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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.    Tinjauan Umum Pisang  

          Pisang merupakan tanaman yang berasal dari kawasan Asia Tenggara 

(termasuk Indonesia), kemudian disebarkan oleh para penyebar agama Islam ke 

Afrika Barat, Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Pisang termasuk dalam 

Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Sub-Divisi: Angiospermae, Class: 

Monocotyledone, Ordo: Zingiberales, Family: Musaceae, Genus: Musa, Species: 

Musa spp. (Yuniwati dkk., 2011).  Pisang terdiri atas berbagai varietas dengan 

penampilan warna, bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Varietas pisang yang 

diunggulkan antara lain Pisang Tanduk, Pisang Ambon Kuning, Pisang Ambon 

Lumut, Pisang Badak, Pisang Barangan, Pisang Uli, Pisang Kepok, Pisang Kapas, 

Pisang Mas, Pisang Kidang, Pisang Cavendish, Pisang Batu, Pisang Susu, Pisang 

Raja, Pisang Nangka, Pisang Lampung dan Pisang Badak (Sutiawan dkk., 2017).  

          Pisang merupakan jenis buah yang relatif dikonsumsi oleh manusia, baik 

secara langsung ataupun diolah dalam keadaan mentah maupun matang 

(Megawati dkk., 2016). Salah satu pisang yang dapat diolah yaitu pisang tanduk 

(Octavia dkk., 2017). Pisang tanduk tergolong buah klimaterik sehingga memiliki 

umur simpan yang pendek (Prahardini dkk., 2010). Pisang tanduk mempunyai 

kandungan gizi yang sangat baik, antara lain menyediakan energi dari karbohidrat 

yang cukup tinggi dibandingkan dengan buah-buahan lain (Triyono, 2010). Dalam 

pisang tanduk terkandung karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, besi, gula, lemak,   

vitamin A, B1, B2, B6 dan vitamin C (Riastiwi, 2017). Keunggulan lain pisang 

tanduk yaitu kandungan serat pangan tinggi yaitu sebesar 2,3 g/100 g (Fauziah 

dkk., 2015). Kandungan gizi pisang tanduk dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Kandungan gizi pisang tanduk  

Zat  Kandungan Zat Kandungan 

Vitamin C (mg) 

Kalsium (mg) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin B2 (mg) 

Vitamin B6 (mg) 

20,00 

7,00 

0,05 

0,05 

0,07 

Protein (g) 

Air (g) 

Energi (Kkal) 

Karbohidrat (g) 

Lemak (g) 

 0,80 

63,00 

91,00 

24,30 

  0,10 
Sumber: Aurore et al. (2009) 
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2.2.    Pemanenan 

    Pisang tanduk merupakan varietas pisang yang memiliki ukuran buah 

paling besar. Pisang tanduk memiliki tinggi batang 3 m, lingkar batang semu 63-

69 cm, panjang tandan 50-60 cm, panjang 20-40 cm, lingkar 6-12 cm dan berat 

per biji 100 g-500 g. Pada umumnya pisang tanduk memiliki satu atau dua sisir 

dalam setiap tandannya dengan jumlah buah dalam setiap sisir mencapai 6-10 

buah. Varietas ini memilki warna kulit pisang tanduk hijau muda saat masih 

mentah dan berubah menjadi kuning saat matang. Daging pisang tanduk yang 

telah matang memiliki warna orange muda dengan tekstur yang lembut. Warna 

daging pisang tanduk merah kekuningan, rasa daging pisang tanduk sedikit 

keasaman, aroma kuat dan kulit pisang tanduk kuning kemerahan berbintik 

cokelat (Khamid dkk., 2016). 

           Beberapa tanda atau ciri pisang tanduk yang siap dipanen dapat dilihat dari 

bentuk, ukuran dan kulit. Umur panen yang tepat perlu didukung untuk analisis 

komponen penentu seperti kadar air, total padatan terlarut, kadar pati dan kadar 

asam sebagai pengendali mutu buah. Cara ini sering dikenal dengan cara 

fisikologis yang mudah dilakukan (Prabawati dkk., 2008).  

            Tingkat ketuaan pisang tanduk merupakan faktor penting pada pisang 

tanduk, karena pisang tanduk yang dipanen pada saat kurang matang akan tetap 

dipanen, namun mutunya kurang baik karena rasa dan aromanya tidak 

berkembang baik. Sebaliknya jika buah dipanen terlalu matang, rasa manis dan 

aroma buah kuat, tetapi memiliki masa segar yang pendek. Oleh karena itu, 

tingkat ketuaan panen sangat erat kaitannya dengan jangkauan pemasaran dan 

tujuan penggunaan buah (Prabawati dkk., 2008). 

            Pisang tanduk biasanya dipanen sebelum matang dengan tingkat 

kematangan tertentu. Pemanenan pisang tanduk yang akan dipasarkan dengan 

jarak jauh umumnya pada tingkat kematangan 75%-80% dengan 2 cara yaitu 

dengan menghitung jumlah hari dari bunga mekar sampai siap dipanen atau 

dengan melihat bentuk sudut pisang masih tampak jelas. Sedangkan untuk 

pemasaran jarak dekat dipanen dengan tingkat kematangan 85%-90% dengan ciri-

ciri sudut buah berkembang penuh. Pasca panen pisang dilakukan dengan 

pemotongan sisir pisang dari tandannya (Rizal dkk., 2015).  
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          Pisang tanduk biasa dipanen apabila pada sisir pertama dari tandan sudah 

terdapat 1-2 buah yang menguning. Pada saat itu pertumbuhan pisang tanduk 

sudah mencapai atau mendekati maksimum. Sisir pisang tanduk masih berwarna 

hijau, namun proses pematangan (ripening process) masih akan berlanjut sesudah 

proses pemetikan karena pisang termasuk kelompok klimakterik. Tingkat 

kematangan pisang tanduk ditandai dari warnanya. Hal ini secara umum dibagi ke 

dalam delapan tingkatan seperti tertera pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Tingkat Kematangan Pisang Tanduk 

Indeks Skala Warna Warna Kulit Pisang Tanduk 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Hijau 

Hijau dengan sedikit kuning 

Hijau kekuningan 

Kuning lebih banyak dari hijau 

Hijau pada ujung 

Kuning dengan bintik cokelat 

Kuning kecokelatan 

Hitam kekuningan 
 Sumber: Zewter et al. ( 2012)  

           Rasa manis setelah pisang tanduk masak, ditentukan oleh adanya gula hasil 

degradasi pati yang menjadi gula yang lebih sederhana yaitu sukrosa, glukosa dan 

fruktosa. Pada tahap awal pematangan, sukrosa merupakan gula yang paling 

dominan, sedangkan pada tahap selanjutnya glukosa dan fruktosa merupakan gula 

yang paling dominan. Berlawanan dengan kemanisan, kadar asam organik dalam 

buah menurun selama pematangan. Asam-asam organik merupakan cadangan 

energi pada pisang tanduk yang terus menurun selama proses metabolisme. 

Sedangkan pada pisang tanduk, kadar asam yang tinggi didapatkan pada tahap 

masak penuh dan kadar asam rendah pada tahap perkembangan lainnya. 

Timbulnya aroma yang khas pada pisang tanduk disebabkan terbentuknya 

senyawa kompleks dari senyawa yang mudah menguap dan beberapa minyak 

esensial yang ada. Di samping timbulnya aroma terbentuk juga gula selama 

pemasakan pisang tanduk (Diennazola, 2008). 

           Sebagian besar zat padat dalam pisang tanduk adalah karbohidrat. 

Karbohidrat utama jaringan tanaman yang tidak ada hubungannya dengan dinding 

sel adalah senyawa pati yang terdapat dalam plastid intraseluler atau granula yang 

mempunyai ukuran dan bentuk khusus. Metabolisme pati mempunyai peran yang 
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penting pada proses pemasakan pisang tanduk. Selama periode pasca panen, pati 

dapat diubah menjadi gula sederhana seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa. 

Perubahan kadar pati dan penambahan kadar gula merupakan sifat yang menonjol 

dalam proses pemasakan pisang tanduk. Waktu dipanen, pisang tanduk 

mengandung pati sekitar 20%-30% berat basah dan pada akhir pemasakan pisang 

tanduk, hampir semua pati terhidrolisis menjadi gula sederhana. Kandungan gula 

pisang tanduk yang masak meningkat menjadi 15%-20% (Musita, 2009). 

 

2.3.      Pasca Panen 

      Penanganan pasca panen pisang tanduk dilakukan untuk tujuan 

penyimpanan, transportasi dan pemasaran. Penanganan terdiri dari pemotongan 

sisir dari tandannya, pemilihan (sorting), pemisahan berdasarkan ukuran (sizing), 

pemilihan berdasarkan mutu (grading), pencucian sisir pisang dari kotoran dan 

getah dalam air bersih mengalir, penyusunan sisir pisang pada rak terbuka lalu 

dikeringanginkan dan pengemasan sisir pisang pada kotak karton (Suhartanto, 

2012). Semakin panjang proses penanganan akan mengakibatkan kehilangan dan 

kerusakan seperti susut bobot, pembusukan dan penurunan nilai gizi yang 

semakin besar (Muchtadi, 2008). 

     Penanganan pasca panen pisang untuk tujuan pasar lokal dilakukan dengan 

beberapa tahapan sederhana. Tandan pisang yang telah dipanen dipisahkan per 

sisir untuk memudahkan penanganan. Pengangkutan buah dari lahan menuju 

tempat penanganan selanjutnya dengan cara manual seperti dipikul. Untuk 

mendapatkan buah yang baik, dilakukan sortasi berdasarkan kerusakan dan 

tingkat kematangan buah. Penanganan selanjutnya adalah pengepakan buah untuk 

didistribusikan ke pasar lokal. Kemasan yang sering digunakan adalah keranjang 

bambu, kotak kayu, kotak kardus atau kontainer plastik dengan bahan pengisi 

daun pisang, kertas koran, atau karung goni untuk meredam guncangan dan 

gesekan. Pisang yang telah dikemas kemudian diangkut menggunakan kendaraan 

mobil bak terbuka (Diennazola, 2008). 

 Pada pisang, perubahan komposisi selama pasca panen dan penyimpanan 

merupakan hal yang penting karena pisang merupakan buah klimaterik. Terjadi 

perubahan pada kulit pisang, daging buah dan tekstur daging buah selama proses 
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respirasi selama penyimpanan buah klimaterik. Perubahan warna kulit dari hijau 

menjadi kuning, kegetasan menurun sehingga buah melunak dan pati akan diubah 

menjadi gula. Mengetahui adanya komponen-komponen fisik dan kimia dari 

pisang selama tahapan pematangan merupakan hal yang penting untuk 

menentukan desain handling dan penyiapan pisang sesuai dengan tujuan 

pengolahannya (Tapre dkk,, 2012).  

    Komposisi kimia bervariasi berdasarkan varietas pisang, ketuaan dan 

derajat kematangan dan jenis tanah. Pada penyimpanan pisang terjadi peningkatan 

kadar air karena adanya pemecahan karbohidrat selama respirasi, perubahan 

vitamin C, konversi karbohidrat, perubahan rasa dan perubahan warna. Secara 

umum buah yang telah masak akan mengalami perubahan fisik kimia setelah 

panen. Sebagian besar perubahan fisik dan kimia yang terjadi berhubungan 

dengan metabolisme oksidatif termasuk proses respirasi dan produksi gas etilen. 

(Zakpaa dkk., 2010).  

Pisang memerlukan penanganan pasca panen yang dapat untuk melindungi 

dari pengaruh merugikan etilen yaitu dengan penggunaan senyawa kimia seperti 

CaCl2. Pemberian  CaCl2 pada pisang tanduk diharapkan dapat memperpanjang 

masa simpan pisang karena CaCl2 berfungsi sebagai penghambat laju respirasi 

dan transpirasi, menetralkan warna cokklat pada pisang baik setelah pengupasan 

maupun perendaman dengan CaCl2, menguatkan tekstur pisang sehingga mutu 

fisik dan kimia pisang dapat dipertahankan lebih lama (Faiqoh, 2014).  

 

2.4.    Etilen 

          Etilen merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh pada suhu kamar 

berbentuk gas. Etilen dapat memenuhi persyaratan sebagai hormon karena dapat 

mempengaruhi suatu proses fisiologi tanaman, dihasilkan oleh tanaman dan 

bersifat mobil dalam tanaman dan merupakan senyawa organik (Paramita, 2010). 

Menurut Sen (2012) etilen adalah suatu senyawa kimia yang mudah menguap 

yang dihasilkan selama proses masaknya hasil pertanian terutama pada buah-

buahan dan sayur-sayuran. Pada hasil produksi pertanian klimaterik, produksi 

etilen sangat efektif selama fase permulaan sedangkan pada produksi hasil 
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pertanian yang non klimaterik, produksi etilen terlihat meningkat setelah hasil 

tersebut dipanen.  

Etilen merupakan suatu gas tidak berwarna yang memegang peranan 

penting dalam pematangan buah yang mudah menguap, beraroma manis. Jumlah 

etilen dalam buah berubah-ubah selama proses pematangan. Selain memberikan 

peranan dalam pemasakan buah, etilen juga dapat memberikan kerugian pada 

penanganan pasca panen buah (Diennazola, 2008). Etilen dapat memberi 

pengaruh negatif terhadap produk segar, karena etilen akan mempercepat proses 

pematangan pada produk seperti pisang dan tomat, sehingga produk cepat busuk, 

tetapi jika digunakan pada produk seperti jeruk, maka dapat menghilangkan warna 

hijau (degrenning) sehingga dihasikan jeruk dengan warna merata dan 

penampilannya lebih menarik (Julianti, 2011).  

Secara umum, etilen merupakan bahan yang tidak diinginkan untuk 

penampilan produk segar, sehingga etilen harus disingirkan dari lingkungan 

penyimpanan, karena etilen dapat menurunkan mutu fisik dan kimia selama 

penyimpanan, meningkatkan laju respirasi sehingga mempercepat pelunakan 

jaringan dan kebusukan buah dan mempercepat degradasi klorofil yang akan 

mempercepat kerusakan pascapanen karena memiliki kandungan air tinggi dan 

aktifitas proses metabolismenya meningkat setelah dipanen (Putri dkk., 2015). 

     Tingkat produksi etilen erat hubungannya dengan aktivitas respirasi yaitu 

banyaknya pengunaan oksigen pada kehidupannya, karena apabila produksi etilen 

banyak maka aktivitas respirasi meningkat dengan ditandai meningkatnya 

penggunaan oksigen oleh tanaman. Namun, pemacuan aktivitas respirasi oleh 

etilen mempunyai sifat yang berbeda pada tanaman klimaterik dan non klimaterik. 

Pada buah klimaterik tidak banyak oksigen yang diserap untuk respirasi, 

sedangkan untuk buah non klimaterik, makin tinggi produksi etilen maka aktivitas 

respirasi semakin meningkat, yang ditandai dengan makin banyaknya oksigen 

yang diserap (Hailu dkk., 2013) .  

   Pisang termasuk buah klimaterik yang ditandai dengan meningkatnya laju 

respirasi pada saat buah menjadi matang, dan hal ini berhubungan dengan 

meningkatnya laju produksi etilen. Etilen sangat terlibat dalam pematangan pisang 

seperti dalam buah klimakterik lainnya. Pisang mentah menunjukkan tingkat yang 
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konstan, tetapi rendah dari produksi etilen sampai timbulnya pematangan buah. 

Produksi etilen kemudian meningkat dan diikuti oleh kenaikan laju respirasi. 

Selama pematangan, puncak etilen semakin meningkat yang ditandai dengan laju 

respirasi. Sebagai tingkat penurunan respirasi, produksi etilen mencapai pada 

tingkat tinggi dan kemudian akan menurun (Murtdha dkk, 2012). 

 

2.5.      Penggunaan CaCl2 

            Kalsium (Ca) merupakan nutrisi tanaman yang paling sering diasosiasikan 

dengan kualitas buah dan kekerasan buah. Keterlibatan kalsium dalam beberapa 

proses fisiologi dan biokimia diasosiasikan dengan pelunakan buah (Fatimah dkk., 

2012). Ca diketahui dapat memperpanjang daya simpan buah melalui 

penghambatan pemasakan buah. adanya garam kalsium akan menghambat proses 

hidrolisis pati. Garam-garam kalsium banyak digunakan untuk memperkuat 

jaringan buah. Garam kalsium mempunyai sifat yang mudah larut dalam air, 

sehingga dengan adanya CaCl2 dalam larutan maka ion Ca
2+

 akan memperkuat 

dinding sel dan akan menghambat hidrolisis yang menyebabkan pemecahan 

pektin dan pati (Faiqoh, 2014).  

          CaCl2 merupakan salah satu jenis garam yang mudah larut dalam air, 

sehingga CaCl2 amat luas penggunaannya dalam industri. Senyawa kalsium CaCl2 

adalah senyawa ionik yang terdiri dari unsur kalsium (logam alkali) dan klorin. 

Senyawa ini bersifat padat pada suhu kamar, tidak berbau, tidak berwarna, dan 

tidak beracun, sehingga dapat digunakan secara ekstensif di berbagai industri dan 

aplikasi di seluruh dunia (Prastiyo, 2012). Ihsanudin (2017) menyatakan bahwa 

CaCl2 merupakan bahan yang mempunyai banyak kegunaan dalam industri, antara 

lain menghilangkan kandungan zat terlatut dalam larutan hidrokarbon, 

menghilangkan kandungan fluoride dan zat lain yang tidak diinginkan dalam 

industri dan sebagai pengawet dalam industri makanan kalengan. Secara umum  

kalsium klorida memiliki kegunaan sebagai pencair es dan pengendali debu jalan.  

          Pemberian CaCl2 dapat membentuk ikatan silang antara Ca
2+

 dengan asam 

pektat dan polisakarida-polisakarida lain sehingga membatasi aktivitas enzim–

enzim pelunakan dan respirasi seperti poligalakturonase, sehingga dapat 

menurunkan laju respirasi dan memperkecil degr adasi asam askorbat. Perlakukan 
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CaCl2 dengan pencelupan buah pasca panen tidak akan meninggalkan residu 

setelah buah dicuci dengan air (Rahmawati dkk., 2011).  

         CaCl2 telah digunakan secara luas sebagai agen kekerasan yang yang 

dilakukan secara utuh atau fresh-cut untuk buah dan sayuran. Perendaman buah-

buahan dan sayuran di dalam larutan CaCl2 sangat berperan penting untuk 

mempertahankan mutu buah-buahan dan sayuran terutama dalam hal memperkuat 

teksturnya, karena berbagai gangguan pasca panen pada kedua komoditas tersebut 

yang disebabkan oleh rendahnya kandungan Ca pada lapisan membrannya. CaCl2 

dikomsumsi sebagai tambahan pangan diperkirakan 160-345 mg/hari untuk 

individu (Hidayati, 2012).  

            Agar aplikasi pada pasca panen buah lebih efektif, CaCl2 yang diberikan 

harus mengalami kontak langsung dengan buah (Sambenganarko, 2008). 

Perendaman nanas dengan larutan CaCl2 selama 2 menit dengan kemasan 

polipropilen merupakan perlakuan yang terbaik untuk memperpanjang umur 

simpan dan mempertahankan mutu nanas sampai 8 hari pada suhu 5
o
C (Nasution 

dkk., 2012).  Pada tomat perendaman 6% CaCl2 dapat mempertahankan kualitas 

(kandungan vitamin C, total keasamaan dan total padatan terlarut) sampai 12 hari 

penyimpanan (Arthur et al., 2015).  

          Menurut Ramadani dkk. (2013) menyatakan bahwa pepaya yang telah 

direndam dalam larutan CaCl2 memiliki masa penyimpanan yang relatif lebih 

lama dibandingkan yang tidak diberi perlakuan. Waktu buah mencapai 

kematangan (hari) cenderung meningkat dengan semakin tingginya konsentrasi 

pemberian CaCl2 dan semakin lamanya waktu perendaman. CaCl2 memiliki 

kemampuan menghambat aktivitas kerja enzim. Ion kalsium yang masuk ke 

dalam buah akan mengikat enzim lipoksigenase (Zahrok dkk., 2015). Fungsi 

CaCl2 adalah membentuk dinding sel yang sangat dibutuhkan dalam proses 

pembentukan sel baru, CaCl2 juga dapat mengubah proses-proses intraseluler dan 

ekstraseluler yang dapat memperlambat pemasakan buah (Rahmawati dkk., 2011), 

mempertahankan dinding sel sehingga dapat menghambat pelunakan buah dan 

mengurangi kerusakan mekanis maupun mikrobiologis (Hasmoro, 2014). 

 


