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RINGKASAN 

 

Buah pisang mengandung nilai gizi yang cukup tinggi 

sebagai sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral. Daging buah 

pisang mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, Vitamin 

B1, vitamin C dan lainnya. Buah pisang juga mengandung 

mineral seperti kalsium, fosfor, dan besi. Buah pisang, seperti 

buah-buahan tropis pada umumnya, merupakan komoditas 

yang mudah rusak. Kerusakan dapat disebabkan oleh 

kerusakan mekanis, fisik, dan mikrobiologis serta fisiologis. 

Kerusakan mekanis yang sering terjadi antara lain karena lecet, 

terkelupas dan memar. Kerusakan mikrobiologis terjadi akibat 

infeksi oleh adanya aktivitas mikroorganisme. Bantalan pada 

pengemasan dilakukan sebagai upaya mengurangi gesekan 

pada buah saat proses transportasi berlangsung. simulasi 

Bantalan yang digunakan diantaranya : net foam, pulp tray, dan 

pelepah pisang. Bantalan diaplikasikan pasa pisang saat 

pengemasan kemudian dilakukan simulasi transportasi 

menggunakan mesin meja getar. Tujuan penelitian ini adalah 



 

menentukan jenis bantalan kemasan yang berpengaruh pada 

simulasi pengangkutan terhadap mutu fisik pisang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah rancangan 

acak kelompok (RAK) dengan dua faktorial yaitu jenis bantalan 

(net foam, pelepah pisang, pulp kertas) dan tingkat frekuensi  

(2,4 Hz, 2,7 Hz, 3 Hz, dan 3,4 Hz). Data dianalisa untuk 

mengetahui pengaruh bantalan dan tingkat kecepatan putaran 

untuk diamati pengaruhnya terhadap tingkat kerusakan mekanis. 

 

Kata Kunci : Pisang, Simulasi, Getaran, tingkat kerusakan  
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ABSTRACT 

Bananas contain high nutritional value as a source of 

carbohydrates, vitamins, and minerals. Banana flesh contains 

various vitamins such as vitamin A, vitamin B1, vitamin C and 

others. Bananas, like tropical fruits in general, are easily 

damaged commodities. The purpose of this study is to 

determine the type of packaging pads that affect the simulation 

of transport to the physical quality of bananas. The research 

method used was a randomized block design (RBD) with two 

factorials namely the type of bearing (net foam, banana midrib, 

paper pulp) and the level of frequency (2,4 Hz, 2,7 Hz, 3 Hz, and 

3,4 Hz). The best result against the mechanical damage of the 

fruit is found on the paper pulp type coating with an average 

weight loss of 1.475%. As for the average percentage of the 

lowest weight loss based on engine speed is at a speed of 145 

rpm is equal to 1.574% of weight loss. For the lowest average 

fruit hardness value, banana midrib type coatings with an 

average value of 0.036 kgf / mm2. For the average value of the 

lowest fruit hardness based on engine speed, there is 205 rpm 

engine speed with a value of 0.039 kgf / mm2. 

Keywords: Banana, Mechanical Damage, Coating 
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1.  PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Buah pisang mengandung nilai gizi yang cukup tinggi 

sebagai sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral. Daging buah 

pisang mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, Vitamin 

B1, vitamin C dan lainnya. Buah pisang juga mengandung mineral 

seperti kalsium, fosfor, dan besi. 

      Buah pisang dapat diolah menjadi berbagai macam 

makanan. Pisang disukai karena rasanya yang enak dan 

teksturnya yang cocok digunakan untuk beberapa olahan 

makanan seperti pisang goreng, kolak, sale dan lain sebagainya. 

Olahan buah pisang menjadi salah satu jajanan favorit di 

kalangan masyarakat Indonesia. Sampai saat ini masyarakat 

Indonesia masih terus mengembangkan pengolahan makanan 

dari bahan dasar pisang. 

    Daerah tropik Asia Tenggara disekitar kawasan Malaysia 

dan Indonesia merupakan tanah asal tanaman pisang. Pisang 

merupakan salah satu komoditas yang banyak ditemukan di 

Indonesia. Daerah penghasil pisang di Indonesia menyebar dari 

Sumatr Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, 

NTB, sampai Sulawesi Selatan. Buah pisang cukup digemari di 

Indonesia, dengan harga yang terjangkau pisang dengan mudah 

didapatkan. 
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 Keterkaitan antara produsen dan konsumen tidaklah 

terlepas dari kegiatan distribusi. Barang yang dihasilkan oleh 

produsen akan bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis 

apabila dapat sampai ke konsumen untuk pemenuhan 

kebutuhannya. Peran distribusi barang dalam arti kata cukup, 

tepat waktu dan terjangkau atau sesuai dari segi harga 

merupakan faktor-faktor penentu terhadap keberhasilan fungsi 

distribusi barang dari produsen ke konsumen. Namun demikian, 

secara sistem distribusi disamping dapat memenuhi perannya 

atas komoditas, juga merupakan regulator atau stabilisator harga 

dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kebutuhan 

berproduksi. 

 Buah pisang, seperti buah-buahan lain pada umumnya, 

merupakan komoditas yang mudah rusak. Kerusakan dapat 

disebabkan oleh kerusakan mekanis, fisik, dan mikrobiologis 

serta fisiologis. Kerusakan mekanis yang sering terjadi antara lain 

karena lecet, terkelupas dan memar. Kerusakan mikrobiologis 

terjadi akibat infeksi oleh adanya aktivitas mikroorganisme. 

Kerusakan fisiologis disebabkan oleh reaksi metabolisme dalam 

bahan yang terjadi secara alamiah sehingga mengakibatkan 

terjadinya pembusukan. Kerusakan fisiologis setelah panen 

dapat terjadi karena beberapa sebab, misalnya penguapan air 

(transpirasi), pernapasan (respirasi), dan perubahan biologis 

lainnya. 
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 Kerusakan mekanis pada buah dapat terjadi pada saat 

pendistribusian. Konsekuensi dari semakin panjang rantai atau 

pola distribusi tersebut adalah meningkatnya penurunan mutu, 

dan kehilangan bobot dan kerusakan suatu komoditas 

mengakibatkan kehilangan yang disebabkan tidak dapat 

dimanfaatkannya lagi sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.  

Penurunan kualitas yang terjadi akan berpengaruh pada 

harga jual dari komoditas. Untuk itu penelitan ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh getaran terhadap kondisi fisik buah, 

sekaligus menentukan posisi pengangkutan buah pisang yang 

paling baik. 

  

1.2    Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Belum adanya informasi mengenai pengaruh pelapis 

buah terhadap tingkat kerusakan (mekanis) buah pisang 

pada saat pengangkutan, yakni meliputi susut bobot, 

kekerasan dan memar pada buah setelah proses 

pengangkutan. 

2. Belum adanya informasi mengenai pengaruh frekuensi 

terhadap tingkat kerusakan (mekanis) buah pisang pada 

saat pengangkutan, yakni meliputi susut bobot, kekerasan 

dan memar pada buah setelah proses pengangkutan. 
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1.3   Tujuan 

Tujuan dari dilaksanakanya penelitian ini yaitu : 

1. Menganalisa pengaruh jenis pelapis pada proses 

pengangkutan buah pisang terhadap tingkat kerusakan 

mekanis yang meliputi susut bobot, kekerasan dan 

memar pada buah setelah proses pengangkutan. 

2. Menganalisa pengaruh frekuensi pada saat 

pengangkutan buah pisang terhadap tingkat kerusakan 

mekanis buah, yakni meliputi susut bobot, kekerasan dan 

memar pada buah setelah proses pengangkutan. 

 

 

1.4   Manfaat 

1. Dapat mengetahui pengaruh penggunaan jenis pelapis 

buah dan kecepatan putaran yang berbeda terhadap 

susut bobot, kekerasan dan memar (analisis warna) pada 

buah pisang. 

2. Dapat meminimalisir kerusakan fisik buah pisang pada 

saat pengangkutan sehingga mutu fisik buah pisang 

dapat terjaga. 
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1.5   Batasan Masalah 

Pelaksanaan penelitian ini dibatasi dalam beberapa hal 

antara lain : 

1. Masalah penelitian ini dibatasi pada buah pisang jenis 

ambon. 

2. Tidak membahas rancangan struktural alat (meja getar) 

yang digunakan secara mendetail. 

3. Dalam penelitian ini tidak membahas analisis biaya. 

4. Kondisi suhu lingkungan pada saat transportasi 

diabaikan. 
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2.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pisang 

     Pisang adalah tanaman herba yang berasal dari kawasan Asia 

Tenggara (termasuk Indonesia). Tanaman buah ini kemudian 

menyebar luas ke kawasan Afrika (Madagaskar), Amerika 

Selatan, dan Amerika Tengah. Penyebaran tanaman ini 

selanjutnya hampir merata ke seluruh dunia, yakni meliputi 

daerah tropik dan subtropik, dimulai dari Asia Tenggara ke timur 

melalui Lutan Teduh sampai ke Hawai. Selain itu, tanaman 

pisang menyebar ke barat melalui Samudra Atlantik, Kepulauan 

Kanari, sampai Benua Amerika (Suyanti dan Supriyadi, 2008). 

 

     Menurut Suyanti dan Supriyadi (2008), Berdasarkan 

taksonominya, tanaman pisang diklasifikasikan sebagai berikut : 

 Divisi  : Spermatophyta 

 Sub Divisi : Angiospermae 

 Kelas  : Monocotyledonae 

 Keluarga : Musaceae 

 Genus  : Musa 

 Species : Musa spp 
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Gambar 2.1  Buah pisang 

 

 

     Buah pisang sebagai produk utama dari tanaman pisang 

memiliki aneka ragam kegunaan. Selain sebagai buah segar, 

buah pisang dapat pula dimanfaatkan sebagai bahan berbagai 

macam olahan pangan. Buah pisang tersebut dapat diolah 

menjadi tepung pisang, makanan bayi, sari buah, sale pisang, roti 

pisang, keripik pisang, pisang rebus, pisang goreng, kolak 

pisang, pisang bakar dan sebagainya (Cahyono, 2009).  

     Buah pisang mempunyai kandungan gizi yang baik, antara 

lain menyediakan energi yang cukup tinggi dibandingkan dengan 

buah-buahan yang lain. Pisang kaya mineral seperti kalium, 

magnesium, besi, fosfor dan kalsium, juga mengandung vitamin 

B, B6 dan C serta seretonin yang aktif sebagai neurotransmitter 

dalam kelancaran fungsi otak. Nilai energi pisang rata-rata 136 
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kalori untuk setiap 100 g sedangkan buah apel hanya 54 kalori. 

Karbohidrat pada pisang memberikan energi lebih cepat dari nasi 

dan biskuit, sehingga para atlet banyak mengkonsumsi pisang 

saat jeda untuk cadangan energi. Karbohidrat pada pisang 

merupakan komplek tingkat sedang dan tersedia secara 

bertahap,sehingga dapat menyediakan energi dalam waktu yang 

tidak terlalu cepat Amerika (Suyanti dan Supriyadi, 2008). 

     Nilai gizi buah pisang per 100 gram dan kandungan vitamin 

buah pisang ditampilkan pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.1     Nilai Gizi Buah Pisang per 100 gram 

Nutrisi 
Pisang Plantain 

Segar Kering Segar Kering 

Air (%) 75,5 - 66,4 - 

Karbohidrat 

(g) 

22,2 91,,4 31,2 92,8 

Protein (g) 1,1 4,5 1,1 3,3 

Lemak (g) 0,2 0,8 0,4 1,2 

Abu (g) 0,8 3,3 0,9 2,7 
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Tabel 2.2  Kandungan Nilai Vitamin Buah Pisang per 100 

gram 

Vitamin Nilai (mg) Presentase (%) 

Vitamin A 3 0 

Thiamine (Vit. B1)  0,031 2 

Riboflavin (Vit. B2)  0,073 5 

Niacin (Vit. B3)  0,665 4 

Asam pantotenat 

(B5)  

0,334 7 

Vitamin B6  0,367 28 

Folat (Vit. B9)  20 5 

Vitamin C  8,7 15 

Kalsium  5 1 

Besi  0,26 2 

Magnesium  27 7 

Fosfor  22 3 

Kalium  358 8 

Seng  0,15 1 

Sumber : USDA Nutrient database dalam Suyanti & Supriyadi (2008) 

 

2.1.1 Morfologi pisang 

1. Akar 

Pohon pisang berakar rimpang dan tidak mempunyai 

akar tunggang yang berpangkal pada umbi batang. Akar 

terbanyak berada di bagian bawah tanah. Akar ini tumbuh 
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menuju ke bawah sampai kedalaman 75 – 150 cm. Sedang 

akar yang berada di bagian samping umbi batang tumbuh ke 

samping atau mendatar. Dalam perkembangannya, akar 

samping bisa mencapai ukuran 4 m. 

 

2. Batang 

Batang pisang sebenarnya terletak di dalam tanah, yakni 

berupa umbi batang. Di bagian atas umbi batang terdapat 

titik tumbuh yang menghasilkan daun dan pada suatu saat 

akan tumbuh bunga pisang (jantung). Sedangkan yang 

berdiri tegak di atas tanah dan sering dianggap sebagai 

batang merupakan batang semu. Batang semu ini terbentuk 

dari pelepah daun panjang yang saling menutupi dengan 

kuat dan kompak sehingga bisa berdiri tegak layaknya 

batang tanaman. Oleh karena itu, batang semu kerap 

dianggap batang tanaman pisang yang sesungguhnya. 

Tinggi batang semu ini berkisar 3,5 – 7,5 m, tergantung dari 

jenisnya. 

 

3. Daun  

Helaian daun pisang berbentuk lanset memanjang yang 

letaknya tersebar dengan bagian bawah daun tampak 

berlilin. Daun ini diperkuat oleh tangkai daun yang 

panjangnya antara 30 – 40 cm. Oleh karena tidak memiliki 
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tulang-tulang pada bagian tepinya, daun pisang mudah 

sekali terkoyak oleh hembusan angin yang kencang. 

 

4. Bunga  

Bunga pisang disebut juga jantung pisang karena 

bentuknya menyerupai jantung. Bunga pisang tergolong 

berkelamin satu, yakni berumah satu dalam satu tandan. 

Daun penumpu bunga biasanya berjejal rapat dan tersusun 

secara spiral. Daun pelindung yang berwarna merah tua, 

berlilin dan mudah rontok berukuran panjang 10 – 25 cm. 

Bunga tersebut tersusun dalam dua baris melintang, yakni 

bunga bunga betina berada dibawah bunga jantan (jika ada). 

Lima daun tenda bunga melekat sampai tinggi dengan 

panjang 6 – 7 cm. Benang sari yang berjumlah 5 buah pada 

bunga betina terbentuk tidak sempurna. Pada bunga betina 

terdapat bakal buah yang berbentuk persegi, sedangkan 

pada bunga jantan tidak terdapat bakal buah. 

 

5. Buah  

Biasanya setelah bunga keluar, akan terbentuk satu 

kesatuan bakal buah yang disebut sebagai sisir. Sisir pertama 

yang terbentuk akan terus memanjang membentuk sisir 

kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada kondisi ini, sebaiknya 

jantung pisang dipotong karena sudah tidak menghasilkan 

sisir lagi. 
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Buah pisang memiliki bentuk ukuran, warna kulit, warna 

daging buah, rasa dan aroma yang beragam, tergantung pada 

varietasnya. Bentuk buah pisang beragam, ada yang bulat 

panjang, bulat pendek, bulat agak persegi, dan sebagainya. 

Misalnya pisang susu, berbentuk bulat pendek, berukuran kecil, 

kulit berwarna kuning berbintik hitam, daging buah berwarna 

putih kekuning-kuningan, berasa manis, dan berwarna hijau, dan 

beraroma harum; pisang nangka berbentuk bulat panjang, 

berukuran agak besar, kulit berwarna hijau, daging buah 

berwarna kuning keputihan, rasa manis agak masam, dan 

beraroma harum (Cahyono, 2009) 

 

 

Gambar 2.2  Beragam bentuk dan ukuran buah pisang menurut 

jenisnya 
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2.1.2 Jenis – jenis Pisang 

     Menurut (Suyanti dan Supriyadi, 2008)Pisang termasuk famili 

Musaceae yang memiliki banyak jenis, namun pada umumnya 

pisang dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: 

a. Pisang yang enak dimakan (Musa paradisiaca L.). 

b. Pisang yang hanya diambil pelepah batangnya sebagai 

serat (Musa textilis Noe). Pisang ini seringkali dinamakan 

pisang manila. 

c. Pisang liar yang hanya digunakan sebagai hiasan seperti 

pisang – pisangan (Heliconia indica Lamk.), atau pisang 

lilin yang diambil lilinnya (Musa zebrina Van Hoitte). 

     Dari golongan pisang yang enak dimakan dikelompokkan 

menjadi dua kelompok menurut konsumsinya, yaitu: 

a. Pisang meja 

Jenis pisang ini dapat langsung dimakan tanpa dimasak 

terlebih dahulu, dan umumnya disediakan sebagai buah 

segar, contohnya adalah pisang ambon putih, pisang 

ambon hijau, pisang ambon lumut, pisang raja, pisang 

mas, pisang badak, pisang badak raksasa dan lain 

sebagainya. 

b. Pisang olah 

Jenis pisang ini baru dapat dimakan setelah terlebih 

dahulu diolah; direbus, dikukus, digoreng, dipanggang, 

dan sebagainya. Contohnya: pisang kepok, pisang 
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nangka, pisang kapas, pisang tanduk, pisang bakar, 

pisang raja uli, pisang raja siem, pisang ampiang, pisang 

udang, dan lain sebagainya. 

 

 

2.2  Pemetikan, Sortasi dan Pengiriman Buah 

Kematangan buah pisang dapat diamati secara fisik. 

Tanda buah pisang yang sudah tua yaitu buah yang tampak 

berisi, bagian lingir (tepi) buah sudah tidak bersudut lagi, dan 

warna buah hijau kekuningan dan tangkai di bagian putik telah 

gugur. Tingkat kematangan buah pisang juga dapat ditentukan 

dari umurnya. Waktu yang diperlukan dari saat tanam sampai 

panen rata – rata 12 – 15 bulan. Jika dihitung dari saat mulai 

berbunga adalah 4 – 6 minggu, tergantung dari varietasnya. 

Perubahan warna merupakan perubahan fisik yang paling 

menonjol pada proses pematangan buah pisang. Buah yang 

masih muda berwarna hijau karena masih banyak mengandung 

klorofil. Proses perubahan warna kulit pisang dari hijau menjadi 

kuning disebabkan oleh hilangnya klorofil tanpa atau hanya 

sedikit pembentukan karotenoid. Perubahan kimia yang sangat 

mencolok pada saat proses pematangan buah pisang adalah 

perubahan pati menjadi gula. Kandungan pati pada buah pisang 

yang masih muda lebih dominan, pada saat itulah pisang sudah 

matang (Mudjajanto dan Kustiyah, 2006).  
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Menurut Prasetyo (2011), pada saat pemetikan buah, hal 

– hal yang perlu diperhatikan mengenai waktu dan cara 

pemetikan yang tepat. Waktu yang terbaik adalah saat buah 

sudah masak betul. Disamping itu, masaknya buah bisa diketahui 

dengan cara dirasakan, dicium baunya, dan dilihat warnanya. 

Walaupun tanda masaknya buah bisa diketahui, namun waktu 

pemetikan buah yang tepat biasanya sering dlanggar, hal ini 

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 

a. Buah harus dikirim jauh. 

b. Buah akan diperam, sebab jika dibiarkan masak dipohon 

justru kurang lezat dibandingkan dengan buah yang 

diperam. 

c. Terserang hama. 

d. Pencurian 

e. Kebutuhan dana. 

 

Selama masa simpan yang relative pendek setelah panen 

permukaan buah langsat akan muncul bintik-bintik coklat yang 

dikenal dengan reaksi pencoklatan atau browning mengakibatkan 

turunnya nilai ekonomis. Browning yang terdapat disekitar 

permukaan 5 buah langsat semakin lama akan semakin meluas 

sehingga mengakibatkan kebusukan buah. Browning dapat 

disebabkan berbagai hal seperti memar akibat umur panen buah 

yang terlalu tua, perlakuan pasca panen yang kurang baik, 
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proses enzimatis dan serangan mikroorganisme (Hairunnisya, 

2014). 

 

2.3.  Pengemasan Buah – Buahan 

2.3.1.  Tujuan dan Fungsi Pengemasan 

      Fungsi dasar dari pengemasan adalah sebagai 

pelindung produk. Sebuah produk jadi, melalui proses yang 

panjang untuk sampai ke tangan konsumen. Dari proses 

penyimpanan, pendistribusian, hingga berada di etalase ataupun 

direct shipping pada konsumen, kemasan memegang peranan 

yang penting untuk memastikan produk tersebut sampai ke 

tangan konsumen dalam kondisi prima. Kemasan yang 

direncanakan dengan baik memperhitungkan proses 

perpindahan produk dari satu tangan ke tangan yang lain. Produk 

yang dikemas dalam sebuah box yang memiliki handle tentu akan 

mempermudah proses pemindahan produk dari pabrik ke media 

transportasi seperti truk atau kontainer. Selain itu pengemasan 

yang efektif memperhitungkan pula dimana produk tersebut akan 

disimpan. Dengan bentuk -bentuk tertentu (misal box berbentuk 

kubus), penyimpanan akan jauh lebih mudah dan efektif karena 

tidak akan banyak menyisakan space kosong pada gudang 

(Kaihatu, 2014). 

 Menurut Maezawa (1990) dalam Erfando (2011) 

pengemasan dirancang untuk mengatasi faktor getaran dan 

benturan selama transportasi. Pemilihan bahan dan kemasan 
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juga mengutamakan bahan yang dapat melindungi produk dari 

kerusakan fisik selama transportasi. Kemasan harus mampu 

menahan beban tumpukan, dampak pemuatan dan 

pembongkatan buah dari sarana transportasi, serta getaran dan 

benturan selama perjalanan Waluyo (1990) dalam Erfando 

(2011). Dengan kata lain, kemasan harus mampu menahan 

beban dan bersifat kaku, sehingga tidak mentransfer beban 

apapun kepada buah. 

Kemasan adalah ilmu seni dan teknologi untuk melindungi 

produk untuk distribusi, penyimpanan, penjualan, dan 

penggunaan. Kemasan memiliki kepentingan tersendiri dalam 

bisnis, karena memungkinkan produk untuk dipindahkan dari 

pabrik ke konsumen. Tujuan utama pengemasan bahan 

makanan harus menjaga keamanan, kegunaan dn kualitas 

makanan. Design pengemasan dipusatkan pada spesifikasi, 

ketetapan, dan produk sebelumnya, dengan tujuan utama 

mencapai kesesuaian dengan operasi pengisian dan penyegelan 

(Ohja et al., 2015). 

 

2.4  Kerusakan Buah dan Kemasan Selama Transportasi 

Memar adalah jenis kegagalan jaringan subkuntan tanpa 

pecahnya permukaan kulit buah segar, dimana perubahan warna 

pada jaringan yang terluka mengindikasikan adanya bagian yang 

rusak. Tergantung pada tingkat kerusakan, timbulnya memar 

dapat memakan waktu hingga 12 jam masa inkubasi untuk dapat 
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dilihat, yang berarti bahwa produk yang terkena dampak mungkin 

tidak terdeteksi sampai diterima oleh konsumen pada saat 

pembelian. Memar terjadi akibat dari benturan pada permukaan 

buah segar. Namun masih belum jelas faktor mana yang dapat 

mempengaruhi tingkat kerentanan pada produk tertentu. Buah-

buahan rentan terhadap memar saat mereka bertumbukan 

dengan benda keras saat pemetikan dan pada saat proses pasca 

panen. Untuk mengurangi terjadinya memar dan tingkat 

kerusakan akibat memar, pengetahuan tentang sifat buah dan 

faktor penanganan pasca panen yang dapat mempengaruhi 

kerentanan dirasa penting (Opara dan Pathore, 2013) 

  Produk hortikultura seperti buah-buahan dan sayur-

sayuran merupakan produk hortikultura yang sangat diperlukan 

oleh tubuh manusia sebagai sumber vitamin dan mineral. 

Buahbuahan dan sayuran biasanya dimanfaatkan oleh manusia 

dalam keadaan masih segar. Produk hortikultura ini ketika pasca 

panen sangat mudah mengalami kemunduran kualitas yang 

dicirikan oleh terjadinya proses pelayuan dan kerusakan yang 

cepat.  

Kerusakan mekanis banyak terjadi pada saat 

pemanenan, ketika buah akan dimasukkan kedalam keranjang 

dan tidak melihat bahwa buah mengalami benturan dan gesekan. 

Penyusunan buah pada kemasan juga menjadi suatu hal yang 

perlu disinggung karna buah yang ditumpuk akan mengalami 

gesekan satu sama lain. Penumpukan yang baik adalah dengan 
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cara teratur. Karena dapat meminimalisir kerusakan dan gesekan 

saat terjadi getaran. Bahan pengisi yang digunakan harus 

memperhatikan buah yang ada dalam kemasan. Semakin keras 

bahan pengisi (peredam) dan jenis kemasan maka akan semakin 

tinggi kerusakan mekanisnya. Perbaikan-perbaikan dalam 

pengemasan memberikan pengaruh yang besar terhadap 

pemasaran buah-buahan dan sayur-sayuran. Pengemasan 

berfungsi untuk memudahkan proses pengangkutan dan untuk 

melindungi buah-buahan dari kerusakan fisik selama 

pengangkutan (Varanita, 2016). 

Jenis kerusakan mekanis lainnya adalah munculnya 

perubahan warna kulit, yang terdiri dari bintik-bintik coklat dan 

oranye gelap, dan telah dikaitkan dengan infeksi mikroba, 

getaran, atau lecet selama penanganan. Kerusakan mekanis 

terjadi terutama pada exocarp (kutikula, epidermis dan 

hypodermis) dengan kedaan jaringan di bawah eksocarp yang 

tersisa tanpa cacat dan menggembung. Efek ini dapat 

diintensifkan ketika buah dimanipulasi dengan kulit kotor karena 

partikel kotoran akan meningkatkan kerusakan buah (Martinez-

Romero, 2012). 

 Mempercepat kematangan buah atau meningkatkan 

getaran, akan meningkatkan kerentanan buah. Faktor 

kematangan dan getaran saling terkait satu sama lain dan 

menentukan intensitas kerusakan akibat kompresi yang 

ditimbulkan pada buah dalam kemasan. Untuk itu dalam 
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penyortiran, buah tomat dipilih yang setengah matang untuk 

kemudian dikemas dan didistribusikan (Babarinsa dan Ige, 2012). 

 Memar dan kerentanan pada buah dan sayuran 

merupaka ukuran dari respon eksternal dan bergantung juga 

pada sejumlah faktor lain seperti varietas, tekstur, kematangan, 

kadar air, firmness, suhu, ukuran, bentuk dan faktor internal 

seperti kekuatan dinding sel, elastisitas dan bentuk sel. Prediksi 

memar pada buah berhubungan dengan karakteristik benturan 

yang terjadi seperti ketinggian pada saat buah tersebut jatuh atau 

tingkat kontak fisik pada buah itu sendiri serta 

mempertimbangkan beberapa sifat buah (suhu, kematangan, dan 

lainnya) yang mana akan menentukan sensitivitas memar 

(Ahmadi et al., 2009). 

Getaran selama transportasi menjadi salah satu 

penyebab utama kerusakan mekanis pada buah segar. 

Sebanyak 80% buah bertekstur halus seperti apel menjadi rusak 

saat menjalani simulasi transportasi menggunakan truk. 

Tergantung dari jenis truk, metode pengemasan, dan posisi 

wadah. Desain kemasan dalam melindungi buah apel, 

berpengaruh signifikan terhadap kondisi fisik buah apel. 

Meskipun ada beberapa faktor lain baik sebelum panen dan 

pasca panen yang mungkin saja memberikan dampak memar 

pada buah, namun masih sedikit pembahasan mengenai memar 

yang terjadi pada buah yang dikemas dengan kemasan kardus 

(Fadiji, 2016). 
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2.4  Buah Klimaterik 

 Klimaterik dapat diartikan sebagai keadaan buah yang 

stimulasi menuju kematangannya terjadi secara ”auto” (auto 

stimulation). Proses tersebut juga disertai dengan adanya 

peningkatan proses respirasi. Klimaterik merupakan suatu 

periode mendadak yang unik bagi buah-buahan tertentu. Selama 

proses ini terjadi serangkaian perubahan biologis yang diawali 

dengan pembentukan etilen, yaitu suatu senyawa hidrokarbon 

tidak jenuh yang pada suhu ruang berbentuk gas. Proses 

klimaterik contohnya pada buah apel, diperkirakan karena 

adanya perubahan permeabilitas selnya, sehingga menyebabkan 

enzim dan substrat yang dalam keadaan normal terpisah akan 

bergabung dan bereaksi satu dengan yang lainnya (Pantastico, 

1997 dalam Gustina, 2017). 

Buah non klimaterik berbeda dari buah-buahan kimaterik 

dalam peningkatan aktivitas pernapasan yang drastis  dan tidak 

adanya produksi etilen . Akibatnya, dalam buah-buahan non 

klimaterik, tahap pematangan tidak terdefinisi dengan baik. 

Contohnya adalah jeruk, yang dapat matang secara internal 

sebelum perubahan (pengelupasan kokor) terjadi, dan cabai, 

yang bisa dipanen baik dalam tahap hijau atau merah matang 

(Rathorel, 2012). 
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2.5  Pengolahan Citra Digital 

 Warna makanan adalah parameter kualitas pertama yang 

dievaluasi oleh konsumen. Yang mana merupakan hal penting 

saat penerimaan produk bahkan sebelum dikonsumsi. Inspeksi 

produk makanan dilakukan menggunakan mesin visi, utamanya 

menganalisis dan memproses gambar, dimana parameter setiap 

piksel pada permukaan produk yang direkam harus diketahui. 

Nilai kuantitaif diperoleh berdasarkan perbedaan spectrum 

warna. Meskipun ada banyak ruang warna yang berbeda, ketika 

berhubungan dengan makanan, yang paling sering digunakan 

adalah ruang warna CIE L * a * b *, karena distribusi warnanya 

yang seragam dan karena persepsi warnanya paling dekat 

dengan mata manusia. Ruang warna RGB, di mana sensor di 

setiap piksel merekam intensitas cahaya dalam spektrum merah, 

hijau dan biru, juga mirip dengan persepsi manusia terhadap 

warna dan juga sering digunakan (Markovic et al, 2016). 

Hal pertama pada makanan yang dievaluasi oleh 

konsumen adalah warnanya. Selama pemrosesan produk 

pertanian, pemeriksaan dan pemilahan adalah hal teknis yang 

utama. Pengamatan warna produk memungkinkan deteksi 

ketidaksempurnaan dan cacat tertentu. Kemajuan dalam industri 

makanan dan pertumbuhan jumlah makanan olahan 

menyebabkan perlunya pengembangan dan penerapan sistem 

pemilahan mekanik untuk produk bio. ‘’ Mesin Visi ’, sebagai 

bagian penting dari sistem penyortiran, memungkinkan pemilihan 
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produk secara otomatis dan tidak merusak yang memenuhi 

persyaratan tertentu. Pengolahan dan analisis gambar adalah inti 

dari sistem komputer visi mesin. Metode ini didasarkan pada 

pengambilan citra produk, analisis dan perbandingannya dengan 

produk standar, dan akhirnya memutuskan untuk menerima atau 

menolak produk (Markovic et al, 2016). 

Secara umum, pengolahan citra digital menunjuk pada 

pemrosesan gambar 2 dimensi menggunakan komputer. Dalam 

konteks yang lebih luas, pengolahan citra digital mengacu pada 

pemrosesan setiap data 2 dimensi. Citra digital merupakan 

sebuah larik (array) yang berisi nilai-nilai real maupun komplek 

yang direpresentsikan dengan deretan bit tertentu (Putra, 2010). 

 

Menurut Rathorel (2012), tujuan pengolahan gambar 

dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu : 

 Visualisasi  -  Mengamati benda-benda yang tidak 

terlihat.  

 Penajaman gambar dan pemulihan - Untuk 

membuat gambar yang lebih baik.  

 Pengambilan gambar - Menelusuri gambar yang 

menarik.  

 Pengukuran pola - Mengukur berbagai objek 

dalam suatu gambar.  

 Pengenalan Gambar - Membedakan objek dalam 

sebuah gambar. 
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Pada aplikasi pengolahan citra digital pada umumnya, 

citra digital dapat dibagi menjadi 3, color image, balck and white 

image dan binary image.  Pada color Image atau RGB (Red, 

Green, Blue), masing-masing piksel memiliki warna tertentu, 

warna tersebut adalah merah (Red), hijau (Green) dan biru 

(Blue). Jika masing-masing warna memiliki range 0 - 255, maka 

totalnya adalah 2553 = 16.581.375 (16 K) variasi warna berbeda 

pada gambar, dimana variasi warna ini cukup untuk gambar 

apapun. Karena jumlah bit yang diperlukan untuk setiap pixel, 

gambar tersebut juga disebut gambar-bit warna. Color image ini 

terdiri dari tiga matriks yang mewakili nilai-nilai merah, hijau dan 

biru untuk setiap pikselnya (Dinar. L et al, 2012). 

Segmentasi warna, ada bermacam-macam model warna. 

Model RGB (Red Green Blue) merupakan model yang banyak 

digunakan, salah satunya adalah monitor. Pada model ini untuk 

merepresentasikan gambar menggunakan 3 buah komponen 

warna tersebut. Selain model RGB terdapat juga model 

normalisasi RGB dimana model ini terdapat 3 komponen yaitu, r, 

g, b yang merepresentasikan prosentase dari sebuah piksel pada 

citra digital (Dinar, L et al, 2012). 

Sebagian besar sistem penilaian tergantung pada warna 

yang diekstraksi dari gambar. Warna adalah fitur yang paling 

mencolok dari gambar mana pun. Oleh karena itu, ekstraksi fitur 

warna memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem 
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penilaian dan juga untuk mengidentifikasi buah yang rusak dari 

buah-buahan normal. Pada bagian ini, teknik ekstraksi fitur warna 

dari sistem grading buah dijelaskan (Pandey, 2013) 
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3.    METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga 

April 2018 di Laboratorium Mekatronika Alat dan Mesin 

Agroindustri Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Daya dan 

Mesin Pertanian Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2  Alat dan Bahan Penelitian 

 Alat – alat yang digunakan untuk penelitian adalah: 

1. Timbangan digital  digunakan untuk mengukur massa 

bahan 

2. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu simulasi 

3. Kardus digunakan untuk tempat bahan pada saat 

simulasi 

4. Tachometer digunakan untuk mengukur besar rpm 

motor 

5. Jangka Sorong digunakan untuk mengukur ketebalan 

pelapis buah 

6. Hardness tester  digunakan untuk menguji kekerasan 

buah 
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7. Rangkaian simulasi alat digunakan untuk 

menganalisa getaran yang terjadi pada bahan pada 

saat transportasi. 

Bahan yang digunakan adalah Pisang Ambon yang diperoleh 

dari Desa Siti Arjo Kecamatan Sumber Manjing Wetan 

Kabupaten Malang dan pelapis kemasan yang terbuat dari net 

foam, pulp kertas, dan pelepah pisang. 

 

3.3  Metode Penelitian yang Digunakan 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimental. Metode penelitian yang dilakukan adalah 

dengan Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) dengan 

dua faktor yaitu faktor jenis pelapis (net foam, pulp, dan pelepah 

pisang) dan faktor tingkat kecepatan putaran (2,4 Hz, 2,7 Hz, 3 

Hz, dan 3,4 Hz ) dengan 3 kali ulangan sehingga di dapatkan 48 

sampel. Rancangan data hasil peneltian dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

 Perlakuan 1 (jenis bantalan kemasan) 

B0 : tanpa pelapis 

B1 : pelapis net foam 

B2 : pelapis pulp  

B3 : pelapis pelepah pisang 

 Perlakuan 2 ( tingkat kecepatan putaran) 

R1 : kecepatan puratan 2,4 Hz 

R2 : kecepatan puratan 2,7 Hz 



24 
 

R3 : kecepatan puratan 3 Hz 

R4 : kecepatan puratan 3,4 Hz 

 

 

3.4    Pelaksanaan Penelitian 

1. Net foam dengan ketebalan 25mm dipotong 

membentuk persegi panjang berukuran 15 cm x 5 cm. 

2. Pulp kertas bekas berbahan dasar kertas koran dan 

kertas duplex. Kertas yang digunakan  masing masing 

sebesar 12,5 gram. Kertas bekas yang digunakan 

sebagai bahan baku disobek kecil-kecil kemudian 

kertas bekas direndam dalam air selama 24 jam. 

Kemudian hasil rendaman tersebut blender dengan 

menambahkan CMC (Carboxymethyl cellulose) 

sebesar 2,5 gram selama 1 menit, setelah itu ditiriskan 

menggunakan saringan. Bubur kertas kemudian  

dituangkan ke dalam bingkai cetak. Kemudian 

dikeringkan dengan cara dianginkan ditempat yang 

teduh (tidak terkena matahari langsung) selama 48 

jam. 

3. Pelepah pisang yang basah di potong dengan ukuran 

45 cm x 15cm. Kemudian di keringkan dibawah sinar 

matahari. 

4. Pisang Ambon yang digunakan pada penelitian ini 

dipanen pada umur 5 minggu setelah pohon berbunga 
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setelah dengan indeks kematangan 4. Pisang disortasi 

yang mana dipilih dengan panjang yang seragam ± 

15cm untuk kemudian ditimbang menggunakan 

timbangan digital. Pisang yang telah disortasi 

ditempatkan pada kardus setelah sebelumnya diberi 

pelapis berupa net foam, pulp kertas, pelepah pisang, 

dan tanpa bantalan. Penyusunan pisang dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 3.1 Posisi Pisang Dalam Kardus 

 

5. Pisang yang telah disusun kemudian diletakkan pada 

meja simulator. Dalam simulasi penggetaran 

digunakan kecepatan putaran sebesar 2,4 Hz, 2,7 Hz, 

3 Hz, dan 3,4 Hz. Simulasi dilakukan selama 2 jam.   

 

 

 

 

 

 

(a) Tampak samping (b) Tampak atas 
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3.5   Diagram Alir 

 3.5.1    Pembuatan Pulp Kertas 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertas koran dan kertas duplex 

Dipotong ukuran lebih kecil 

Ditimbang masing masing  

12,5 gram 

Direndam selama 24 jam 

Ditiriskan dengan saringan 

 

Dihaluskan dengan blender 

 

2,5 gram CMC  

(Carboxymethyl 

cellulose) 

Dicetak pada cetakan kayu 

 

Dikeringkan selama 48 jam (tidak 

terkena matahari) 

 

Selesai 

Mulai 
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           3.5.2    Simulsi Getar 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Disortasi 

Dikemas ke dalam kardus dengan 

ukuran 26cm x 23 cm x 20 cm 

Disimulasi dengan meja getar  

Diamati dan dianalisa 

- Uji Susut Bobot 

- Uji Kekerasan Buah 

- Analisa warna buah 

Selesai 

Diberi Bantalan 

- Net Foam 

- Pulp 

- Pelepah pisang 

 

 

 

Frekuensi 

- 2,4 Hz 

- 2,7 Hz 

- 3 Hz 

- 3,4 Hz 

 

- 

- 
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3.6   Prosedur Analisa 

3.6.1   Uji Kekerasan Buah 

 Kekerasan buah dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan alat Hardness Tester pada hari-0, hari-2, dan 

hari-3 setelah penggetaran. Uji kekerasan diukur berdasarkan 

tingkat ketahanan buah terhadap jarum penusuk dari Hardness 

Tester. Pengujian ini dilakukan pada permukaan terluar buah 

pisang. Luasan jarum yang digunakan untuk pengukuran 

kekerasan adalah 3 mm. 

 

   3.6.2   Uji Susut Bobot 

Pengukuran susut bobot dilakukan pada hari ke-1, ke-2, 

dan ke-3 setelah dilakukan simulasi dengan menggunakan 

Timbangan digital. Dalam (Assgaf, 2016) persamaan yang 

digunakan untuk mengukur susut bobot adalah sebagai berikut :  

(a−b)

a
 x 100% 

 

Dimana :      a = bobot bahan awal pada hari ke-0 (gram)  

         b = bobot bahan pada hari ke-i (gram); i = 0, 1, 2, 3 

.  

     3.6.3   Analisa Perubahan Warna 

Analisa warna dilakukan pada saat sebelum dilakukan 

simulsi, setelah simulasi, 6 jam setelah simulasi dan 12 jam 

setelah simulasi. Pisang yang telah disimulasi kemudian difoto 

menggunakan camera digital (Canon IXUS 16.1 Mega Pixels). 
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Gambar yang didapat kemudian diolah menggunakan aplikasi 

Photoshop (Adobe Photoshop CC 2015 (32 bit)) untuk 

mendapatkan gambar berformat Bitmap image (.bmp) yang 

kemudian diolah menggunakan aplikasi MATLAB r2014a untuk 

didapatkan nilai Red, Green, Blue (RGB) serta nilai  L dari 

masing-masing bahan uji.  
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4.    PEMBAHASAN 

 

4.1  Analisa Susut Bobot 

 Analisa sidik ragam (lampiran 7) menunjukkan hasil F 

Hitung frekuensi lebih besar dari F Tabel 5 % sehingga faktor 

frekuensi sangat beda nyata terhadap susut bobot buah pisang. 

F Hitung jenis bantalan juga menunjukkan angka yang lebih 

besar daripada F Tabel 1 %, hal ini menunjukkan jenis bantalan 

memberikan pengaruh sangat nyata terhadap susut bobot buah 

pisang. 

 Pada gambar 4.1 dapat dilihat gtrafik perubahan susut 

bobot buah pisang. Susut bobot buah pisang terbesar pada 

masing-masing frekuensi terdapat pada perlakuan tanpa 

bantalan. Selain itu dapat dilihat semakin tinggi frekuensi maka 

besar persentase susut bobot juga semakin besar. Hal ini 

menujukkan bahwa pengaplikasian bantalan dan besar frekuensi 

mempengaruhi besar susut bobot buah pisang.  

Buah pisang yang telah diuji menggunakan meja getar 

terkena gaya tekan, dan gesek pada saat pengujian. Hal ini 

menyebabkan luka dan memar pada buah pisang sehingga 

memperbesar peluang terjadinya proses respirasi yang semakin 

cepat. Pada proses respirasi buah mengeluarkan 

karbondioksida, air serta energi maka dengan terjadinya luka dan 

dan memar pada buah akan meningkatkan laju respirasi 

sehingga penyusutan bobot buah pisang terjadi semakin besar 
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seiring dengan kadar memar dan luka yang diperoleh buah itu 

sendiri. 

 

Gambar 4.1 Grafik analisa susut bobot 

 

Hal ini sesuai Prajati, (2006) yang menyatakan, bahwa 

dengan Kehilangan kandungan air pada produk dapat diartikan 

sebagai susut bobot. Kehilangan air pada buah dan sayur dapat 

mempengaruhi penampilan fisik, tekstur dan nilai gizi buah. 

Kandungan air dalam bahan mempengaruhi daya tahan terhadap 

serangan pada mikroba. Air berkaitan erat dengan daya awet 

bahan. Kerusakan pada buah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kehilangan air. Jika luka pada permukaan suatu 

komoditi pertanian relatif lebih besar maka penguapan air akan 

relatif lebih cepat juga. 
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 Pada pengujian dengan tingkat frekuensi sebesar 3 Hz 

dengan pelepah pisang sebagai bantala, besar susut bobotnya 

lebih besar apabila dibandingkan dengan kontrol (tanpa 

bantalan). Hal ini diduga diakibatkan oleh permukaan pelepah 

pisang yang cenderung lebih keras dan kasar dari permukaan 

bantalan yang lain sehingga pemperbesar peluang terjadinya 

luka dan memar yang didapan oleh bahan perlakuan, sehingga 

shasil susut bobot dalam pengujian ini bernilai besar. 

 

4.2  Analisa Kekerasan Buah 

 Analisa kekerasan buah dilakukan menggunakan alat 

Hardness Tester dengan jarum berdiameter 3 mm. Dari hasil uji 

kekerasan buah didapatkan nilai kekerasan buah pada setiap 

perlakuan.  

Analisa sidik ragam menunjukkan F Hitung (lampiran7) 

kecepatan mesin kurang dari F Tabel 5% dan kurang dari F Tabel 

1 % sehingga hal ini menunjukkan bahwa tingkat berbeda nyata 

terhadap nilai kekerasan buah. Sedangkan F Hitung tabel jenis 

bantalan lebih besar dari F Tabel 1 % sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa jenis bantalan sangat berbeda nyata 

dengan tingkat kerusakan buah. 

Dapat dilihat dalam gambar 4.2 rata-rata nilai kekerasan 

buah tertinggi ada pada kontrol (tanpa bantalan). Pada 

pembacaan angka hasil uji hardness terster ini, semakin besar 
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angka yang ditunjukkan maka semakin rendah tingkat kekerasan 

buah.  

 

Gambar 4.2 Grafik analisa kekersan buah 

 

 Perubahan nilai kekerasan buah pisang ini dipengarui 

oleh proses pemasakan buah pisang yang meningkat setelah 

dilakukannya simulasi pada meja getar. pada saat pengujian, 

buah pisang mendapatkan gaya tekan dan gesek sehingga 

menyebabkan memar dan luka pada buah tersebut. Memar dan 

luka yang terjadi pada buah mengakibatkan jaringan sel pada 

kulit buah melemah sehingga mempercepat proses pematangan 

buah dan mengakibat kan perubahan tekstur buah. 

 

4.3  Analisa Warna Menggunakan MATLAB 

 Analisa warna dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

MATLAB, untuk mengolah gambar berupa foto dengan format 
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bmp. Rumus (coding) yang digunakan dalam analisa L 

(luminance) dan R (Red) ini dapat dilihat pada lampiran 10. 

Berikut adalah contoh gambar yang diolah dalam aplikasi 

MATLAB : 

Tabel 4.1 Hasil gambar pengamatan buah pisang 

 Sisi 1 Sisi 2 Sisi 3 Sisi 4 

Sebelum 

Penggetaran 

    

Setelah 

penggetaran 

    

6 jam 

setelah 

penggtaran 

    

12 jam 

setelah 

penggetaram 
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 4.3.1 Analisa Warna Merah (Red) 

  Analisa warna dilakukan pada saat sebelum 

dilakukan simulasi, setelah simulasi, 6 jam setelah simulasi dan 

12 jam setelah simulasi. 

 

 

Gambar 4.3 Grafik analisa nilai R buah pisang 

 

 Pada pembacaan gambar menggunakan MATLAB ini, 

semakin rendah angka yang ditunjukkan maka menunjukkan 

warna buah yang semakin gelap. Pada gambar 4.3 dapat dilihat 

hasil pengamatan menggunakan pengolahan citra dimana 

perlakuan menggunakan bantalan Net foam memiliki nilai R yang 

stabil dan relatif lebih tinggi dari bantalan lain. Hal ini diduga 
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karena permukaan net foam yang cenderung lebih halus dan 

empuk daripada bantalan lain, sehingga meminimalisir goresan 

yang terjadi pada buah pisang. Bantalan berupa pulp kertas dan 

pelepah pisang memiliki permukaan yang lebih kasar, sehingga 

memperbesar gaya gesekan pada permukan buah dan 

menimbulkan goresan berwarna cokelat pada permukaan buah 

dan cenderung terbaca memiliki R yang lebih rendah akibat luka 

gesekan yang terjadi.  

 

4.3.1 Analisa Warna L (luminance) 

 Luminance dari suatu objek tidak tergantung dari 

luminance latar sekelilingnya. Lain halnya dengan brightness 

sebuah objek yang merupakan tingkat luminance yang diterima 

oleh mata dan sangat tergantung dari luminance latar sekitarnya. 

Hal ini menyebabkan sebuah objek dengan latar yang berbeda 

dapat memiliki tingkat luminance yang sama namun dengan 

tingkat brightness yang berbeda (Putra, 2010). 

Model warna Lab terdiri dari tiga komponen L (ligthness) 

yang dimulai dari nilai 0 (hitam) sampai 100 (putih) dan komponen 

a mewakili tingkat warna merah-hijau dengan level (+60 merah, -

60 hijau) dan komponen b mewakili (biru sampai kuning) 

merupakan dua komponen kromatik dengan kisaran nilai – 120 

sampai + 120 (Mendoza et al, 2007). Berdasarkan penjelasan 

tersebut dapat dipahami komponen warna L dengan kisaran nilai 
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0 (hitam) -100 (putih) bisa digunakan membedakan obyek pala 

yang berwarna coklat (Dinar L et al, 2012) 

Berdasarkan literatur diatas, maka nilai L juga dapat 

digunakan untuk membedakan warna pada obyek pisang yang 

telah mengalami kerusakan mekanis pada permukaan kulitnya. 

 

 

Gambar 4.4 Grafik analisa nilai L buah pisang 

 

 Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa perlakuan 

menggunakan bantalan net foam menunjukkan nilai yang relatif 

stabil daripada perlakuan yang menggunakan bantalan lain. Hasil 

pengamatan ini menunjukkan bahwa penggunaan bantalan net 

foam akan mengurangi dampak gesekan yang mungkin saja 

terjadi pada saat proses transportasi buah. Hal ini diduga karena 

bantalan net foam memiliki tekstur permukaan yang lebih halus 
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dan empuk jika dibandingkan dengan pulp kertas dan pelepah 

pisang. Bantalan net foam yang empuk mencegah permukaan 

buah pisang tergores oleh benda lain. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

a. Perlakuan pemberian pelapis berbeda sangat nyata 

terhadap susut bobot dan kekerasan buah pisang. 

Akan tetapi tidak berpengaruh nyata dengan 

perubahan Mean R pada hasil uji menggunakan 

MATLAB. 

b. Perbedaan kecepatan mesin memberikan pengaruh 

sangat nyata terhdap susut bobot buah pisang, akan 

tetapi hanya berbeda nyata terhadap kekerasan buah 

pisang. Sedangkan untuk perubahan nilai Mean R 

menunjukkan tidak berpengaruh nyata. 

 

5.2   Saran 

a. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh 

frekuensi terhadap kerusakan mekanis buah 

b. Hal yang harus diperhatikan lagi dalam pengamasan 

komoditas ini adalah keseragaman kematangan buah 

untuk meminimalisir kerusakan mekanis. 
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