menjadi 
lebih lambat sehingga berpotensi untuk memperpanjang umur 
simpan komoditas. 

 

3. Produksi etilen dan sensitivitas 
Tingginya produksi etilen pada buah-buahan klimaterik 

menyebabkan terjadinya resiko peningkatan laju respirasi 
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berlanjut dan proses pemasakan atau pematangan buah secara 
cepat. Penurunan produksi etilen dan sensitivitas terkait dengan  
MA dapat menunda timbulnya resiko kerusakan pada buah 
klimakterik dan memperpanjang umur penyimpanannya. 

 

4. Suhu optimum 
Proses metabolisme, termasuk respirasi dan laju 

pematangan, sensitif terhadap suhu. Reaksi biologis pada 
umumnya meningkat dua sampai tiga kali lipat untuk setiap 
kenaikan suhu 10°C. Umumnya, buah-buahan dan sayuran 
akan bertahan lebih lama pada suhu yang lebih rendah, namun 
setiap komoditas memiliki batas suhu yang lebih rendah. Di 
bawah batas ini, kerusakan karena pendinginan (chilling injury) 
dapat terjadi, meningkatkan laju respirasi, mempercepat 
penuaan, dan menurunkan nilai komoditas. Suhu optimum 
adalah salah satu yang menunda senesesi dan 
mempertahankan kualitas terpanjang tanpa menyebabkan 
kerusakan akibat pendinginan, pembekuan, atau kerusakan 
lainnya. Buah-buahan klimaterik sangat sensitif terhadap 
kerusahan karena pendinginan dan tidak boleh disimpan di 
bawah sekitar 13°C. 

 

5. Kelembaban relatif optimal 
Kelembaban relatif rendah dapat meningkatkan 

kerusakan transpirational dan menyebabkan pengeringan, dan 
peningkatan respirasi. Salah satu manfaat dari MAS dan 
pengemasan secara umum adalah pemeliharaan kelembaban 
relatif yang cukup dalam kemasan. Ada kekhawatiran bahwa 
kelembaban relatif bisa menjadi terlalu tinggi, menyebabkan 
kondensasi dan kondisi yang menguntungkan bagi 
pertumbuhan mikroba, sehingga teradi pembusukan pada 
komoditas. Kondensasi pada permukaan kemasan film dapat 
mempengaruhi sifat permeabilitas gas dari film, yang mengarah 
ke perubahan kondisi dalam kemasan yang tidak 
menguntungkan. Oleh karena itu diperlukan penanganan pasca 
panen yang tepat agar dapat mencegah terjadinya kondensasi 
pada komoditas setelah dikemas. 

 

6. Konsentrasi optimum O2 dan CO2 
Suasana yang optimal harus meminimalkan laju respirasi 

tanpa menyebabkan kerusakan metabolisme pada 
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komoditas. Tiap komoditas mempunyai toleransi yang berbeda-
beda untuk atmosfer yang berbeda pula.  Karena efek dari O2  
rendah dan CO2 tinggi pada respirasi adalah aditif, maka 
konsentrasi optimal dari kedua gas dalam kombinasi yang sulit 
diprediksi tanpa dilakukan pengukuran aktual dalam berbagai 
atmosfer. Batasan toleransi komoditas terhadap O2 rendah dan 
CO2 selain kerusakan yang terjadi, juga dipengaruhi oleh 
beberapa variabel suhu, kondisi fisiologis seperti, kematangan, 
dan treatment sebelumnya. Karena atmosfer dalam sebuah 
paket dapat berfluktuasi, maka penentuan kondisi atmosfer 
yang optimal adalah kondisi yang tidak menyebabkan 
kerusakan terlalu banyak pada komoditas. 

 

Faktor lingkungan terdiri atas beberapa unsur, yaitu: 
 

1. Suhu dan kelembaban relatif 
Temperatur akan mempengaruhi suhu komoditas melalui 

mediasi film yang digunakan. Komoditas akan menjadi dingin 
dan hangat lebih lambat jika terkena langsung dengan kondisi 
sekitar, perubahan suhu juga mempengaruhi permeabilitas film. 
Secara umum, permeabilitas film meningkat dengan 
meningkatnya suhu, dengan permeabilitas CO2 lebih tinggi dari 
permeabilitas O2. Ini berarti bahwa film yang sesuai untuk 
modified atmosphere packaging (MAP) pada satu suhu mungkin 
tidak sesuai pada suhu lainnya. Kelembaban relatif tampaknya 
memiliki sedikit efek pada permeabilitas film kecuali jika terjadi 
kondensasi pada film. Film yang paling umum adalah hambatan 
yang relatif baik untuk uap air, karena mereka menjaga 
kelembaban internal yang tinggi bahkan dalam kondisi kering. 
 

2. Cahaya 
Bagi banyak komoditas, cahaya tidak berpengaruh 

penting dalam penanganan pascapanen. Namun, sayuran hijau, 
dengan adanya cahaya yang cukup, bisa mengkonsumsi 
sejumlah besar CO2 dan menghasilkan O2 (fotosintesis). 
Reaksi-reaksi ini akan berkebalikan dengan proses respirasi 
yang membantu dalam pemeliharaan MA yang ditentukan 
dalam paket. 

 

3. Faktor sanitasi 
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Pengemasan buah-buahan segar dan sayuran dalam 
film plastik dapat membuat kelembaban tinggi, kondisi oksigen 
rendah yang menguntungkan bagi mikroorganisme patogen  
untuk berkembang. Karena beberapa di antaranya menjadi 
perhatian kesehatan masyarakat, perawatan harus dilakukan 
untuk memastikan sanitasi yang layak dan untuk menghindari 
kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan reproduksi 
mikroorganisme tersebut. Kelembaban yang tinggi 
dipertahankan dalam MAS dapat meningkatkan pertumbuhan 
mikroorganisme patogen, seperti Botrytis dan 
Geotrichum. Untuk alasan ini, penanganan fungicidal untuk 
buah dan sayuran yang dikemas sangatlah penting. 

 
2.4.2 Metode-metode dalam MAS 

Modified Atmosphere Storage (MAS) adalah cara 
penyimpanan dengan konsentrasi O2  lebih rendah dan 
konsentrasi CO2  lebih tinggi dibanding normal yang dicapai 
melalui kemasan. Ada dua tipe metode yang digunakan dalam 
MAP yaitu (Kader dan Zagory, 1988):  
1. MA aktif, yaitu penyimpanan dengan modifikasi atmosfer 

dimana udara di dalam kemasan awalnya dikontrol dengan 
menarik semua udara dalam kemasan kemudian diisi 
kembali dengan udara dan konsentrasinya diatur sehingga 
keseimbangan langsung dicapai. 

2. MA pasif, yaitu keseimbangan antara O2 dan CO2 diperoleh 
melalui pertukaran udara dalam kemasan (mengandalkan 
permeabilitas kemasan). 

Penelitian ini menggunakan metode MA aktif dengan 
kemasan berupa tabung kaca dengan sistem tertutup sehingga 
tidak ada pertukaran udara di dalam ruang penyimpanan 
dengan udara luar. 

 
2.4.3 Komposisi Atmosfer pada MAS 

Sudarminto (1992) menyatakan bahwa pengaruh 
rendahnya O2 dan CO2 dalam udara penyimpanan akan dapat 
memperlambat pemasakan buah, menurunkan laju respirasi, 
menurunkan laju produksi etilen, memperlambat pembusukan 
dan menekan berbagai perubahan yang berhubungan dengan 
pemasakan. Toleransi relatif buah-buahan dan sayur-sayuran 
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pada pengurangan oksigen dan peningkatan karbondioksida 
dalam lingkungan penyimpanan perlu diperhatikan. Buah-
buahan akan mengalami kerusakan fisik, bila ruang  
penyimpanan dikendalikan diatas batas tingkat kandungan CO2 
dan di bawah kandungan O2 yang diijinkan (Kader dan Moris, 
1997). Batas relatif untuk penambahan CO2 yaitu 0-10% dan 
pengurangan O2 yaitu 2-16%. Pengurangan konsentrasi O2 di 
bawah 2% akan mengakibatkan terjadinya respirasi anaerobik, 
sedangkan perubahan konsentrasi CO2 di atas 10% akan 
merusak jaringan buah (Melitskii, 1983). 

Komposisi gas yang direkomendasikan dalam sistem 
pengemasan udara termodifikasi dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1  Campuran Gas yang Direkomendasikan dalam MAS 
(Susanto dan Sucipta, 1994) 

Produk O2 (%) CO2 (%) N2 (%) 

Daging segar 60 – 80 15 – 40 - 

Daging kering - 20 – 35 60 – 80 

Hasil unggas - 25 75 

Ikan (putih) 30 40 30 

Ikan (berminyak) 20 60 40 

Salmon - 60 20 

Keju keras - 100 - 

Keju lunak - 30 70 

Roti - 60 – 70 30 – 40 

Kue (tanpa susu) - 60 40 

Kue (susu) - - 100 

Pasta (segar) - - 100 

Buah-buahan dan sayur 3 – 5 3 – 5 85 – 95 

Makanan kering/panggang - - 100 
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Konsentrasi gas CO2 yang tinggi yaitu 6 – 10% akan 
dapat menghambat terjadinya kemasakan, hal ini didasarkan 
pada system metaloenzim, sisi aktif (active site) pada substrat  
telah ditempati oleh gas CO2 yang banyak terdapat dalam 
medium, sehingga etilen tidak dapat melaksanakan tugasnya 
sebagai hormon pematangan. Akibatnya buah dapat menjadi 
lebih lama dipertahankan kesegarannya (Sudarminto, 1992). 

Pada penyimpanan komoditas buah-buahan, O2 
diperlukan untuk respirasi buah-buahan tersebut. Respirasi 
terjadi selama masa pematangan hingga pembusukan buah. 
Jika tidak ada pasokan O2 yang cukup maka buah dapat 
mengalami respirasi secara anaerob yang dapat menghasilkan 
alkohol. Oleh karena itu dalam penyimpanan atmosfer 
termodifikasi untuk komoditas buah-buahan harus 
menggunakan gas O2 agar respirasi buah secara normal dapat 
berlangsung. 

Pantastico (1973) menyatakan bahwa konsentrasi O2 
yang rendah dalam udara penyimpanan akan menyebabkan 
perubahan-perubahan fisiologi sebagai berikut: 
1. Laju respirasi dan oksidasi subtrat menurun,  
2. Pematangan  tertunda  sehingga  umur  komoditi  tersimpan  

menjadi lebih panjang,  
3. Perubahan klorofil tertunda,  
4. Produksi etilen rendah,  
5. Kecepatan pembentukan asam askorbat berkurang,  
6. Perbandingan asam-asam lemak tidak jenuh berubah, dan  
7. Kecepatan  degradasi  senyawa  pektin  tidak  secepat  

seperti penyimpanan dalam udara biasa. 
Berdasarkan literatur tersebut disebutkan bahwa 

konsentrasi O2 yang rendah mampu memperlambat laju 
respirasi pada buah-buahan. Oleh karena itu penelitian ini 
dilakukan untuk mempelajari pengaruh konsentrasi O2 terhadap 
laju respirasi buah khususnya pada buah sawo. 
 
2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai penyimpanan buah sawo dengan 
metode MAS telah dilakukan oleh Hartanto dan Jasman (2009). 
Penelitian tersebut menggunakan komposisi atmosfer 
penyimpanan 1-3 % CO2, 2-8 % O2, dan sisanya diisi N2 



18 
 

dilakukan pada berbagai suhu yaitu 12°C, 18°C, dan suhu ruang 
(27°C). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa laju 
respirasi lebih cepat terjadi pada suhu ruang (27°C) dengan  
komposisi gas CO2 3% dan O2 8% dibandingkan dengan suhu 
rendah dengan berbagai komposisi atmosfer yang berbeda-
beda.  Perubahan kandungan total padatan terlarut pada suhu 
12°C cenderung stabil dibanding dengan perubahan kimia pada 
berbagai perlakuan lain, sedangkan perubahan kandungan total 
asam cenderung menurun selama penyimpanan menjadi sekitar 
separuhnya dari kondisi semula. Perubahan tingkat kekerasan 
buah sawo pada suhu 12°C dengan kompisisi udara CO2 1-2 %, 
O2 % lebih lambat dibandingkan dengan perlakuan lain. 
Penyimpanan buah sawo dengan atmosfer termodifikasi pada 
perlakuan CO2 1 % dan O2 8% yang disimpan pada suhu 12°C 
dapat memperpanjang umur buah sawo hingga hari ke-20  

Berbagai penelitian lain terkait dengan teknik 
penyimpanan atmosfer termodifikasi buah dan sayuran segar 
juga telah banyak dilakukan. Salunkhe  dan Desai (1984), 
berpendapat bahwa teknik atmosfer termodifikasi merupakan  
penemuan paling penting dalam penyimpanan buah dan 
sayuran, bila  dikombinasikan dengan pendinginan dapat 
menghambat aktivitas respirasi dan  memperlambat pelunakan. 

Paramawati (1998), telah melakukan penelitian terhadap 
buah salak segar terbungkus edible coating dengan hasil 
menunjukkan bahwa salak tersebut dapat bertahan selama 9,20 
hari pada kondisi atmosfer 5-7% O2 dan 14-16% CO2 pada suhu 
50°C. Penelitian pada buah yang sama oleh Noorhakim (1992), 
yaitu pada buah salak pondoh yang dikemas dalam bentuk 
tandanan dalam plastik polietilen 40 mikron menunjukkan 
bahwa umur simpan salak pondoh dapat diperpanjang selama 
lebih kurang 15 hari. Perpanjangan umur simpan salak pondoh 
tersebut dari 12 hari (umur simpan pada perlakuan kontrol gas 
dan suhu ruang) sampai 27 hari pada perlakuan suhu 10°C. 

Sudarminto (1992) menyatakan bahwa buah alpukat 
pada kondisi penyimpanan atmosfer normal hanya dapat 
bertahan selama 5-8 hari, namun dengan dilakukan 
penyimpanan sistem atmosfer termodifikasi kondisi udara 3-5% 
O2 dan 6-10% CO2 pada suhu 15°C, masa simpannya dapat 
diperpanjang hingga 28-30 hari. 
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Penelitian Ratule (1999) membuktikan bahwa pada suhu 
100°C dengan kondisi atmosfer 3-5% O2 dan 9-13% CO2 irisan 
buah mangga segar terlapis edible film dapat disimpan selama  
6,40 hari. Lebih lama jika dibandingkan dengan perlakuan 
penyimpanan pada suhu yang sama menggunakan atmosfer 
normal, yang mana hanya bisa bertahan selama 4,20 hari. 

Penelitian menggunakan penyimpanan atmosfer 
termodifikasi juga telah dilakukan oleh Segal dan Scallon 
(1996), terhadap daun selada terolah minimal dengan 
pengemasan atmosfer termodifikasi pada kondisi 10% CO2 dan 
3% O2, terbukti dapat mengurangi kerusakan dan 
memperpanjang masa simpan  komoditas.  

Hasil penelitian Lili dan Sutrisno (1997), menunjukkan 
bahwa kekerasan  kulit dan susut bobot manggis selama 
penyimpanan secara umum mengalami  peningkatan dan lebih 
dapat dipertahankan seperti dalam keadaan segar pada  
penyimpanan dengan komposisi atmosfer 10-12% CO2 dan 5-
8% O2. 

Penyimpanan atmosfer termodifikasi dengan kombinasi 
suhu dapat  memperpanjang umur simpan manggis dan 
berpengaruh terhadap total padatan  terlarut, total asam, laju 
respirasi serta kekerasan manggis. Hal tersebut ditunjukkan dari 
hasil penelitian Fransiska et. al (2013) yang dilakukan pada 
suhu  dingin (10°C) dan suhu ruang (29°C) dikombinasikan 
dengan komposisi dari gas CO2 murni dan udara dari kompresor 
yang mengandung O2 dan N2 yang  dialirkan ke dalam botol 
penyimpanan dengan komposisi A (O2  5%, CO2 5%), B  (O2 
10%, CO2 5%), C (O2 5%, CO2 10%), D (O2 10%, CO2 10%). 
Total  padatan  terlarut manggis selama penyimpan menurun. 
Total asam dan laju respirasi manggis menurun stabil selama 
penyimpanan. Kekerasan manggis selama  penyimpanan 
mengalami peningkatan dengan tingkat kekerasan tertinggi 3,20 
kg.s/mm. Umur simpan optimal manggis pada suhu ruang  
(29°C) adalah 16  hari  dan pada suhu dingin (10°C) pada 
perlakuan C (O2 5%, CO2 10%) adalah 20 hari. 

Penyimpanan buah pisang ambon yang dikemas dalam 
kantong plastik polietien tertutup rapat yang diisi sebanyak 
0,03% O2 , 21% O2 ; 5% CO2 , 5% O2 dan 10% CO2 , 5% O2 
(pada suhu 14,5-15C, RH 85-95%) menunda proses 
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kematangan sampai 28 hari dengan warna kulit tetap hijau tua, 
tektur keras, kadar gula rendah rendah, kadar pati tinggi. Kadar  
asam total paling tinggi terdapat pada buah pisang ambon yang 
disimpan dalam konsentrasi 10% CO2 ; 5% O2 (Meiyani, 1991). 

Setiawan  et  al. (1986) menyatakan bahwa 
penyimpanan tomat pada perlakuan 7,5% O2 dan 2,5% CO2  
menghasilkan tomat dengan mutu, tekstur dan warna lebih baik 
dibanding atmosfer normal. Pada komoditas sayuran lainnya, 
Histifarina dan  Sinaga (1997), mengemukakan dalam 
penyimpanan brokoli pada kondisi  atmosfer termodifikasi 
dengan komposisi 6% O2 dan 8% CO2, dapat mempertahankan 
mutu brokoli sampai 9 hari. 

Berdasarkan hasil dari berbagai penelitian tersebut 
secara umum telah membuktikan  bahwa  teknik  penyimpanan 
atmosfer  termodifikasi  (MAS) dengan komposisi udara berupa 
O2, CO2, dan N2 dapat  memperpanjang masa  simpan  
komoditas buah segar,  serta  dapat  mempertahankan  
kualitasnya sehingga masih dalam kondisi yang baik. Pada 
penelitian ini dilakukan perlakuan yang berbeda dibandingkan 
dengan penelitian sebelumnya yakni komposisi udara 
penyimpanan yang digunakan adalah O2 dan N2. Selain itu, 
penelitian hanya dilakukan pada suhu ruang (tidak 
dikombinasikan dengan suhu dingin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2013 
sampai dengan bulan Februari tahun 2014 di Laboratorium 
Mekatronik Alat dan Mesin Agroindustri dan Laboratorium 
Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian, Jurusan 
Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya, Malang. 

 
3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Respiration chamber, sebagai tempat penyimpanan buah 

sawo 
2. Pompa vakum, untuk mengambil udara dari dalam kemasan 

penyimpanan 
3. Timbangan Metler E2000, untuk menimbang massa buah 

sawo 
4. Colour analyzer, untuk menganalisis perubahan warna pada 

buah sawo selama penyimpanan 
5. Penethrometer, untuk menguji kekerasan buah sawo 
6. O2 and CO2 analyzer, untuk mengukur konsentrasi gas O2 

dan CO2 dalam kemasan penyimpanan 
7. Tabung N2, untuk menambahkan gas N2 dalam kemasan 

penyimpanan 
8. Oven, untuk mengeringkan sampel buah sawo dalam 

pengujian kadar air 
9. Selang spray, untuk menyalurkan gas 
10. Gelas ukur, untuk mengetahui volume buah sawo 
11. Kamera digital, untuk mendokumentasikan kenampakan fisik 

buah sawo 
 
3.2.2 Bahan 

Penelitian ini menggunakan respiration chamber sebagai 
tempat menyimpan buah sawo. Bahan yang digunakan dalam 
pembuatan respiration chamber antara lain: 
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1. Tabung kaca, sebagai badan utama respiration chamber 
yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan buah sawo  

2. Kran kuningan ¼ inci, untuk membuka dan menutup saluran 
masukan dan keluaran gas dalam respiration chamber 

3. Serangkaian sambungan pipa kuningan ¼ inci, digunakan 
untuk menyambungkan kran dengan saluran pipa 

4. Parafin dan lem silikon, sebagai perekat sekaligus seal 
untuk mencegah kebocoran gas pada respiration chamber 

 
Bahan yang digunakan selama penelitian adalah sebagai 

berikut: 
1. Buah sawo, sebagai bahan yang diberi perlakuan 
2. Air bersih, untuk mencuci bahan 
3. Gas N2, sebagai gas perlakuan penyimpanan 
4. Alkohol, untuk mensterilkan peralatan penelitian 
 
3.3 Pelaksanaan Penelitian 
3.3.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilaksanakan dalam dua tahap, 
yaitu pembuatan respiration chamber sebagai wadah 
penyimpanan atmosfer termodifikasi dan pengambilan data 
konsentrasi O2 pada tekanan vakum dengan interval tekanan 
tertentu. Tujuan dilakukan penelitian pendahuluan adalah 
membuat wadah penyimpanan (respiration chamber) untuk 
buah sawo, yang mana wadah tersebut harus kedap udara dan 
cukup kuat untuk menahan tekanan vakum. Respiration 
chamber juga dirancang dengan tujuan agar proses modifikasi 
atmosfer penyimpanan dapat dilakukan dengan mudah. Setelah 
respiration chamber jadi maka dilakukan uji performansi alat 
untuk mengetahui alat bekerja sesuai yang diinginkan atau 
tidak. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan maka siap 
untuk digunakan dan diperbanyak jumlahnya. 

Tahap penelitian selanjutnya yaitu dilakukan untuk 
mengetahui besarnya konsentrasi O2 di dalam respiration 
chamber pada tekanan vakum yang bervariasi (basis volume). 
Tekanan vakum yang digunakan dalam penelitian pendahuluan 
ini yaitu -63 cmHg, -60 cmHg, -57 cmHg, -54 cmHg, -51 cmHg, -
48 cmHg, -45 cmHg, -42 cmHg, -39 cmHg, -36 cmHg, -33 
cmHg, -30 cmHg. Setelah dilakukan proses vakum, respiration 
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chamber diisi dengan gas nitrogen hingga mencapai tekanan 
atmosfer normal 1 atm atau 0 cmHg pada manometer vakum. 
Kemudian kandungan gas diuji menggunakan O2 and CO2 
analyzer untuk mengetahui konsentrasi O2 pada saat setelah 
dilakukan proses vakum tersebut. 
 
3.3.2 Penelitian Utama 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian 
pendahuluan, dilakukan penelitian utama yaitu perlakuan 
penyimpanan atmosfer termodifikasi pada buah sawo dengan 
konsentrasi oksigen yang bervariasi. Perlakuan penyimpanan 
yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 5 perlakuan 
menggunakan konsentrasi gas O2 yang bervariasi, yaitu sebagai 
berikut : 

 Perlakuan A = 21 % O2 (atmosfer normal) 

 Perlakuan B = 12,4 – 12,5 % O2  

 Perlakuan C = 9,2 – 9,3 % O2  
 Perlakuan D = 5,9 – 6,1 % O2 

 Perlakuan E = 3,5 – 3,7 % O2 

Konsentrasi O2 pada penelitian utama menggunakan 
data yang diperoleh dari penelitian pendahuluan (tabel 4.1) dan 
dipilih dengan interval konsentrasi 3%. Sesuai dengan penelitian 
pendahuluan, modifikasi atmosfer penyimpanan dilakukan 
dengan proses vakum kemudian dikembalikan ke atmosfer 
normal dengan diisi gas N2. Seluruh perlakuan penelitian 
dilakukan pada suhu ruang (± 27°C) dengan kandungan CO2 
awal adalah 0,03% berdasarkan literatur komposisi atmosfer 
normal atau 0,1% berdasarkan angka yang tertera pada O2 and 
CO2 analyzer. Perlakuan yang digunakan sebagai kontrol dalam 
penelitian ini adalah buah sawo yang disimpan pada atmosfer 
normal (perlakuan A). Diagram alir penelitian dapat dilihat pada 
gambar 3.1. 
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Gambar 3.1  Diagram Alir Penelitian 
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3.4 Parameter yang Diamati 
Parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu 

meliputi perbedaan laju respirasi, tekstur, warna, susut bobot, 
kadar air, kadar gula, dan kondisi fisik buah. 

 
3.4.1 Laju Respirasi 

Laju respirasi diukur berdasarkan laju produksi CO2 dan 
konsumsi O2 yang dihasilkan buah sawo dengan menggunakan 
alat O2 dan CO2 analyzer Model 902D Dual Trak. Besaran 
konsentrasi CO2 dan O2 tertera dalam vol % udara. Sensor 
berupa jarum berlubang ditusukkan pada respiration chamber 
melalui penutup karet, kemudian dihubungkan dengan alat 
untuk diambil gas CO2 dan O2 lalu dianalisa. Volume bebas 
dalam wadah ditentukan dengan mengukur volume tabung 
kemudian dikurangi dengan volume buah. Perhitungan Laju 
respirasi buah sawo menggunakan persamaan berikut 
(Mannapperuma et.al., 1990) : 

 

R1 =  
 V 

 W 
   x   

 dx1 

 dt 
 …………………………………………………..(1) 

R2 =  
 V 

 W 
   x  

 dx2 

 dt 
  …………………………………………………..(2) 

 
dimana : 
R      = laju respirasi (ml/kg.jam) 
V      = volume bebas wadah (ml) 
W     = bobot bahan (kg) 
x1     = konsentrasi gas O2 (%) 
x2     = konsentrasi gas CO2 (%) 
t       = waktu (jam) 
dx/dt = laju perubahan konsentrasi CO2 atau O2 (%/jam) 
 
3.4.2 Tekstur 

Pengujian tekstur atau kekerasan dilakukan 
menggunakan alat Penethrometer Force Gauge PCE-FM20 
dengan beban maksimum 20 kg. Alat disetel dengan satuan 
kilogram (kg) dan menggunakan jarum silinder berdiameter 6 
mm. Bahan ditusuk dengan jarum silinder pada bagian tengah 
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buah dan dilakukan sebanyak 3 kali pada tiap sampel. Nilai 
tekstur atau kekerasan buah dinyatakan dalam satuan kg/cm2. 

 
3.4.3 Warna 

Pengukuran warna dilakukan dengan alat Colour 
Analyzer PCE-RGB2. Sensor berupa lampu LED ditempelkan 
pada permukaan buah yang akan dianalisa hingga terbaca 
angka pada display. Warna yang dibaca yaitu meliputi tingkat 
kemerahan (R), tingkat kehijauan (G), dan tingkat kebiruan (B). 

 
3.4.4 Susut Bobot 

Susut bobot diketahui dengan menimbang buah sawo 
pada awal dan akhir penyimpanan. Rumus perhitungan susut 
bobot adalah sebagai berikut : 

 

Susut Bobot  =  
 a – b 

a
  x  100%..………………………………….(3) 

 
dimana : 
a = berat awal sawo 
b = berat akhir sawo 
 
3.4.5 Kadar Air 

Kadar air sawo diukur dengan metode pengeringan 
oven. Sampel daging buah sawo sebanyak 10 gram 
dimasukkan ke dalam cawan yang telah ditimbang sebelumnya. 
Selanjutnya sampel dikeringkan dalam oven dengan suhu 
105°C selama 24 jam, lalu ditimbang berat akhirnya. Rumus 
perhitungan kadar air adalah sebagai berikut : 

 

Kadar Air  =   
b – c  

 b – a  
  x 100 %..…………………………………….(4) 

dimana : 
a = berat cawan 
b = berat cawan + sampel awal 
c = berat cawan + sampel akhir 
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3.4.6 Total Padatan Terlarut 
Total padatan terlarut atau kadar gula buah diuji dengan 

menggunakan Hand Refractometer. Bahan diambil airnya 
kemudian setetes sampel diletakkan pada prisma refraktometer. 
Sebelum dan sesudah pembacaan prisma dibersihkan dengan 
air. Skala refraktometer menunjukkan kadar total gula (°Brix). 
 
3.4.7 Kondisi fisik buah 

Pengamatan kondisi fisik buah dilakukan secara 
inderawi dengan mengamati warna, timbulnya bercak hitam, 
jamur, dan pembusukan yang membuat kenampakan buah 
sawo berubah. Hasil pengamatan kondisi fisik dicatat secara 
mendetail dan didokumentasikan dengan kamera digital setiap 
kali pengamatan dan dilakukan hanya oleh satu orang yaitu 
peneliti. 

 
3.5 Pengambilan dan Pengolahan Data 

Metode pengambilan data pada penelitian ini adalah 
dengan tiga kali ulangan. Pengambilan data penelitian dilakukan 
satu hari satu kali selama 9 hari. Data yang diperoleh dicatat 
dalam tabel pengambilan data, kemudian diolah secara grafikal 
untuk membandingkan hasil dari masing-masing perlakuan, 
sehingga diketahui pengaruh konsentrasi O2 dalam 
penyimpanan buah sawo menggunakan metode MAS. 
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3.6 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Tugas Akhir 
 

No 
Nama 

Kegiatan 

PelaksanaanBulan / MingguKe- 

Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Konsultasi 
tema dan judul 
skripsi 

                                        

2. 
Penyusunan 
proposal 

                                        

3. 
Penelitian 
pendahuluan 

                                        

4. 
Seminar 
proposal 

                                        

5. Penelitian                                         

6. 
Penulisan & 
Konsultasi 
Laporan 

                                        

7. Ujian                                         

8. Revisi                                         

9. 
Pengumpulan 
Laporan 

                                        



 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Penelitian Pendahuluan 
 

4.1.1 Pembuatan Respiration Chamber 
 

Respiration chamber dibuat dari tabung kaca dengan 
sistem tertutup. Bagian tutupnya dimodifikasi diberi lubang dan 
diberi kran sebagai saluran masukan dan keluaran gas pada 
tabung. Penutup karet injeksi juga dipasang pada tutup tabung 
untuk mempermudah pengambilan sampel gas untuk diuji. 
Untuk mengetahui tekanan di dalam respiration chamber, pada 
bagian tutupnya juga dipasang manometer vakum. Sebelum 
digunakan, respiration chamber yang telah jadi diuji terlebih 
dahulu untuk mengetahui bahwa sistem berfungsi atau tidak. 
Respiration chamber siap digunakan jika sudah tidak ada 
kebocoran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.1 Respiration Chamber 

 

Pada proses pembuatan respiration chamber terjadi 
beberapa kendala. Adapun kendalanya adalah pemilihan bahan 
yang tepat untuk membuat alat tersebut. Bahan yang digunakan 
harus bersifat kuat dan tidak pecah saat dilakukan proses 
vakum. Oleh karena itu, digunakan bahan berupa tabung kaca. 
Bagian penutup tabung digunakan tutup berbahan plastik kedap 
udara dan terdapat seal karet pada kelilingnya sehingga dapat 
menutup sisi tabung dengan rapat. Bagian tutup tabung 
dimodifikasi dengan menambahkan plat besi agar penutup 
tabung tidak melengkung dan pecah saat dilakukan proses 
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vakum pada tabung. Bagian tutup juga dimodifikasi dengan 
diberi lubang dan kran serta penutup karet untuk memudahkan 
dalam pengaturan konsentrasi gas dalam tabung dan 
memudahkan dalam pengambilan sampel gas. 

Kendala lain dalam pembuatan respiration chamber yaitu 
terjadi kebocoran alat pada saat diuji performansinya. Kendala 
ini menyita waktu cukup lama dalam penelitian ini karena perlu 
beberapa kali perbaikan dan penggantian komponen. Uji 
performansi dilakukan hingga alat benar-benar dapat berfungsi 
tanpa ada kebocoran. Hal ini dilakukan agar sistem atmosfer 
termodifikasi dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu 
dengan udara dari luar respiration chamber. 
 
4.1.2 Pengambilan Data Konsentrasi Oksigen 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persentase 
konsentrasi O2 yang ada di dalam respiration chamber setelah 
dilakukan modifikasi atmosfer dengan metode vakum. 
Respiration chamber dibiarkan dalam keadaan kosong tanpa 
bahan kemudian ditutup rapat dengan dilapisi parafin di bagian 
luar. Setelah itu pada salah satu kran dihubungkan dengan 
pompa vakum menggunakan selang. Proses vakum dilakukan 
hingga tercapai tekanan tertentu lalu dihentikan. Kemudian 
melalui kran yang lain ditambahkan gas N2 ke dalam respiration 
chamber hingga tekanan kembali menjadi 1 atm (pada 
manometer vakum menunjukkan tekanan 0 cmHg). Kemudian 
selang dilepas dan semua kran ditutup dengan parafin agar 
tidak terjadi kebocoran. 

Pengujian konsentrasi gas O2 di dalam respiration 
chamber dilakukan menggunakan O2 dan CO2 analyzer dengan 
menusukkan sensor jarum melalui penutup karet injeksi. 
Pengambilan data konsentrasi O2 dilakukan beberapa kali pada 
interval tekanan vakum tertentu. Selain pengambilan data 
dengan pengujian juga dilakukan perhitungan teoritis untuk 
memprediksi besarnya konsentrasi O2 yang mungkin 
terkandung dalam respiration chamber pada tekanan yang 
ditentukan. Perbandingan data konsentrasi O2 pada perlakuan 
vakum yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan teoritis 
dengan hasil uji penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Data Konsentrasi O2 pada Tekanan Vakum dengan 
Interval Tertentu Berdasarkan Hasil Perhitungan Teoritis dan 
Hasil Uji Penelitian Pendahuluan 

Tekanan pada 
manometer (cmHg)* 

Konsentrasi O2 (%) 

Hasil Perhitungan Hasil Uji 

-63** 3,6 3,5 – 3,7 

-60 4,42 4,3 – 4,5 

-57 5,25 5,1 – 5,2 

-54 6,08 5,9 – 6,1 

-51 6,91 6,9 – 7,0 

-48 7,74 7,5 – 7,7 

-45 8,56 8,4 – 8,6 

-42 9,39 9,2 – 9,3 

-39 10,3 10,0 – 10,2 

-36 11,05 10,9 – 11,1 

-33 11,88 11,7 – 11,8 

-30 12,71 12,4 – 12,5 

 

Keterangan: 
*)   Interval tekanan = 3 cmHg 
**) Tekanan -63 cmHg adalah tekanan vakum maksimum yang 

dapat dicapai dalam respiration chamber 
 
 

4.2 Penelitian Utama 
 

Penelitian utama meliputi pengukuran laju respirasi dan 
analisa perubahan pada parameter yang diamati sesuai dengan 
perlakuan. Bahan baku berupa buah sawo manila didapatkan 
dari beberapa daerah di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. 
Buah sawo yang digunakan dalam penelitian adalah buah sawo 
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yang matang optimal (sudah waktu panen). Setelah dipanen, 
buah dicuci dengan cara digosok menggunakan sabut kelapa 
hingga bersih dan dibilas dengan air mengalir. Buah sawo yang 
telah dipilih kemudian diletakkan dalam respiration chamber 
masing-masing sebanyak 3 buah. Kemudian ditutup dan diberi 
lapisan parafin pada bagian tutupnya agar tidak terjadi 
kebocoran. Respiration chamber diberi kode berdasarkan 
perlakuan dan tanggal mulai dilakukan penyimpanan tersebut. 

Buah disimpan dengan perlakukan yang meliputi 
perlakuan A (atmosfer normal, sebagai kontrol), perlakuan B 
(12,4 – 12,5% O2), perlakuan C(9,2 – 9,3% O2), perlakuan D 
(5,9 – 6,1% O2), dan perlakuan E (3,5 – 3,7% O2). Penyimpanan 
dilakukan selama 9 hari dengan pengamatan dilakukan setiap 
satu hari satu kali. 
 
4.2.1 Pengukuran Laju Respirasi 
 

Pengukuran konsentrasi gas dilakukan menggunakan O2 
and CO2 analyzer. Perubahan konsentrasi O2 dan CO2 diukur 
setiap 1 jam sekali selama 6 jam pada penyimpanan pertama. 
Berdasarkan data yang diperoleh kemudian dimasukkan ke 
dalam rumus untuk dihitung laju perubahan konsentrasi gas O2 
dan CO2. 

 
a. Laju Konsumsi O2 dalam Proses Respirasi Buah 

Sawo 
 

 Grafik perubahan konsentrasi O2 pada buah sawo 
selama penyimpanan 6 jam dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Keterangan:  A (21% O2) 
 B (12,4 – 12,5% O2) 
 C (9,2 – 9,3% O2) 

D (5,9 – 6,1% O2) 
E (3,5 – 3,7% O2) 

Gambar 4.2 Grafik Perubahan Konsentrasi O2 Buah Sawo 
 
 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa selama masa 
penyimpanan 6 jam, perubahan konsentrasi O2 buah sawo 
semakin menurun hampir pada semua perlakuan. Buah sawo 
yang disimpan dalam kondisi normal yaitu dengan konsentrasi 
O2 sebesar 21% (perlakuan A) memiliki perubahan O2 yang 
paling cepat jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya. 
Berdasarkan bentuk grafik yang diperoleh dapat diketahui 
bahwa perubahan konsentrasi O2 pada kondisi normal relatif 
cepat. Berbeda dengan grafik perlakuan B,C,D, dan E yang 
mana menunjukkan penurunan konsentrasi O2 yang relatif lebih 
lambat bahkan cenderung konstan (perlakuan E). Hal ini 
menunjukkan bahwa laju respirasi pada buah sawo pada 
penyimpanan kondisi normal mengalami aktivitas respirasi yang 
tinggi jika dibandingkan dengan buah sawo yang disimpan 
dengan perlakuan yang lainnya. Perubahan konsentrasi O2 
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pada perlakuan B (12,4 – 12,5% O2) menunjukkan hasil yang 
berbeda yaitu terjadi penurunan hingga jam ke-4 kemudian 
mengalami peningkatan pada jam setelahnya. Hal ini 
kemungkinan dipengaruhi oleh ketidakseragaman buah yang 
digunakan dalam penelitian. 

Penyimpanan atmosfer termodifikasi dapat 
mempengaruhi sistem respirasi bahan pada tiga tingkat, yaitu 
respirasi aerob, anaerob, dan kombinasi keduanya. Respirasi 
aeobik ditunjukkan dengan adanya penurunan konsentrasi O2 
terus-menerus sampai batas tertentu, kemudian terjadi respirasi 
anaerob yang ditandai dengan meningkatnya kembali 
konsentrasi O2 (Salunkhe dan Do dalam Noorhakim, 1992). 
Pada perlakuan B juga diduga terjadi respirasi anaerob atau 
kombinasi keduanya sehingga perubahan konsentrasi O2 
mengalami penurunan kemudian terjadi peningkatan. 

Pengamatan konsentrasi O2 dilakukan selama 6 jam 
karena buah sawo merupakan salah satu buah klimaterik yang 
mana memiliki laju respirasi yang cepat. Hal tersebut terbukti 
pada penyimpanan yang telah dilakukan yaitu buah sawo yang 
disimpan baik pada kondisi normal maupun menggunakan 
atmosfer termodifikasi pada hari ke-2 mengalami penurunan 
konsentrasi O2 dalam kemasan secara signifikan. Bahkan pada 
perlakuan penyimpanan menggunakan atmosfer termodifikasi 
(perlakuan B,C,D, dan E), konsentrasi gas O2 dalam kemasan 
relatif sangat kecil dan mencapai konstan sejak penyimpanan 
hari kedua. Sedangkan penyimpanan dengan kondisi normal 
mengalami penurunan dan baru mencapai nilai konstan pada 
penyimpanan hari ketiga (data hasil pengamatan konsentrasi 
gas O2 setiap hari pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 
pada Lampiran 1).  

Berdasarkan data konsentrasi O2 yang diperoleh dari 
hasil pengamatan, dilakukan perhitungan laju konsumsi O2 yang 
dibutuhkan buah sawo selama proses penyimpanan 
berlangsung. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Keterangan:  A (21% O2) 

 B (12,4 – 12,5% O2) 
 C (9,2 – 9,3% O2) 

D (5,9 – 6,1% O2) 
E (3,5 – 3,7% O2) 

 

Gambar 4.3 Grafik Pengaruh Konsentrasi O2 Terhadap Laju 
Konsumsi O2 Buah Sawo 

 

Grafik tersebut secara garis besar menunjukkan adanya 
laju konsumsi O2 yang fluktuatif pada seluruh perlakuan. Namun 
dapat diketahui perbedaan besarnya laju konsumsi O2 yang 
terjadi pada masing-masing perlakuan. Laju konsumsi O2 yang 
paling tinggi terjadi pada perlakuan A yaitu penyimpanan pada 
kondisi normal (21% O2) dengan titik laju tertinggi yaitu 6889,22 
ml/kg.jam pada jam ke-1 dan titik laju terendah yaitu 3179,64 
ml/kg.jam pada jam ke-5 dan ke-6, namun nilai tersebut relatif 
masih tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. 
Pada grafik perlakuan B (12,4 – 12,5% O2) menunjukkan laju 
konsumsi O2 yang lebih rendah dibandingkan perlakuan A, 
dengan titik laju tertinggi yaitu 2649,7 ml/kg.jam yang terjadi 
pada jam ke-3 hingga jam ke-5 dan titik laju terendah yaitu 
1059,88 ml/kg.jam yang dicapai pada jam ke-2 dan ke-6. Grafik 
perlakuan C (9,2 – 9,3% O2) menunjukkan perubahan laju 
konsumsi O2 yang fluktuatif mulai pada jam ke-2 hingga jam ke-
6 dengan titik tertinggi pada 5299,40 ml/kg.jam dan titik 
terendah 1589,82 ml/kg.jam. Namun pada jam ke-4 dan ke-6 
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peningkatan yang terjadi relatif semakin rendah, sehingga dapat 
diketahui bahwa laju konsumsi O2 pada perlakuan tersebut 
cenderung terus menurun. Laju konsumsi O2 pada perlakuan D 
(5,9 – 6,1% O2) pada jam ke-1 mencapai titik tertinggi yaitu 
6359,28 ml/kg.jam kemudian menurun secara signifikan pada 
jam ke-2 dan ke-3 lalu cenderung konstan hingga jam ke-6 
dengan titik laju terendah yaitu 1589,82 ml/kg.jam. Sedangkan 
grafik perlakuan E dengan konsentrasi O2 penyimpanan yang 
paling rendah (3,5 – 3,7% O2) menunjukkan laju konsumsi O2 
yang paling rendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya. 
Pada jam ke-1 hingga ke-6 laju konsumsi O2 cenderung relatif 
konstan pada titik laju tertinggi 1589,82 ml/kg.jam dan titik laju 
terendah 1059,88 ml/kg.jam. 

Berdasarkan grafik tersebut maka dapat diketahui bahwa 
perlakuan A (kondisi normal) merupakan perlakuan dengan laju 
konsumsi O2 tertinggi dan perlakuan E ( konsentrasi O2 paling 
rendah) merupakan perlakuan dengan laju konsumsi O2 
terendah. Sedangkan perlakuan B, C, dan D memiliki laju 
konsumsi O2 yang fluktuatif namun cenderung terus menurun 
seiring dengan bertambahnya lama penyimpanan. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi atmosfer dalam 
penyimpanan mempengaruhi laju konsumsi O2 komoditas buah 
yang disimpan. Berdasarkan variasi perlakuan yang dilakukan 
dalam penelitian maka dapat diketahui bahwa semakin rendah 
konsentrasi O2 yang digunakan dalam ruang penyimpanan 
mengakibatkan laju konsumsi O2 pada buah juga semakin 
rendah. 

 

b. Laju Produksi CO2 dalam Proses Respirasi Buah 
Sawo 
 

Selama proses penyimpanan dalam waktu 6 jam, juga 
dilakukan pengukuran konsentrasi CO2 buah sawo. Hal ini 
dilakukan karena CO2 merupakan hasil dari proses respirasi, 
sehingga perlu diketahui perubahannya. Hasil pengamatan 
menunjukkan bahwa konsentrasi CO2 pada semua perlakuan 
mengalami peningkatan. Grafik perubahan konsentrasi CO2 
dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
 
 



37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  A (21% O2) 

 B (12,4 – 12,5% O2) 
 C (9,2 – 9,3% O2) 

D (5,9 – 6,1% O2) 
E (3,5 – 3,7% O2) 

Gambar 4.4 Grafik Perubahan Konsentrasi CO2 Buah Sawo 

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pada 
seluruh perlakuan mengalami peningkatan konsentrasi CO2 
yang terjadi dengan relatif cepat. Pada awal penyimpanan 
konsentrasi CO2 adalah 0,03% (atmosfer normal) kemudian 
pada jam ke-1 dan seterusnya mengalami peningkatan rata-rata 
sebesar 0,5 hingga 4,6%. Grafik perlakuan A, B, dan C 
menunjukkan bahwa pada ketiga perlakuan tersebut terjadi 
perubahan konsentrasi CO2 yang relatif hampir sama atau 
seragam. Sedangkan grafik perlakuan D dan E menunjukkan 
perubahan konsentrasi CO2 yang lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan perlakuan yang lain namun relatif tidak signifikan. 

Sebagai hasil respirasi, kompisisi udara dalam sistem 
tertutup akan berubah dimana volume O2 akan berkurang 
sedangkan volume CO2 akan meningkat terhadap waktu 
(Sudarminto, 1992). Hasil yang sama juga diperoleh dalam 
penelitian yakni konsentrasi gas CO2 selama proses 
penyimpanan buah sawo pada semua perlakuan mengalami 
peningkatan yang relatif cepat (data hasil pengamatan 
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konsentrasi CO2 setiap hari pada masing-masing perlakuan 
dapat dilihat pada Lampiran 1). 

Data konsentrasi CO2 yang diperoleh kemudian 
dilakukan perhitungan laju produksi CO2 yang dihasilkan buah 
sawo selama proses penyimpanan. Hasilnya dapat dilihat pada 
Gambar 4.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  A (21% O2) 

 B (12,4 – 12,5% O2) 
 C (9,2 – 9,3% O2) 

D (5,9 – 6,1% O2) 

E (3,5 – 3,7% O2)

 

Gambar 4.5 Grafik Pengaruh Konsentrasi O2 Terhadap Laju 
Produksi CO2 Buah Sawo 

 

Grafik tersebut secara umum menunjukkan bahwa laju 
produksi CO2 pada seluruh perlakuan tinggi pada awal 
penyimpanan kemudian terus menurun namun relatif tidak 
signifikan. Perubahan laju produksi CO2 pada perlakuan A, B, 
dan C relatif sama yaitu dengan titik laju tertinggi pada 3709,58 
ml/kg.jam dengan titik terendah yang berbeda masing-masing 
2119,76 ml/kg.jam, 1059,88 ml/kg.jam, dan 1589,82 ml/kg. jam. 
Sedangkan pada grafik perlakuan D dan E juga mengalami hal 
serupa dengan perubahan laju produksi CO2 yang relatif sama 
yaitu dengan titik laju tertinggi pada 4769,46 ml/kg.jam dan titik 
terendah masing-masing pada 2649,70 ml/kg.jam dan 3179,64 
ml/kg.jam. Berdasarkan grafik yang diperoleh tersebut diketahui 
bahwa penyimpanan pada kondisi normal hingga penyimpanan 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 1 2 3 4 5 6

La
ju

 P
ro

d
u

ks
i K

ar
b

o
n

d
io

ks
id

a 
(m

l/
kg

.j
am

)

Lama Penyimpanan (jam)

A

B

C

D

E



39 
 

dengan menggunakan konsentrasi O2 yang paling rendah tidak 
terjadi perbedaan laju produksi CO2 secara signifikan. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing perlakuan terjadi 
laju produksi CO2 buah sawo yang tidak jauh berbeda dan tidak 
dipengaruhi oleh konsentrasi O2 dalam penyimpanan atmosfer 
termodifikasi. 

Konsentrasi CO2 awal pada semua perlakuan adalah 
0,03% (komposisi udara normal) kemudian meningkat secara 
terus menerus. Pada semua perlakuan, konsentrasi CO2 yang 
terdapat dalam respiration chamber mencapai 25% pada hari 
keempat dan terus meningkat hingga mencapai 38% pada hari 
ke-9 (perlakuan E). Peningkatan konsentrasi yang terus terjadi 
menunjukkan bahwa aktivitas respirasi yang terjadi pada buah 
sawo cenderung tinggi. Hal tersebut dapat disebabkan karena 
penyimpanan dilakukan pada suhu ruang sehingga aktivitas 
enzim dan respirasi terjadi secara cepat dan relatif tidak 
dipengaruhi oleh konsentrasi O2. Besarnya gas CO2 yang 
dihasilkan pada proses respirasi buah sawo dapat diketahui 
dengan volume gas dalam respiration chamber yang terus 
bertambah hingga mengakibatkan menggembungnya penutup 
pada respiration chamber (Gambar 4.6). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.6 Respiration Chamber Menggembung pada Bagian 
Penutupnya 

 

 

Tingginya konsentrasi gas CO2 yang dihasilkan oleh 
proses respirasi buah sawo menyebabkan lapisan parafin pada 
penutup respiration chamber terlepas. Namun diduga komposisi 
udara dalam respiration chamber tidak terganggu oleh udara 
dari luar karena pada bagian dalam penutup alat tersebut 
dilengkapi dengan seal karet yang menutup rapat pada tabung 
sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran. Selain itu 
dapat diketahui berdasarkan nilai O2 yang tidak bertambah 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pencampuran 
udara dari dalam dengan udara dari luar. 

 

4.2.2 Pengaruh Konsentrasi Oksigen terhadap Tekstur 
Daging Buah Sawo 

 

Pengambilan data tekstur tiap perlakuan dilakukan 
dalam tiga kali pengulangan dan diperoleh hasil berupa nilai 
tekstur yang bervariasi dalam masing-masing pengulangan. 
Nilai tersebut kemudian dirata-rata sehingga menjadi satu data 
dan dihitung standar error untuk masing-masing perlakuan yang 
diamati. Grafik perubahan nilai tekstur rata-rata beserta standar 
error masing-masing ditampilkan pada Gambar 4.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  A (21% O2) 

 B (12,4 – 12,5% O2) 
 C (9,2 – 9,3% O2) 

D (5,9 – 6,1% O2) 
E (3,5 – 3,7% O2) 

 

Gambar 4.7 Grafik Pengaruh Perlakuan Terhadap Perubahan Nilai 
Tekstur Buah Sawo 

 

Pengamatan nilai tekstur atau kekerasan dilakukan 
selama penyimpanan 9 hari. Namun tidak semua perlakuan 
dapat mempertahankan kesegaran buah hingga hari ke-9. Pada 
buah sawo yang disimpan dalam kondisi normal (perlakuan A) 
buah sawo hanya mampu bertahan hingga hari ke-4. Pada hari 
ke-5 dan seterusnya buah sudah dalam keadaan lembek dan 
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membusuk sehingga tidak dapat diamati teksturnya. Pada 
perlakuan B dengan konsentrasi O2 sebesar 12,4 – 12,5% nilai 
tekstur buah dapat diamati hingga hari ke-5. Pada perlakuan C 
dengan konsentrasi O2 sebesar 9,2 – 9,3% nilai tekstur buah 
dapat diamati hingga hari ke-6. Nilai tekstur buah sawo pada 
perlakuan D (5,9 – 6,1% O2) dapat diamati hingga hari ke-8. 
Sedangkan pada perlakuan E dengan konsentrasi O2 yang 
paling sedikit yaitu sebesar 3,5 – 3,7% nilai tekstur dapat 
diamati hingga hari terakhir dilakukan penyimpanan yaitu pada 
hari ke-9. Berdasarkan perolehan data tersebut maka dapat 
diketahui bahwa konsentrasi O2 dalam ruang penyimpanan 
dapat mempengaruhi lama simpan buah sawo. Semakin rendah 
konsentrasi O2 dalam ruang penyimpanan maka tekstur buah 
sawo dapat lebih lama dipertahankan dan dapat memperlambat 
kematangannya. 

Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa nilai tekstur 
yang didapat bervariasi dengan selisih yang cukup jauh antara 
masing-masing data. Hal ini dapat disimpulkan dengan adanya 
nilai standar error yang cukup besar pada grafik masing-masing 
perlakuan. Nilai tekstur dan standar error pada tiap perlakuan 
dapat dilihat pada Lampiran 2. Dari bentuk grafik, nilai tekstur 
rata-rata buah sawo tidak seluruhnya mengalami penurunan. 
Selama masa simpan hingga hari ke-9 tekstur buah sawo 
mengalami peningkatan dan penurunan. Pada grafik perlakuan 
A, nilai tekstur rata-rata buah sawo mengalami penurunan 
hingga penyimpanan hari ke-3, namun pada hari ke-4 
mengalami peningkatan. Pada perlakuan B nilai tekstur 
mengalami penurunan hingga hari ke-2 kemudian mengalami 
peningkatan pada hari ke-3 dan 4, setelah itu terjadi penurunan 
kembali pada hari ke-5. Nilai tekstur atau kekerasan buah sawo 
pada perlakuan C mengalami penurunan hingga hari ke-2 
namun meningkat pada hari ke-3 dan ke-4 secara drastis 
kemudian disusul dengan penurunan yang signifikan pada hari 
ke-5. Grafik pada perlakuan D dan E menunjukkan hasil yang 
berbeda jika dibandingkan dengan grafik perlakuan lainnya yaitu 
terjadi peningkatan yang signifikan pada awal penyimpanan 
disusul dengan penurunan pada hari ke-2 dan ke-3. Kemudian 
mengalami peningkatan dan penurunan secara drastis pada hari 
berikutnya (perlakuan D). Sedangkan perlakuan E menunjukkan 
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hasil yang serupa dengan nilai tekstur yang meningkat dan 
menurun namun relatif rendah. 

Perubahan nilai tekstur yang fluktuatif ditunjukkan pada 
kedua perlakuan tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor 
ketidakseragaman buah yang disimpan. Selain itu diduga 
terpengaruh oleh komposisi udara penyimpanan yang mana 
menimbulkan aktivitas respirasi secara abnormal dan dapat 
mempengaruhi aktivitas enzim dan jaringan sel buah sehingga 
tekstur pun tidak seragam. 

Secara umum tekstur atau kekerasan buah-buahan 
selama penyimpanannya akan terus menurun. Seiring dengan 
bertambahnya tingkat kematangan, buah akan semakin lunak. 
Hal ini disebabkan oleh reaksi-reaksi kimia atau reaksi-reaksi 
enzimatis dalam buah. Salah satu reaksi kimia yang terjadi 
adalah perubahan komposisi kimia terutama senyawa pektin 
dalam daging buah. Senyawa pektin merupakan salah satu 
komponen dinding primer maupun lamella tengah pada dinding 
sel buah. Dalam proses pematangan buah zat pektin yang tidak 
larut (protopektin) berubah menjadi pektin yang larut air, 
sehingga total pektin terlarut bertambah dan protopektin tak 
larut akan berkurang. Keadaan ini menyebabkan ketegaran sel 
buah akan menjadi berkurang dan menjadi lunak (Noorhakim, 
1992). Peningkatan dan penuruan terjadi selama proses 
penyimpanan pada semua perlakuan. Namun berdasarkan 
grafik yang diperoleh dari hasil penelitian hampir seluruh 
perlakuan mengalami penurunan nilai tekstur pada hari terakhir 
penyimpanan jika dibandingkan dengan nilai tekstur pada awal 
penyimpanan. Dengan kata lain, dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa nilai tekstur atau kekerasan mengalami penurunan ketika 
buah semakin matang atau mendekati kebusukan. 
 

4.2.3 Pengaruh Konsentrasi Oksigen terhadap Perubahan 
Warna Kulit Buah Sawo 

 

Pengujian warna buah sawo dilakukan dengan 
menggunakan satuan RGB atau Red Green Blue. Perubahan 
warna yang diamati berupa perubahan tingkat kemerahan (R), 
tingkat kehijauan (G), dan tingkat kebiruan (B). hasil 
pengamatan ditampilkan pada Gambar 4.8. 
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Keterangan: A (21% O2) 
 B (12,4 – 12,5% O2) 
 C (9,2 – 9,3% O2) 

D (5,9 – 6,1% O2) 
E (3,5 – 3,7% O2) 

 

Gambar 4.8 Grafik pengaruh perlakuan terhadap perubahan 
warna buah sawo pada indikator tingkat (a) 
kemerahan, (b) kehijauan, (c) kebiruan 
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Ketiga grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai pada 
seluruh indikator warna yaitu tingkat kemerahan, kehijauan dan 
kebiruan mengalami penurunan dan peningkatan, namun 
mengalami penurunan kembali pada akhir penyimpanan. 
Berdasarkan alat yang digunakan yaitu colour analyzer PCE – 
RGB2, nilai kalibrasi (warna putih) adalah pada angka 1023 
untuk masing-masing indikator. Jika indikator warna yang 
ditunjukkan pada display semakin rendah atau menjauhi angka 
tersebut, maka warna semakin gelap. Sehingga dapat diketahui 
bahwa dengan menurunnya nilai indikator warna maka warna 
akan semakin gelap. Hal inilah yang terjadi pada buah sawo 
selama penyimpanan mengalami penurunan nilai indikator 
warna dan dapat disimpulkan bahwa semakin matang buah 
sawo maka warna kulit buah akan semakin gelap. Nilai indikator 
warna pada tiap perlakuan dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Perubahan warna buah sawo menjadi lebih gelap pada 
setiap perlakuan berbeda-beda. Semakin rendahnya 
konsentrasi O2 dalam udara penyimpanan maka penurunan nilai 
indikator warna akan semakin lambat. Hal tersebut dapat dilihat 
pada grafik untuk perlakuan A mencapai nilai indikator warna 
paling gelap pada hari ke-3. Perlakuan B juga mengalami hal 
serupa namun dari ketiga perubahan warna pada masing-
masing indikator cenderung tidak banyak mengalami 
perubahan. Perlakuan C mencapai nilai indikator warna paling 
gelap pada hari ke-5. Sedangkan untuk perlakuan D dan E 
masing-masing mencapai nilai indikator warna paling gelap 
pada hari ke-8 dan hari ke-9. 
 

4.2.4 Pengaruh Konsentrasi Oksigen terhadap Susut 
Bobot Buah Sawo 

 

Bobot buah sawo selama proses penyimpanan 
mengalami penurunan. Hal inilah yang disebut dengan susut 
bobot. Susut bobot alami terjadi karena pada proses respirasi 
terjadi proses secara kimiawi antara O2 dengan karbohidrat 
menghasilkan CO2 dan H2O (uap air) yang dilepaskan ke udara. 
Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh hasil bahwa buah 
sawo mengalami susut bobot yang cenderung meningkat 
sebanding dengan lama penyimpanan. Grafik susut bobot pada 
tiap perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
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Keterangan: A (21% O2) 

 B (12,4 – 12,5% O2) 
 C (9,2 – 9,3% O2) 

D (5,9 – 6,1% O2) 
E (3,5 – 3,7% O2) 

 

Gambar 4.9 Grafik Pengaruh Perlakuan Terhadap Susut Bobot 
Buah Sawo 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa susut bobot pada 
buah sawo pada seluruh perlakuan cenderung mengalami 
peningkatan. Grafik peningkatan susut bobot pada perlakuan A 
(kontrol) menunjukkan bahwa susut bobot buah sawo 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan relatif 
konstan. Nilai susut bobot tertinggi diperoleh pada hari ke-4 
sebesar 0,59% dari bobot awal bahan disimpan. Grafik 
perlakuan B (12,4 – 12,5% O2) juga menunjukkan hasil yang 
serupa namun nilai susut bobotnya lebih tinggi daripada 
perlakuan A pada hari ke-4 yaitu sebesar 0,66% dan susut 
bobot tertinggi dicapai pada hari ke-5 sebesar 1%. Grafik susut 
bobot pada perlakuan C (9,2 – 9,3% O2) juga menunjukkan 
peningkatan, namun pada hari ke-4 terjadi penurunan. Nilai 
susut bobot tertinggi yang dapat diamati selama masa 
penyimpanan adalah sebesar 0,47% yang dicapai pada hari ke-
6. Perubahan nilai susut bobot pada perlakuan D (5,9 – 6,1% 
O2) mengalami peningkatan dan penurunan. Pada hari ke-1 
tidak terjadi susut bobot kemudian terjadi peningkatan pada hari 
selanjutnya. Namun pada hari ke-3 terjadi penurunan. Terjadi 
peningkatan dan penurunan persentase susut bobot buah sawo 
selama penyimpanan pada perlakuan C dan D dapat 
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disebabkan karena buah sawo yang digunakan mengalami 
aktivitas respirasi yang tidak seragam sehingga kehilangan 
bobot yang terjadi bervariasi pada setiap sampel yang diuji. Nilai 
susut bobot tertinggi yaitu sebesar 0,49% dicapai pada hari ke-
8. Pada grafik perlakuan E (3,5 – 3,7% O2) susut bobot buah 
sawo mengalami peningkatan yang relatif konstan, namun tidak 
sebesar peningkatan pada perlakuan A. Nilai susut bobot 
sebesar 0,6% dicapai pada hari ke-7. Lebih lama dibandingkan 
dengan perlakuan A pada capaian nilai susut bobot yang hampir 
sama. Nilai susut bobot pada tiap perlakuan dapat dilihat pada 
Lampiran 3. 

Susut bobot yang terjadi pada penyimpanan buah 
merupakan kehilangan alami yang bersifat fisiologis akibat dari 
kegiatan respirasi dan transpirasi yang masih tetap 
berlangsung. Pada proses respirasi buah, senyawa-senyawa 
kompleks yang biasa terdapat dalam sel seperti karbohidrat 
akan dipecah menjadi molekul-molekul yang sederhana seperti 
karbondioksida dan air yang mudah menguap, sehingga buah 
akan kehilangan bobotnya (Wills, 1981). Transpirasi buah 
adalah penguapan air pada buah yang terjadi melalui celah 
yang terbuka seperti stomata, lentisel, sel epidermis, dan 
kutikula. Transpirasi disebabkan akibat perbedaan tekanan uap 
air lingkungan dengan buah, sehingga buah akan kehilangan air 
(Pantastico, 1986). 

Berdasarkan grafik yang diperoleh diketahui bahwa 
perlakuan yang menunjukkan penyusutan bobot maksimal yang 
paling rendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya adalah 
perlakuan C dan D yaitu pada angka 0,47% dan 0,49%. Namun 
pada angka susut bobot yang hampir sama tersebut, grafik 
perlakuan D menunjukkan penyusutan bobot dengan waktu 
yang lebih lama dibandingkan grafik perlakuan C. Sedangkan 
perlakuan yang menunjukkan penyusutan bobot yang relatif 
stabil dan mencapai nilai susut bobot maksimal yang hampir 
sama dengan perlakuan lainnya dalam waktu yang lebih lama 
adalah pada perlakuan E yaitu dengan kondisi udara 
penyimpanan menggunakan O2 paling rendah. Sehingga dapat 
diketahui bahwa dengan udara penyimpanan dengan 
konsentrasi O2 yang semakin rendah maka dapat menghambat 
penyusutan bobot pada buah. Hal ini sesuai dengan pendapat 
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Kader (1985) yang menyatakan, bahwa kandungan O2 rendah 
pada penyimpanan menggunakan atmosfer termodifikasi 
memberikan pengaruh dalam menghambat respirasi buah, 
sehingga laju proses perombakan karbohidrat seperti gula 
menjadi senyawa yang mudah menguap seperti CO2 dapat 
dihambat. 

 

4.2.5 Pengaruh Konsentrasi Oksigen Terhadap Penurunan 
Kadar Air Buah Sawo 

 

Secara keseluruhan penurunan kadar air buah sawo 
dalam penelitian ini tidak terjadi dalam jumlah yang besar. Hal 
ini disebabkan karena kadar air pada bahan berkaitan dengan 
susut bobot bahan yang terjadi juga tidak besar. Penyusutan 
bobot buah sawo pada akhir penyimpanan paling tinggi adalah 
sebesar 1% dari bobot awal penyimpanan (perlakuan B). 
menurut Biale dan Young (1971), kadar air buah selama 
penyimpanan akan mengalami penurunan. Penurunan ini 
sebanding dengan susut bobot yang juga disebabkan oleh 
transpirasi (penguapan air dari buah). Dari pernyataan tersebut 
dapat diperoleh kesimpulan bahwa penurunan kadar air 
sebanding dengan susut bobot yang terjadi pada bahan. Jika 
susut bobot bahan yang terjadi relatif kecil maka penurunan 
kadar air yang terjadi juga relatif kecil. Grafik penurunan kadar 
air dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
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Keterangan: A (21% O2) 
 B (12,4 – 12,5% O2) 
 C (9,2 – 9,3% O2) 

D (5,9 – 6,1% O2) 
E (3,5 – 3,7% O2) 

 
Gambar 4.10 Grafik Pengaruh Perlakuan Terhadap Penurunan 

Kadar Air Buah 
 

Penurunan kadar air pada buah disebabkan terjadi 
penguapan air melalui pori-pori daging buah, baik melalui 
proses respirasi maupun proses transpirasi. Selama proses 
respirasi berlangsung dikeluarkan CO2 dan air sehingga 
kandungan air dalam daging buah terus berkurang (Apandi, 
1984). Berdasarkan grafik tersebut diperoleh hasil bahwa kadar 
air buah sawo pada semua perlakuan mengalami penurunan. 
Namun penurunan yang terjadi tidak terlalu besar bahkan relatif 
kecil. Pada grafik perlakuan A dan B dengan kondisi udara 
penyimpanan menggunakan konsentrasi O2 yang cukup tinggi 
menunjukkan penurunan kadar air yang cukup cepat, namun 
penurunan yang terjadi tidak begitu besar. Sedangkan pada 
grafik perlakuan C,D, dan E menunjukkan penurunan kadar air 
yang relatif konstan dan cukup lambat jika dibandingkan dengan 
grafik penurunan kadar air pada perlakuan A dan B. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi O2 yang rendah 

79.00

79.50

80.00

80.50

81.00

81.50

82.00

82.50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

K
ad

ar
 A

ir
 (

%
)

Lama Penyimpanan (hari)

A

B

C

D

E



49 
 

pada udara penyimpanan atmosfer termodifikasi mempengaruhi 
aktivitas respirasi sehingga mampu menghambat kehilangan air 
(nilai penurunan kadar air pada tiap perlakuan dapat dilihat pada 
Lampiran 4). Hal ini sesuai dengan pernyataan Kader (1985) 
bahwa kecepatan transpirasi dan respirasi dipengaruhi oleh 
faktor internal (faktor komoditi) seperti berikut ini : sifat morfologi 
dan karakteristik buah, rasio antara luas permukaan dan volume 
buah, kerusakan kulit buah dan tingkat kematangan. Faktor lain 
yaitu faktor eksternal (faktor lingkungan) seperti : suhu, 
kelembaban, kecepatan udara dan tekanan atmosfer. 

 

4.2.6 Pengaruh Konsentrasi Oksigen terhadap Total 
Padatan Terlarut Buah Sawo 

 

Hasil pengamatan terhadap kandungan Total Padatan 
Terlarut (TPT) menunjukkan bahwa TPT buah selama 
penyimpanan mengalami perubahan yang bervariasi. Sejak hari 
pertama penyimpanan, kandungan TPT pada perlakuan A 
(kondisi normal) mengalami peningkatan kemudian mengalami 
penurunan hingga akhir penyimpanan. Hasil yang sama 
diperoleh pada grafik perlakuan B (12,4 – 12,5% O2).  
Sedangkan grafik perlakuan C (9,2 – 9,3% O2), perlakuan D (5,9 
– 6,1% O2), dan perlakuan E (3,5 – 3,7% O2) menunjukkan 
perubahan kandungan TPT yang fluktuatif. Pada hari pertama 
menuju hari kedua penyimpanan terjadi peningkatan, namun 
pada hari selanjutnya terjadi penurunan dan peningkatan 
kemudian mendekati hari terakhir penyimpanan terjadi 
penurunan kembali. Hasil perolehan data kandungan TPT 
ditampilkan pada Gambar 4.11. 
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Keterangan: A (21% O2) 

 B (12,4 – 12,5% O2) 
 C (9,2 – 9,3% O2) 

D (5,9 – 6,1% O2) 
E (3,5 – 3,7% O2) 

 
Gambar 4.11 Grafik Pengaruh Perlakuan Terhadap Kandungan 

TPT Buah Sawo 

 
Perlakuan C menunjukkan buah sawo mencapai puncak 

kematangan pada hari ke-6 dengan kadar TPT atau kadar gula 
yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya. 
Sedangkan buah sawo pada perlakuan D mencapai puncak 
kematangan pada hari ke-8 dengan kadar gula yang lebih 
rendah. Berdasarkan dua perlakuan tersebut dapat diketahui 
bahwa kadar gula pada puncak kematangan buah sawo pada 
perlakuan C lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan D. 
namun waktu kematangan buah buah sawo pada perlakuan C 
lebih cepat daripada buah sawo pada perlakuan D. Selain itu 
dapat diketahui bahwa buah sawo pada perlakuan E dapat 
bertahan hingga hari penyimpanan ke-9 dengan kadar gula 
yang relatif tinggi seperti pada perlakuan C, namun buah sawo 
pada perlakuan tersebut gagal matang. Nilai TPT pada tiap 
perlakuan dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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Perubahan kadar total padatan terlarut pada buah-
buahan segar selama penyimpanan disebabkan penurunan 
kadar gula sederhana yang mengalami perubahan menjadi 
alkohol, aldehid, dan asam (Winarno dan Aman, 1981). Bentuk 
grafik pada perlakuan C, D, dan E fluktuatif diduga disebabkan 
oleh buah yang tidak seragam sehingga aktivitas respirasi yang 
terjadi juga bervariasi pada setiap bahan. Selain itu diduga ada 
pengaruh rendahnya konsentrasi O2 dalam udara penyimpanan 
yang menyebabkan aktivitas respirasi yang abnormal sehingga 
proses pemecahan gula sederhana bervariasi. Namun secara 
umum grafik perubahan TPT pada seluruh perlakuan dapat 
diperoleh hasil bahwa kandungan TPT buah sawo selama 
penyimpanan mengalami peningkatan mencapai titik maksimal 
kemudian terus menurun hingga hari terakhir buah mendekati 
kebusukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Biale dan Young 
(1971) yang menyatakan bahwa, kecenderungan yang umum 
ialah mula-mula terdapat kenaikan kandungan gula yang 
kemudian disusul dengan penurunan. Pada buah klimaterik 
keadaan seperti ini menjadi penandanya. Selain itu total 
padatan terlarut juga erat kaitannya dengan kadar gula total 
pada bahan. Gula dimanfaatkan untuk proses respirasi 
direaksikan bersama O2 menghasilkan CO2 dan energi. Hal ini 
yang menyebabkan kandungan total padatan terlarut semakin 
menurun seiring kematangan buah karena ketersediaan gula 
yang digunakan untuk proses respirasi secara terus menerus 
hingga buah mengalami kebusukan. 
 

4.2.7 Pengaruh Konsentrasi Oksigen terhadap Kondisi 
Fisik Buah Sawo Selama Penyimpanan 

 

Hasil pengamatan kondisi buah sawo selama masa 
penyimpanan dapat diketahui bahwa buah yang disimpan pada 
kondisi normal dengan konsentrasi O2 sebesar 21% (perlakuan 
A) mengalami kerusakan lebih cepat dibandingkan dengan 
perlakuan lain. Buah sawo pada perlakuan kontrol mulai 
mengalami kerusakan pada hari ke-4. Pada hari selanjutnya 
buah sudah dalam keadaan busuk. Perlakuan menggunakan 
atmosfer termodifikasi berdasarkan hasil pengamatan terbukti 
dapat memperlambat kerusakan buah. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil pengamatan perlakuan B, C, D, dan E, yang mengalami 
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kerusakan lebih lama dibandingkan dengan perlakuan kontrol. 
Kondisi buah sawo yang dapat dilihat secara nyata terhambat 
kerusakannya adalah pada kondisi O2 3,5 – 3,7% (perlakuan E). 
Mulai dari hari pertama penyimpanan hingga hari ke-9 warna 
buah tidak mengalami perubahan yaitu coklat kehijauan. Tekstur 
buah pada perlakuan tersebut juga dapat bertahan dari hari 
pertama dengan tekstur keras hingga hari ke-8, kemudian hari 
ke-9 tekstur mulai agak lunak, namun relatif masih keras. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa buah sawo pada 
perlakuan E mengalami gagal matang hingga hari penyimpanan 
ke-9. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa 
konsentrasi O2 dalam penyimpanan berpengaruh terhadap 
kerusakan buah. Semakin rendah konsentrasi O2 maka 
kerusakan buah akan semakin lambat. Hasil pengamatan 
kondisi fisik buah pada setiap perlakuan dapat dilihat pada 
Tabel 4.2. 
 

Tabel 4.2 Data Hasil Pengamatan Kondisi Fisik Buah Sawo Pada 
Setiap Perlakuan 

 Tekstur Warna Kondisi buah 

Perlakuan A (atmosfer normal) 

Hari ke-1 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-2 agak lunak 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-3 lunak 
coklat agak 

gelap 
permukaan kulit 
lebam kehitaman 

Hari ke-4 lunak 
coklat agak 

gelap 
permukaan kulit 

berair 

Perlakuan B (12,4 – 12,5%) 

Hari ke-1 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-2 keras coklat baik 

Hari ke-3 agak lunak coklat baik 

Hari ke-4 agak lunak coklat 
permukaan kulit 
lebam kehitaman 
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Tekstur Warna Kondisi buah 

Hari ke-5 lunak coklat 
permukaan kulit 

lebam kehitaman, 
berair 

Perlakuan C (9,2 – 9,3% O2) 

Hari ke-1 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-2 keras coklat baik 

Hari ke-3 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-4 agk lunak coklat baik 

Hari ke-5 lunak coklat 
permukaan kulit 
lebam kehitaman 

Hari ke-6 lunak 
coklat agak 

gelap 
permukaan kulit 
berjamur, berair 

Perlakuan D (5,9 – 6,1% O2) 

Hari ke-1 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-2 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-3 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-4 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-5 agak lunak 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-6 agak lunak coklat baik 

Hari ke-7 lunak 
coklat agak 

gelap 
permukaan kulit 
lebam kehitaman 

Hari ke-8 lunak coklat berair 

Perlakuan E (3,5 – 3,7% O2) 

Hari ke-1 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 
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Hari ke-2 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

 
Tekstur Warna Kondisi buah 

Hari ke-3 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-4 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-5 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-6 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-7 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-8 keras 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

Hari ke-9 agak lunak 
coklat 

(kehijauan) 
baik 

 
Perubahan kondisi fisik buah paling jelas terlihat pada 

perubahan warna kulit buah sawo yang semula pada keadaan 
mentah berwarna coklat kehijauan menjadi berwarna coklat 
pada saat mendekati kematangan dan semakin gelap saat 
mendekati kebusukan. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil 
yang ditunjukkan pada pengamatan perubahan warna yang 
dilakukan dengan menggunakan colour analyzer. Perubahan 
pada tingkat kemerahan, kehijauan, dan kebiruan seluruhnya 
menunjukkan perubahan yang semakin gelap seiring 
bertambahnya usia kematangan buah. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh 
hasil sebagai berikut: 
1. Konsentrasi O2 dalam udara penyimpanan pada metode 

penyimpanan atmosfer termodifikasi pada suhu ruang 
mempengaruhi laju respirasi buah sawo. Laju konsumsi O2 
pada proses respirasi buah semakin menurun sebanding 
dengan kondisi penyimpanan menggunakan konsentrasi O2 
yang semakin rendah. Namun konsentrasi O2 relatif tidak 
mempengaruhi laju produksi CO2 pada proses respirasi 
buah karena laju produksi CO2 buah sawo terus mengalami 
peningkatan yang cenderung sama pada semua perlakuan. 

2. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap perubahan 
fisik buah sawo meliputi tekstur, warna, susut bobot, kadar 
air, total padatan terlarut (TPT), dan kondisi fisik buah, 
pengaruh konsentrasi gas O2 terhadap lama simpan buah 
sawo juga secara nyata terlihat. Penyimpanan dalam suhu 
ruang dengan kondisi atmosfer normal (21% O2) dapat 
mempertahankan buah mulai dalam keadaan mentah 
hingga matang adalah selama 4 hari. Pada suhu yang 
sama, buah sawo yang mengalami kematangan dalam 
waktu paling lambat terjadi pada perlakuan penyimpanan 
dengan konsentrasi O2 5,9 – 6,1% yaitu selama 8 hari. 
Sedangkan dengan penyimpanan menggunakan 
konsentrasi O2 paling rendah yaitu 3,5 – 3,7% buah sawo 
dapat bertahan hingga 9 hari, namun buah mengalami 
gagal matang. Sesuai hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa semakin rendah konsentrasi O2 pada udara 
penyimpanan maka umur simpan buah sawo juga akan 
lebih lama. 

 
5.2 Saran 

Penelitian yang dilakukan masih terdapat beberapa 
kendala dan kelemahan sehingga disarankan hal sebagai 
berikut: 
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1. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan 
mengkombinasikan penyimpanan suhu dingin agar dapat 
terlihat pengaruh suhu penyimpanan terhadap kerusakan 
buah pada penyimpanan atmosfer termodifikasi buah sawo 
tanpa penambahan gas CO2. 

2. Aktivitas respirasi anaerob pada buah sawo yang diduga 
terjadi selama penyimpanan belum dapat dipastikan 
sehingga perlu dilakukan penelitian terkait dengan alkohol 
yang dihasilkan buah sawo. 

3. Gagal matang yang terjadi pada buah sawo pada perlakuan 
dengan konsentrasi O2 3,5 – 3,7% perlu diteliti lebih lanjut 
untuk mengetahui rentang waktu kematangannya pada 
kondisi normal setelah dilakukan penyimpanan atmosfer 
termodifikasi. 
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Lampiran 1. Data hasil pengujian komposisi udara, indeks 
warna, kekerasan, dan total gula buah sawo 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 
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Lampiran 2. Data Tekstur dan Standar Error pada Setiap 
Perlakuan 

 
PERLAKUAN A 

Hari ke- 
Tekstur (kg/cm

2
) 

u1 u2 u3 rata-rata standar error 

0 7,25 - - 7,25 0 

1 9,71 3,18 4,24 5,71 2,02 

2 5,41 4,78 6,19 5,46 0,41 

3 2,02 1,31 1,2 1,51 0,26 

4 2.65 2,84 0,6 2,03 0,72 

PERLAKUAN B 

0 10,98 - - 10,98 0 

1 0,88 2,12 4,24 2,41 0,98 

2 1,43 0,88 1,54 1,28 0,20 

3 0,71 2,6 3,71 2,34 0,88 

4 3,71 2,83 1,24 2,59 0,72 

5 0,78 1,24 0,57 0,86 0,19 

PERLAKUAN C 

0 8,31 - - 8,31 0 

1 6,19 7,21 6,37 6,59 0,31 

2 2,4 6,07 6,96 5,14 1,39 

3 6,44 7,06 6,96 6,82 0,19 

4 3,46 17,25 17,92 12,88 4,71 

5 1,96 2,09 2,88 2,31 0,28 

6 2,3 4,68 4,87 3,95 0,83 

PERLAKUAN D 

0 10,61 - - 10,61 0 

1 17,33 13,79 18,6 16,57 1,44 

2 10,26 10,61 15,38 12,08 1,65 

3 6,9 15,6 15,5 12,67 2,88 

4 10,96 10,26 15,56 12,26 1,66 

5 14,1 16,9 17,6 16,20 1,07 

6 12,48 0,95 1,69 5,04 3,73 

7 10,6 1,41 1,13 4,38 3,11 

8 10,26 1,7 2,12 4,69 2,79 
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Lampiran 2. (Lanjutan)  
 
PERLAKUAN E 

Hari ke- 
Tekstur (kg/cm

2
) 

u1 u2 u3 rata-rata standar error 

0 7,96 - - 7,96 0 

1 16,62 14,85 15,21 15,03 0,54 

2 11,49 16,98 9,73 10,61 2,18 

3 7,6 11,49 10,42 10,96 1,16 

4 10,98 6,19 11,32 11,15 1,66 

5 13,62 14,85 13,44 13,53 0,44 

6 13,46 7,31 12,57 13,02 1,92 

7 10,79 10,43 15,92 10,61 1,77 

8 15,56 10,26 13,26 11,76 1,53 

9 12,03 9,9 15,74 10,97 1,71 

 

 

 

 

 



74 
 

Lampiran 3. Data Hasil Pengamatan Susut Bobot Buah Sawo 
 

PERLAKUAN A 

Hari ke- 

parameter pengamatan 

massa awal (gram) massa akhir (gram) susut bobot (%)  

u1 u2 u3 u1 u2 u3 u1 u2 u3 rata-rata 

1 221,2 220,3 182,5 221,2 220,1 182 0,00% 0,09% 0,27% 0,12% 

2 221,3 223,3 181,7 220,5 222,7 181,1 0,36% 0,27% 0,33% 0,32% 

3 222,1 222,1 185 221,1 221,5 184 0,45% 0,27% 0,54% 0,42% 

4 222,3 222,1 178 221,6 221,6 175,8 0,31% 0,23% 1,24% 0,59% 

PERLAKUAN B 

1 161,6 162,8 182,7 161,3 162,8 182,3 0,19% 0,00% 0,22% 0,13% 

2 160,8 183,5 181,3 160,3 183,1 180,5 0,31% 0,22% 0,44% 0,32% 

3 158,3 177,7 182 157,6 177 180,6 0,44% 0,39% 0,77% 0,54% 

4 159,3 216,2 182 158,4 214,2 181,1 0,56% 0,93% 0,49% 0,66% 

5 166,6 223,5 167,4 164,8 223,1 164,5 1,08% 0,18% 1,73% 1,00% 

PERLAKUAN C 

1 181 183,5 186,9 180,8 183,2 186,5 0,11% 0,16% 0,21% 0,16% 
2 187,4 188,7 183,8 187,1 188,2 183,5 0,16% 0,26% 0,16% 0,20% 
3 199 190,8 185,3 198,5 190,3 185 0,25% 0,26% 0,16% 0,23% 
4 214,4 189 177,5 213,4 188,8 177,3 0,47% 0,11% 0,11% 0,23% 
5 197,8 184,8 170,6 196,8 184,1 170,6 0,51% 0,38% 0,00% 0,29% 
6 243 180,2 184,8 241,6 179,5 184 0,58% 0,39% 0,43% 0,47% 
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Lampiran 3. (Lanjutan) 
 

PERLAKUAN D 

Hari ke- 

parameter pengamatan 

massa awal (gram) massa akhir (gram) susut bobot (%)  

u1 u2 u3 u1 u2 u3 u1 u2 u3 rata-rata 

1 204,7 205,4 202,3 204,7 205,4 202,3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
2 204,0 206,1 204,5 203,8 205,8 204,2 0,10% 0,15% 0,15% 0,13% 
3 239,1 241,9 221,7 238,8 241,6 221,6 0,13% 0,12% 0,05% 0,10% 
4 213,3 214,9 214,8 212,9 214,2 214,7 0,19% 0,335 0,05% 0,19% 
5 219,2 218,7 218,7 218,4 218,1 218,7 0,36% 0,27% 0,00% 0,21% 
6 178,2 184,5 184,3 177,5 183,9 183,5 0,395 0,33% 0,43% 0,38% 
7 166,0 181,8 183,0 165,4 180,3 182,8 0,36% 0,83% 0,11% 0,43% 
8 161,2 182,9 182,7 160,5 181,8 181,9 0,43% 0,60% 0,44% 0,49% 

PERLAKUAN E 

1 196,9 196,2 196,3 196,8 196,2 196,3 0,05% 0,00% 0,00% 0,02% 

2 193,0 192,4 193,2 192,8 191,9 193,0 0,10% 0,26% 0,10% 0,16% 

3 195,3 194,7 193,6 194,9 194,6 192,9 0,20% 0,05% 0,36% 0,21% 

4 188,1 186,2 191,2 187,6 185,8 190,4 0,27% 0,21% 0,42% 0,30% 

5 195,4 195,8 195,5 194,8 194,7 194,9 0,31% 0,56% 0,31% 0,39% 

6 194,3 194,4 194,8 193,3 193,5 194,0 0,51% 0,46% 0,41% 0,46% 

7 193,6 193,1 193,6 192,6 191,7 192,5 0,52% 0,73% 0,57% 0,60% 

8 193,6 193,7 193,5 192,1 192,4 192,4 0,77% 0,67% 0,57% 0,67% 

9 199,8 198,3 200,9 198,0 195,8 200,5 0,90% 1,26% 0,20% 0,79% 
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Lampiran 4. Data Hasil Pengamatan Kadar Air Buah Sawo 
 

Hari ke- 

Kadar air pada perlakuan- 

A 

(21% O2) 

B 

(12,4 – 12,5% O2) 

C 

(9,2 – 9,3% O2) 

D 

(5,9 – 6,1% O2) 

E 

(3,5 – 3,7% O2) 

0 81,93% 80,53% 81,60% 79,77% 80,57% 

1 81,83% 80,43% 81,47% 79,77% 80,55% 

2 81,67% 80,27% 81,44% 79,67% 80,44% 

3 81,59% 80,10% 81,41% 79,69% 80,40% 

4 81,45% 80,00% 81,41% 79,62% 80,33% 

5  79,72% 81,36% 79,60% 80,26% 

6   81,22% 79,47% 80,20% 

7    79,43% 80,09% 

8    79,38% 80,03% 

9     79,93 
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Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gambar 1. Penimbangan Buah 

Sawo 

Gambar 2. Pengukuran Volume Buah 

Sawo  

Gambar 3. Proses Pencampuran 

Komposisi Udara 

Gambar 4. Penyimpanan Buah Sawo 

dalam Respiration Chamber 

Gambar 5. Pengujian Konsentrasi 

Gas O2 dan CO2 

Gambar 6. Pengujian Kadar Air 

Buah Sawo 
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Lampiran 5. (Lanjutan) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Colour Analyzer Gambar 8. Hand Refractometer 

Gambar 9. Penethrometer Gambar 10. Timbangan 

Mettler E2000 
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Lampiran 6. Dokumentasi Kondisi Fisik Buah Sawo pada 
Setiap Perlakuan 

 
1. Perubahan kondisi fisik buah pada perlakuan A (21% O2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Buah Sawo hari ke-1 

Gambar 1. Buah Sawo hari ke-4 Gambar 1. Buah Sawo hari ke-3 

Gambar 1. Buah Sawo hari ke-2 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
 
2. Perubahan kondisi fisik buah pada perlakuan B (12,4 – 

12,5% O2)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Buah Sawo hari ke-1 Gambar 1. Buah Sawo hari ke-2 

Gambar 1. Buah Sawo hari ke-3 Gambar 1. Buah Sawo hari ke-4 

Gambar 1. Buah Sawo hari ke-5 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
 
3. Perubahan kondisi fisik buah pada perlakuan C (9,2 – 

9,3% O2) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Buah Sawo hari ke-1 Gambar 1. Buah Sawo hari ke-2 

Gambar 1. Buah Sawo hari ke-3 Gambar 1. Buah Sawo hari ke-4 

Gambar 1. Buah Sawo hari ke-5 Gambar 1. Buah Sawo hari ke-6 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
 

4. Perubahan kondisi fisik buah pada perlakuan D (5,9 – 
6,1% O2) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Buah Sawo hari ke-1 

Gambar 8. Buah Sawo hari ke-8 Gambar 7. Buah Sawo hari ke-7 

Gambar 6. Buah Sawo hari ke-6 Gambar 5. Buah Sawo hari ke-5 

Gambar 4. Buah Sawo hari ke-4 Gambar 3. Buah Sawo hari ke-3 

Gambar 2. Buah Sawo hari ke-2 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
 
 

5. Perubahan kondisi fisik buah pada perlakuan E (3,5 – 
3,7% O2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1. Buah Sawo 

hari ke-1 

Gambar 1. Buah Sawo 

hari ke-6 

Gambar 1. Buah Sawo 

hari ke-5 

Gambar 1. Buah Sawo 

hari ke-4 

Gambar 1. Buah Sawo 

hari ke-3 

Gambar 1. Buah Sawo 

hari ke-2 

Gambar 1. Buah Sawo 

hari ke-7 

Gambar 1. Buah Sawo 

hari ke-8 

Gambar 1. Buah Sawo 

hari ke-9 


