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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tanaman Nanas 

Nanas (Ananas comosus L.Merr) merupakan tanaman yang berasal dari 

Amerika tropis yaitu Brazil, Argentina dan Peru. Tanaman nanas telah tersebar ke 

seluruh penjuru dunia, terutama di sekitar daerah khatulistiwa yaitu antara 25 
0
LU 

dan 25 
0
LS. Di Indonesia tanaman nanas sangat terkenal dan banyak 

dibudidayakan di tegalan dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Daerah 

penghasil nanas di Indonesia yang terkenal adalah Subang, Bogor, Riau, 

Palembang dan Blitar (Rahmat dan Handayani, 2007). 

Varietas atau kultivar nanas yang banyak ditanam di Indonesia adalah 

golongan Cayenne dan Queen. Golongan Spanish dikembangkan di Kepulauan 

India Barat, Puerte Rico, Mexico dan Malaysia. Golongan Abacaxi banyak 

ditanam di Brazilia. Dewasa ini ragam varietas atau kultivar nanas yang 

dikategorikan unggul adalah Nanas Bogor, Subang, dan Palembang (Queen). 

Nanas yang sering di tanam di Indonesia adalah varietas Queen. Karakteristik 

nanas Queen antara lain mempunyai ukuran tanaman, daun dan buah yang lebih 

kecil. Secara umum memiliki ciri-ciri tepi daun berduri, bobot buah sekitar 0,5 – 

1,1 kg, bentuk buah konikal, mata menonjol, warna kulit kuning, warna daging 

buah kuning tua, hati kecil, dan memiliki rasa yang manis (Husniati, 2010). 

Menurut Sari (2002) daerah penghasil nanas utama di Indonesia yaitu Jawa 

Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau dan Jawa Barat. Varietas nanas 

dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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a. Nanas Varietas Cayenne    b. Nanas Varietas Queen 

Gambar 2.1. Varietas Nanas 
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Tanaman nanas cocok ditanam diketinggian 800-1.200 mdpl dengan 

pertumbuhan optimum diketinggian 100-700 mdpl. Panen buah nanas dilakukan 

setelah nanas berumur 12-24 bulan, tergantung dari jenis bibit yang digunakan. 

Bibit yang berasal dari mahkota bunga berbuah pada umur 24 bulan, bibit dari 

tunas batang dipanen setelah umur 18 bulan, sedangkan tunas akar setelah 

berumur 12 bulan dengan ciri-ciri buah nanas yang siap dipanen sebagai berikut: 

1) mahkota buah terbuka, 2) tangkai buah mengkerut, 3) mata buah lebih 

mendatar, besar dan bentuknya bulat, 4) warna bagian dasar buah kuning,            

5) timbul aroma nanas yang harum dan khas (Rukmana, 2000). 

Indikator perubahan warna kulit buah cukup efektif untuk menentukan umur 

panen buah nanas. Perubahan warna kulit buah sebagai indikator tingkat 

kematangan panen buah untuk konsumsi segar banyak digunakan untuk berbagai 

jenis buah, seperti manggis dan sebagainya (Sabari, 1980). 

Indeks kematangan panen yang didasarkan pada tingkat perkembangan 

warna kulit buah nanas Subang telah dilakukan Soedibyo (1992). Buah nanas 

mengalami perubahan-perubahan selama pemasakan dan pematangan, buah nanas 

yang belum memiliki kulit buah berwarna kuning belum cukup tua untuk 

menghasilkan mutu optimum. Klasifikasi buah biasanya berdasarkan bentuk dan 

ukuran yang seragam, jenis maupun tingkat kematangannya. Indeks kematangan 

nanas berdasarkan warna kulit buah dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 
 

Tabel 2.1. Indeks Kematangan Nanas Berdasarkan Warna Kulit Buah 

Klasifikasi Buah Warna Kulit Buah Nanas 

0 

 

 

 

 

Semua mata hijau seluruhnya, tanpa tanda-tanda kuning 

 

 

1 

 

 

 

 

Tidak lebih dari 20% mata jelas berwarna kuning 

 

 

2 

 

 

 

Tidak kurang dari 20% tetapi tidak lebih dari 40% 

matanya jelas mulai berwarna kuning 

3 

 

 

 

 

Tidak kurang dari 55% tetapi tidak lebih dari 65% dari 

mata-matanya jelas berwarna kuning 

 

4 

 

 

 

 

Tidak kurang dari 65% tetapi tidak lebih dari 90% dari 

matanya berwarna kuning penuh 

 

5 

 

 

 

Tidak kurang dari 90% matanya berwarna kuning penuh, 

tetapi tidak lebih dari 20% matanya berwarna jingga 

kemerah-merahan 

6 

 

 

 

20 - 100% matanya berwarna jingga kemerah-merahan 

 

7 

 

 

 

 

Kulit berwarna pirang kemerah-merahan dan 

memperlihatkan tanda-tanda pembusukan 

Sumber: Muchtadi, 1992 

 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, konsumen saat ini 

cenderung menghendaki produk pangan yang mudah penyajiannya, rasa dan nilai 

gizinya, serta memiliki efek positif bagi kesehatan. Nanas memiliki nilai gizi yang 
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tinggi, kaya akan vitamin A, B, C, protein, dan mineral (kalsium, fosfor, dan 

besi), dan mengandung senyawa yang berpotensi sebagai anti oksidan (polifenol 

dan flavonoid) (Hosain dan Rahman, 2011). Kandungan gizi nanas dapat dilihat 

pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Kandungan Gizi Nanas Segar (100 g Bahan Segar) 

No Kandungan Zat Gizi   Jumlah 

1 Kalori (Kkal) 52.00 

2 Protein (g) 0.40 

3 Lemak (g) 0.20 

4 Karbohidrat (g) 16.00 

5 Fosfor (mg) 11.00 

6 Zat Besi (mg) 0.30 

7 Vitamin A (SI) 130.00 

8 Vitamin B1 (mg) 0.08 

9 Vitamin C (mg) 24.00 

10 Air (g) 85.30 

11 Bagian dapat dimakan (%) 53.00 
Sumber: Effendi et al., 2004) 

 

 

2.2. Sifat Fisik Nanas 

Kerusakan mekanis pada produk pertanian dapat disebabkan oleh gaya-gaya 

luar (statik maupun dinamis) dan gaya-gaya dalam disebabkan oleh perubahan 

fisik bahan tersebut. Perubahan fisik dapat menyebabkan perubahan kadar air, 

temperatur, biologis, dan kimia. Kerusakan mekanis dapat terjadi karena buah 

menerima pembebanan, baik berupa tekanan maupun pukulan (Pantastico, 1975). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerusakan mekanis buah antara lain :  

1. Gaya-gaya luar  

Tingkat kerusakan mekanis yang terjadi dipengaruhi oleh besarnya gaya 

luar (beban) yang mengenai buah. Kerusakan akan semakin tinggi jika gaya luar 

(beban) yang diterima oleh buah semakin besar.  

2. Sifat mekanis buah  

Sifat mekanis yaitu respon bahan yang sesuai dengan perilakunya apabila 

diberi gaya. Secara reologis, sifat mekanis buah dapat dinyatakan dalam tiga 

bentuk parameter yaitu gaya, deformasi dan waktu. 
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2.3. Sifat Kimia Nanas 

Nanas mengandung 52 kalori; 0,4 g protein; 0,2 g lemak; 13,7 g 

karbohidrat; 16 mg kalsium; 11 mg fosfor; 0,3 g besi; 0,008 mg Vit. B; 85,3 g air 

serta 53% bagian yang dapat dimakan (bdd) dalam 100 g nanas. Nanas dalam 

kondisi segar hanya mempunyai umur simpan antara 1 sampai 7 hari, pada suhu 

kurang lebih 22℃ (Lies, 2001). Winarno (2008) menyatakan bahwa pada buah 

mentah mempunyai kadar vitamin C yang lebih banyak dibandingkan buah 

matang, semakin tua buah, kadar vitamin C semakin berkurang. Nilai pH pada 

buah nanas berbanding terbalik dengan kadar vitamin C. Nanas hijau penuh 

memiliki pH terendah yaitu 4, sebaliknya pada buah nanas kuning penuh memiliki 

pH yang tertinggi, yaitu 5. pH menggambarkan kekuatan asam, semakin rendah 

nilai pH maka semakin kuat asam tersebut dan semakin tinggi pH maka kekuatan 

asamnya semakin lemah. 

Kadar gula terendah terdapat pada nanas hijau penuh sebesar 8,75%, 

sedangkan kadar gula tertinggi ditunjukan pada nanas kuning penuh sebesar 

11,23%, serta buah hijau 50% dan kuning 50% mempunyai kadar gula di antara 

keduanya, sebesar 10,70%. Saat pematangan buah terjadinya penurunan kadar 

senyawa-senyawa fenolik yang menyebabkan berkurangnya rasa sepat dan 

penurunan asam organik serta kenaikan zat-zat volatil yang memberi rasa dan 

aroma khas pada buah (Winarno, 2008). Proses pematangan buah terjadi hidrolisa 

pati dan meningkatnya kadar gula. Kadar gula dalam daging buah berubah dari 

1%-2% ketika masih hijau dan menjadi 15%-20% pada saat matang dan kadar 

gula terlarut meningkat dari 1 menjadi 20% (Labuza, 1982). 

Pengurangan massa pada buah dipengaruhi oleh proses respirasi selama 

dikemas (Kader, 1992). Proses respirasi akan mengubah gula menjadi 

karbondioksida dan air (Kader, 1989). Wills dkk., (1989) menyatakan bahwa 

selama proses respirasi, senyawa-senyawa kompleks yang terdapat dalam sel 

seperti karbohidrat akan dipecah menjadi molekul-molekul yang sederhana seperti 

karbohidrat dan air yang mudah menguap (air bebas). Enrico (2008) 

menambahkan bahwa proses respirasi berlangsung terus-menerus sehingga 

semakin lama pengurangan massa pada buah semakin meningkat. Menurut 

Winarno (2008), pengurangan massa juga dikarenakan kehilangan air sebagai 
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proses penguapan (air bebas) dan kehilangan karbon sebagai proses respirasi 

selama buah-buahan dikemas. 

Setelah dipanen buah-buahan tetap melakukan aktivitas metabolisme yang 

meliputi respirasi dan transpirasi. Aktivitas respirasi dan transpirasi ini dapat 

mengakibatkan kehilangan substrat dan air pada buah sehingga bobot buah 

menurun. Aktivitas respirasi dapat pula mengakibatkan menurunnya kandungan 

vitamin C pada buah karena asam askorbat sangat peka terhadap oksidasi. 

Selanjutnya aktivitas respirasi juga mengakibatkan padatan terlarut pada buah 

semakin besar yang disebabkan akumulasi gula hasil metabolisme pati 

(Pantastico, 1986). 

Kondisi buah pada periode pascapanen sangat tergantung dari cadangan 

makanan dan kandungan air pada buah tersebut serta panjangnya periode 

pascapanennya (Martoredjo, 2009). Menurut Pantastico (1986) suhu dapat 

mempengaruhi proses-proses biologi seperti transpirasi dan respirasi serta proses 

kimia yaitu aktivitas enzim-enzim yang terjadi pada buah yang sudah dipanen. 

Handayani (1994) menyatakan bahwa perubahan terbesar dalam pemasakan buah 

adalah pemecahan polimer karbohidrat yang mempengaruhi tekstur dan cita rasa 

buah, sehingga kenaikan kadar gula akan menyebabkan bertambahnya rasa manis 

pada buah.  

Pantastico (1986) menyatakan bahwa buah-buahan dan sayuran mengalami 

kehilangan air setelah pemanenan. Lownds et al. (1993) menyatakan bahwa 

pelunakan pada buah berhubungan secara langsung dengan kehilangan air dari 

buah. Peningkatan pelunakan disebabkan oleh terjadinya penguapan air. Produk 

segar hortikultura memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga peka terhadap 

kelayuan, pengkeriputan dan kerusakan mekanik sertarentan terhadap serangan 

cendawan dan bakteri. 

Setiap macam buah mempunyai komposisi yang berbeda-beda dan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan varietas, keadaan iklim tempat 

tumbuh, pemeliharaan tanaman, cara pemanenan, tingkat kematangan waktu 

panen, kondisi selama pemeraman dan kondisi pengemas. Khususnya buah nanas 

mempunyai kandungan air yang tinggi yaitu 85,3% tetapi rendah dalam kadar 
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protein dan lemak, serta memiliki zat pektin yang mudah terhidrolisa (Muchtadi, 

2000). 

 

 

2.4. Jenis Kemasan 

Setelah pemanenan, buah-buahan dan sayuran segar merupakan organisme 

hidup yang masih melakukan aktivitas fisiologi (respirasi dan transpirasi) hingga 

produk tersebut diproses untuk dimasak atau dikonsumsi. Hal ini berpengaruh 

terhadap penurunan mutu komoditi setelah pemanenan (Pantastico, 1989). Oleh 

sebab itu, diperlukan penanganan berupa kemasan yang dapat berfungsi untuk 

melindungi produk dari kerusakan fisik, kimia maupun mikrobiologi agar lebih 

bersih, mudah untuk penyimpanan, transportasi, distribusi serta memberikan daya 

tarik dalam penjualan (Bucklet et al.. 1997). 

Pengemasan buah ialah meletakkan buah-buahan ke dalam suatu wadah yang 

cocok dan baik sehingga komoditi tersebut terlindungi dari kerusakan mekanis, 

fisiologis, kimiawi dan biologis. Tujuan pengemasan secara umum ialah:              

1)  melindungi hasil terhadap kerusakan, 2) melindungi dari kehilangan air,          

3) melindungi dari pencurian, 4) mempermudah dalam pengangkutan,                  

5)   mempermudah penyusunan baik dalam pengangkutan maupun penyimpanan,  

6)     mempermudah dalam perhitungan (Rukmana, 2007). 

Semua prosedur penanganan termasuk pengemasan harus diarahkan kepada 

penghambatan proses penurunan mutu produk yang dikemas, tanpa mematikan 

sel-sel dalam komoditi atau merusak mutu produk. Menurut Rukmana (2007) 

keuntungan yang diperoleh dari pengemasan antara lain: 1) lebih efisien dalam 

pengangkutan maupun pemasaran, 2) memungkinkan penggunaan teknologi 

pengemasan dengan modifikasi atmosfer, 3) buah yang dikemas tampak bersih 

dan memenuhi syarat kesehatan, 4) memberikan pelayanan penjualan yang lebih 

baik pada konsumen, 5) mengurangi biaya pengangkutan, 6) memungkinkan 

menggunakan cara-cara pengangkutan baru.  

Secara garis besar bahan untuk kemasan digolongkan menjadi tiga macam, 

yaitu bahan kemasan yang bersifat kaku, semi kaku dan fleksibel. Bahan kemasan 

yang bersifat kaku contohnya kemasan yang terbuat dari logam, kaca, kayu, 

bambu dan sebagainya. Bahan yang bersifat semi kaku contohnya aluminium, 

karton bergelombang, kardus dan sebagainya, sedangkan bahan kemasan yang 
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bersifat fleksibel contohnya kertas, plastik, daun pisang, karung goni, dan 

sebagainya. Penggunaan bahan kemasan tergantung pada jenis produk yang 

dikemas, tujuan pengemasan, serta pertimbangan teknis, estetika dan ekonomis 

(Rukmana, 2007). 

Kemasan dapat digunakan untuk sekali atau beberapa kali penggunaan. Di 

negara maju, pengemasan untuk pengiriman umumnya digunakan sekali saja. Di 

negara berkembang, kemasan dapat digunakan hingga berulang kali. Keranjang 

bambu dan peti kayu sering dimanfaatkan ulang atau dijual untuk digunakan 

kembali. Pengemasan buah untuk pemasaran lokal umumnya menggunakan peti 

kayu, peti karton, keranjang bambu, keranjang plastik, dan jaring (Rukmana, 

2007). 

Peti kayu adalah kemasan buah yang paling banyak digunakan di Indonesia, 

alasannya selain ringkas dan rapi, biaya kemasan relatif tidak mahal karena bahan 

kayu yang digunakan dari jenis yang murah. Kemasan daun pisang memiliki 

kelebihan pembungkus alami yang tidak mengandung bahan kimia yang 

berbahaya, mudah ditemukan, mudah dilipat dan memberi aroma sedap. 

Disamping itu juga memiliki kekurangan, antara lain mudah sobek dan kebersihan 

kurang. Kemasan plastik memiliki kelebihan yaitu kuat, ringan, tidak karatan serta 

dapat diberi warna, sedangkan kelemahannya adalah molekul kecil yang 

terkandung dalam plastik yang dapat melakukan migrasi ke dalam bahan makanan 

yang dikemas (Winarno, 1994). 

Produk pertanian seperti buah-buahan dan sayuran merupakan bahan yang 

mudah mengalami kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis yang bisa terjadi pada 

bahan dalam kemasan selama transportasi, antara lain: 1) Kerusakan tekanan atau 

kompresi kerusakan ini disebabkan oleh tekanan yang terlalu besar terhadap 

bahan. Kerusakan seperti ini bisa terjadi pada bahan yang berada pada tumpukan 

bagian bawah, 2) kerusakan benturan, yaitu kerusakan yang terjadi karena bahan 

jatuh menimpa bahan yang lain atau mengenai permukanaan kemasan yang kasar 

dan keras akan memperbesar kerusakan yang terjadi, 3) kerusakan Vibrasi, terjadi 

karena terlontar-lontarnya bahan pada lapisan atas selama terjadi guncangan 

dalam transportasi. Kerusakan ini mudah terjadi pada kemasan yang tidak terisi 

penuh sehingga dapat menugurangi mutu produk (Rukmana, 2007). 
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Menurut Paine dan Paine (1983), sifat-sifat kemasan yang diinginkan 

selama distribusi adalah: 1) sesuai dengan sifat produk yang dikemas,                  

2) mempunyai kekuatan yang cukup untuk bertahan dari resiko kerusakan selama 

transportasi dan penyimpanan, 3) memiliki lubang ventilasi yang cukup (bagi 

produk tertentu yang memang membutuhkan), 4) menyediakan informasi yang 

memungkinkan identifikasi produk yang dikemas, tempat produsen, dan tujuan 

pengiriman, 5) dapat dibongkar dengan mudah tanpa harus menggunakan buku 

petunjuk secara khusus.  

 

2.5. Penyimpanan Nanas 

Tujuan penyimpanan buah adalah untuk memperpanjang waktu 

ketersediaannya sampai kepada konsumen dan menyediakannya untuk memenuhi 

permintaan pasar. Suhu penyimpanan harus dijaga agar tetap konstan demikian 

pula kelembabannya. Penggunaan suhu rendah dapat meningkatkan umur simpan 

nanas utuh 2-4 minggu, namun harus memerhatikan suhu yang tepat. Paul and  

Rohrbach (2002) merekomendasikan penyimpanan nanas utuh pada suhu 7,5-

12
o
C dengan kelembapan 70-95%. Penyimpanan nanas utuh pada suhu kurang 

dari 7
o
C dapat menyebabkan chilling injury dan pada kisaran suhu 2-4

o
C dapat 

terjadi pencokelatan. Broto et al., (1996), penyimpanan buah-buahan dan sayuran 

dapat memperpanjang daya guna dan dalam kemasan tertentu dapat 

mempertahankan mutunya. Setiap varietas atau jenis buah tidak memiliki kondisi 

penyimpanan yang sama.  

Perubahan warna yang menandai kerusakan nanas di antaranya adalah 

pencokelatan. Pencokelatan dapat disebabkan oleh reaksi enzimatis dan 

nonenzimatis. Pencokelatan internal muncul selama penyimpanan terutama jika 

disimpan pada suhu rendah dalam jangka waktu lama. Kerusakan ini sering 

dikaitkan dengan chilling injury. Jenis nanas hijau mudah mengalami chilling 

injury jika disimpan pada suhu di bawah 10
o
C, sedangkan untuk nanas Smooth 

Cayenne pada suhu di bawah 7
o
C. Chilling injury pada nanas dapat dikenali 

dengan ciri-ciri antara lain warna kulit tidak dapat berubah dari hijau ke kuning, 

kulit yang kuning berubah menjadi cokelat, bagian mahkota buah mengering, layu 

dan pudar, dan jaringan internal tampak berair (Thomson, 2003). Kejadian 

pencokelatan internal lebih tinggi pada nanas yang dipanen pada musim dingin 
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dibanding pada musim lainnya (Lu et al., 2011). Rocculi et al., (2009), 

melaporkan nanas potong mengalami perubahan warna menjadi lebih cokelat dan 

warna kuningnya berkurang selama penyimpanan 6 hari pada suhu 4
o
C karena 

aktivitas enzim polifenoloksidase yang membentuk pigmen melanin. 

Salah satu faktor penting dari lingkungan buah adalah suhu 

penyimpanannya. Kelembaban udara yang rendah dapat mempercepat terjadinya 

transpirasi atau penguapan sehingga dapat menyebabkan kehilangan bobot yang 

cukup besar selama penyimpanan. Selain itu, dengan mengurangi suhu dapat 

memperlambat terjadinya metabolisme, menghambat terjadinya perubahan, dan 

mengurangi kehilangan air dan peningkatan pathogen (Pantastico, 1989). 

Mutu simpan buah akan lebih bertahan lama jika laju respirasi rendah dan 

transpirasi dapat dicegah dengan meningkatkan kelembaban relatif, menurunkan 

suhu udara. Umumnya komoditas yang mempunyai umur simpan pendek 

mempunyai laju respirasi tinggi atau peka terhadap suhu rendah (Tranggono dan 

Sutardi, 1990). Nanas segar memiliki umur simpan pendek, yakni 46 hari. Jika 

ada luka atau memar, nanas yang disimpan pada suhu ruang akan terfermentasi 

dan segera membusuk. Hal ini mengakibatkan distribusi nanas segar ke berbagai 

penjuru dunia menjadi terbatas, sehingga yang lebih banyak beredar adalah nanas 

olahan (Hajare et al., 2006). 

 

2.6.  Transportasi Komoditi 

Transportasi merupakan mata rantai yang penting dalam pemanenan, 

penanganan, penyimpanan, dan distribusi buah-buahan atau sayuran dengan 

tujuan untuk memindahkan produk komoditi dari tempat asal ke tempat tujuan. Di 

bawah kondisi tropika terjadi kerugian-kerugian yang besar pada beberapa titik 

dalam urutan distribusi yang disebabkan oleh kerusakan komoditi, penanganan 

kasar, kelambatan yang tidak dapat dihindarkan, pemuatan dan pembongkaran 

yang kurang baik, penggunaan wadah untuk pengangkutan yang tidak sesuai, dan 

kondisi pengangkutan yang kurang memadai (Chace & Pantastico, 1986). 

Perlakuan yang kurang baik selama transportasi dapat mengakibatkan 

kerusakan produk 30-50% (Soedibyo, 1992). Hambatan yang menyebabkan 

penurunan mutu tersebut adalah kegiatan penanganan pascapanen yang tidak 
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sempurna walaupun mutu pada waktu pemanenan sudah baik. Kondisi permukaan 

jalan saat proses pengangkutan yang tidak rata akan menyebabkan terjadi 

guncangan pada saat produk ditransportasikan.  

Guncangan yang terjadi selama pengangkutan dapat mengakibatkan memar, 

susut bobot dan memperpendek masa simpan. Hal ini terjadi pada pengangkutan 

buah-buahan dan sayuran yang tidak dikemas. Kemasan dapat meredam efek 

guncangan, tetapi daya redamnya tergantung pada jenis kemasan serta tebal bahan 

kemasan, susunan komoditas di dalam kemasan dan susunan kemasan di dalam 

alat pengangkut juga dapat menyebabkan kememaran pada produk buah-buahan 

yang dikemas (Purwadaria, 1992). Umumnya semakin kecil wadah/kemasan 

semakin besar persentase kememarannya. Besar kecilnya kememaran selama 

pengangkutan tergantung pada frekuensi, amplitudo dan lama getaran, amplitudo 

getaran dasar peti, ketinggian buah dalam wadah, dan sifat-sifat jenis buahnya 

(Pantastico, 1989). 

Transportasi merupakan kegiatan yang berada pada satu rangkaian untuk 

peredaran atau perdagangan buah. Tahapan ini mengambil waktu yang cukup 

lama  dari masa simpan buah, sekitar 50%-75% masa simpan buah berada pada 

transportasi dan distribusi (Cantwell, 2007). Oleh karena itu, menjaga mutu buah 

selama transportasi dan distribusi menjadi bagian penting dalam penanganan 

buah. 

Pemilihan transportasi untuk pengiriman buah didasari oleh beberapa faktor, 

antara lain: tempat tujuan, nilai ekonomi buah, tingkat kepekaan/kemudahan 

produk menjadi rusak, kuantitas, kondisi transportasi yang dipersyaratkan, kondisi 

iklim tempat asal dan tempat tujuan, waktu tempuh yang diinginkan sampai 

tujuan, biaya angkutan dan kualitas pelayanan. Pengangkutan buah menggunakan 

truk dengan bak terbuka masih banyak dilakukan, untuk mengurangi kerusakan 

mekanis selama pengangkutan, pada pemuatan buah secara curah, bak truk dapat 

dilapisi dengan jerami atau daun pisang kering, demikian juga pada tiap 

lapisannya. Saat pembongkaran muatan dilakukan sortasi untuk memisahkan buah 

yang mengalami kerusakan mekanis, buah matang dan kerusakan lainnya (Hui, 

2003).  

 


