
PENYIMPANAN 

SAYUR DAN 

BUAH

TITIS SARI 

KUSUMA





Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mengetahui prinsip 

penyimpanan sayur dan buah

Mahasiswa mengetahui tujuan 

penyimpanan sayur dan buah

Mahasiswa mengetahui jenis kerusakan 

pada sayur dan buah

Mahasiswa mengetahui teknik 

penyimpanan sayur dan buah



Prinsip Penyimpanan

Menghambat/mengurangi

– Laju respirasi

– Laju transpirasi

– Aktifitas Mikroorganisme

– Aktifitas enzim

– Postharvest handling



Tujuan Penyimpanan

Mempertahankan sifat fisik, kimia, dan zat 

gizi

Menjamin ketersediaan pasar

Stok komoditi

Memperkecil pengeluaran



file:///D:/Bunda Fahreza/video/YouTube - Fruit and Vegetable Decomposition_ Time-lapse.flv


Penanganan Pasca Panen



Respirasi

Pasca panen, tetap melakukan 

respirasi untuk memenuhi 

kebutuhan energi

Respirasi (aerob dan Anaerob)

Perombakan senyawa kompleks 

(perubahan rasa, pengerasan 

jaringan, pembentukan akar)Kerusakan
Penyebab dan Ciri



Transpirasi

DEFINISI

Proses hilangnya air 

dalam bentuk uap air dari 

jaringan hidup tanaman 

yang terletak di atas 

permukaan tanah 

melewati stomata, lubang 

kutikula, dan lentisel



Perbedaan Transpirasi 

dengan evaporasi
Transpirasi Evaporasi

1. proses fisiologis atau fisika 

yang termodifikasi

1. proses fisika murni

2. diatur bukaan stomata 2. tidak diatur bukaan stomata

3. diatur beberapa macam   

tekanan

3. tidak diatur oleh tekanan

4. terjadi di jaringan hidup 4. tidak terbatas pada jaringan 

hidup

5. permukaan sel basah 5. permukaan yang 

menjalankannya menjadi kering



Lubang stomata yang 

mengatur laju 

transpirasi



Transpirasi

Perpindahan air dari bahan ke 

lingkungan

Susut bobot, layu dan keriput

Kerusakan
Penyebab dan Ciri



Etilen

Hormon tumbuh, berperan dalam

proses pematangan buah dan fase

klimaterik

Buah klimaterik dan nonklimaterik

mempunyai respon yang berbeda

pada terapan etilen

Etilen mempercepat penuaan dan

kerusakan (sayur menjadi kuning)
Kerusakan
Penyebab dan Ciri



Etilen adalah hormon tumbuh yang secara

umum berlainan dengan auksin, griberelin

dan sitokinin.

Hormon ini akan berperan dalam proses

pematangan buah dalam fase klimaterik

Etilen



Pemasakan buah ini terlihat dengan

adanya struktur warna kuning, buah yang 

lunak dan aroma yang khas. 

Kecepatan pemasakan buah terjadi

karena zat tumbuh mendorong

pemecahan tepung dan penimbunan gula. 

Etilen



Proses pemecahan tepung dan

penimbunan gula tersebut

merupakan proses pemasakan yang 

ditandai dengan perubahan warna, tekstur

dan bau buah



Proses Klimaterik dan pematangan

buah

Aktifitas enzim piruvat
dekanoksilase

kenaikan jumlah asetaldehid
dan etanol

produksi CO2 meningkat

meningkatkan proses respirasi



ETILEN MEMPENGARUHI 

KLIMATERIK DENGAN CARA :

1. Etilen mempengaruhi permeabilitas

membran, sehingga permeabilitas sel

menjadi besar, hal tersebut mengakibatkan

proses pelunakan sehingga metabolisme

respirasi dipercepat. 



2. Selama klimaterik, kandungan protein 

meningkat dan diduga etilen lebih merangsang

sintesis protein pada saat itu. Protein yang 

terbentuk akan terlihat dalam proses

pematangan dan proses klimaterik mengalami

peningkatan enzim-enzim respirasi

ETILEN MEMPENGARUHI 

KLIMATERIK DENGAN CARA :



KLIMATERIK

Banyak kandungan amilum

Adanya etilen endogen yang memacu 

pematangan 

Pacu pematangan saat di peram

Pisang, mangga, apel, alpukat



NON KLIMATERIK

kandungan amilum sedikit

Pemberian etilen untuk laju respirasi

Tidak memacu produksi etilen endogen dan 

pematangan buah

Jeruk, anggur, semangka, nanas



Postharvest Handling

Postharvest decay (kapang dan 
bakteri)

Postharvest disorders
– Elongasi (tekstur keras, wortel)

– Rooting (kebusukan, dipicu RH tinggi)

– Seed Germination (Tomat)

– Greening (Kentang)

– Toughening (jaringan spongy, sweet corn)

– Tropic response (bengkok/lipat pada 
jaringan)

Kerusakan
Penyebab dan Ciri



Teknik Penyimpanan

Penyimpanan Suhu ruang

Penyimpanan suhu rendah

Controlled Atmosphere Storage (CAS)

– Modified Atmosphere Storage (MAS)

– Hypobaric Storage (HS)

– Penyimpanan sayuran kaleng



Penyimpanan Dingin 

Kegiatan respirasi dan metabolik lain

Proses penuaan karena ada proses

pematangan, pelunakan, perubahan

warna, dan tekstur

Kehilangan air dan pelayuan

Aktivitas Mikroorganisme

Proses pertumbuhan yang tidak

dikehendaki



Controlled Amosphere Storage

Proses penting dalam penyimpanan sayur 

dan buah

Penambahan dan pengurangan gas-gas 

yang menghasilkan komposisi udara yang 

berbeda dengan udara normal

Penambahan CO2, Pengurangan O2, dan 

tingkat N2 yang tinggi



Modified Atmosphere Storage

Beda dengan CAS

Pembungkusan dalam kantong plastik

Penurunan konsentrasi O2, peningkatan 

CO2, dan N2

Tidak ada perlakuan khusus untuk 

mengendalikan udara pada konsentrasi 

gas



Konsentrasi O2 rendah

Respirasi dihambat

Pemasakan dihambat

Daya hidup komoditi panjang

Kerusakan klorofil berkurang

Produksi etilen rendah

Kandungan vit. Rendah

Bila konsentrai O2 sampai titik rendah, 
respirasi anaerob terjadi



Blanching

“adalah memberikan kontak bahan makanan 
dengan panas pada suhu 80 - 100 oC selama 
1 - 10 menit”

Teknik blanching:

Water blanching

Steam blancing

Vaccuum steam blanching

Hot - Gas blanching

Microwave blanching



Blanching

Tujuan blanching :

menginaktifasi enzim

menurunkan jumlah mikroorganisme

memperbaiki tekstur (empuk)

mengurangi gas di dalam jaringan bahan


