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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang 

          Pisang tanduk merupakan salah satu buah klimakterik, yaitu buah yang 

akan tetap mengalami proses kematangan walaupun telah dipanen. Pisang tanduk 

mempunyai sifat yang mudah mengalami kerusakan sesudah pemanenan baik 

kerusakan fisik, mekanik dan mikrobiologis. Kerusakan yang terjadi akan 

mempengaruhi tingkat kesegaran, penurunan nilai gizi dan penurunan mutu fisik 

kimia pisang tanduk (Maryayah dkk., 2011).  

           Mutu fisik dan kimia pisang tanduk ditentukan dari derajat kematangan, 

bentuk, buah kembar dan ada tidaknya terkena serangan hama dan penyakit. 

Pisang tanduk mempunyai sifat mudah mengalami kerusakan terutama karena 

kondisi lingkungan yang tidak sesuai seperti suhu yang tinggi, udara lembab yang 

dapat mempercepat proses kerusakan dan meningkatkan kehilangan pasca panen  

(Antarlina, 2009). Salah satu penyebab rusaknya pisang tanduk akibat adanya gas 

etilen yang dihasilkan oleh pisang tanduk. Semakin tinggi kadar gas etilen maka 

semakin cepat kematangan pisang tanduk (Sholihati dkk., 2015). 

           Pisang tanduk membutuhkan penanganan untuk memperlambat 

pematangan, kerusakan dan meminimalkan kerugian. Salah satu cara penanganan 

pisang tanduk yang dapat dilakukan adalah pemberian bahan kimia yaitu CaCl2. 

Ca diketahui dapat memperpanjang daya simpan buah melalui penghambatan 

pemasakan buah. Adanya garam kalsium akan menghambat proses hidrolisis pati. 

Garam kalsium digunakan untuk memperkuat jaringan buah dan mempunyai sifat 

mudah larut dalam air sehingga dengan adanya CaCl2 dalam larutan maka ion 

Ca
2+

 akan memperkuat dinding sel dan menghambat hidrolisis yang menyebabkan 

pemecahan pektin dan pati (Faiqoh, 2014). Ca juga dapat mengubah proses 

intraseluler dan ekstraseluler yang dapat memperlambat pemasakan buah 

(Rahmawati dkk., 2014). 

         Ca diketahui dapat menghambat produksi etilen tanpa mempengaruhi pH, 

total padatan terlarut maupun warna buah (Sambeganarko, 2008). Perendaman 

dalam larutan CaCl2 berfungsi untuk menguatkan tekstur pisang tanduk. 

Perubahan disebabkan dengan adanya senyawa Ca dalam kapur yang berpenetrasi 
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ke dalam jaringan buah. Akibatnya struktur jaringan buah menjadi kompleks 

akibat adanya ikatan baru antara kalsium dan jaringan dalam pisang tanduk. 

Selain itu, CaCl2 juga berfungsi untuk menetralkan warna coklat yang sering 

muncul pada buah, baik setelah pengupasan maupun setelah perendaman dengan 

bahan kimia (Angelina, 2011). Perlakuan dengan CaCl2 telah banyak diterapkan 

pada buah-buahan untuk memperpanjang daya simpan antara lain pada mangga, 

pepaya, nenas, tomat, sawo dan pisang (Ramadani dkk., 2013).  

          Sambeganarko (2008) menyatakan bahwa perendaman dalam larutan CaCl2 

berkadar 2% dapat menghambat pematangan dan memperpanjang umur simpan 

pisang raja bulu sampai 15 hari penyimpanan. Pemberian CaCl2 pada pisang 

tanduk diharapkan dapat memperpanjang masa simpan pisang tanduk karena 

CaCl2 berfungsi sebagai penghambat laju respirasi dan transpirasi, menguatkan 

tekstur pisang tanduk sehingga mutu fisik kimia pisang tanduk dapat 

dipertahankan lebih lama.  

   Berdasarkan uraian tersebut penulis telah melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Konsentrasi CaCl2 dan Lama Penyimpanan terhadap Mutu Fisik 

dan Kimia Pisang Tanduk (Musa spp.)”. 

 

1.2.     Tujuan Penelitian 

1. Konsentrasi CaCl2 yang terbaik berpengaruh terhadap mutu fisik dan 

kimia pisang tanduk (Musa spp.). 

2. Lama penyimpanan yang terbaik berpengaruh terhadap mutu fisik dan 

kimia pisang tanduk (Musa spp.). 

3. Interaksi antara konsentrasi CaCl2 dan lama penyimpanan yang terbaik 

berpengaruh terhadap mutu fisik dan kimia pisang tanduk (Musa spp.). 

 

1.3.      Manfaat Penelitian 

            Memberikan informasi tentang penggunaan konsentrasi CaCl2 dapat 

memperpanjang masa simpan pisang tanduk (Musa spp.) 
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1.3.     Hipotesis Penelitian   

1. Penggunaan konsentrasi CaCl2 yang berbeda dapat mempengaruhi mutu 

fisik dan kimia pisang tanduk (Musa spp.). 

2. Lama penyimpanan yang berbeda dapat mempengaruhi mutu fisik dan 

kimia pisang tanduk (Musa spp.). 

3. Terdapat interaksi antara konsentrasi CaCl2 dan lama penyimpanan yang 

terbaik berpengaruh terhadap mutu fisik dan kimia pisang tanduk (Musa 

spp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


