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PENGENALAN MANUAL   
 
Tiga tujuan utama untuk menerapkan teknologi pascapanen buah-buahan dan sayuran 
adalah:  

1. menjaga mutu (kenampakan, tekstur, citarasa dan nilai nutrisi) 
2. untuk melindungi keamanan pangannya, dan 
3. untuk mengurangi susut dari saat panen sampai produk tersebut dikonsumsi 

  
Manajemen yang efektif selama periode pascapanen, dibandingkan dengan tingkat 
kecangihan berbagai teknologi, adalah kunci dalam mencapai tujuan yang diinginkan.  
Operasi skala besar dapat menguntungkan karena investasi mesin penanganan yang 
biayanya tinggi serta perlakuan-perlakuan pascapanen berteknologi tinggi, sering pilihan-
pilihan tersebut tidak praktis bagi penganan skala kecil.  Teknologi sederhana biaya murah 
sering lebih sesuai untuk volume panen yang kecil, terbatasnya sumber daya untuk operasi 
komersial, petani terlibat langsung dalam pemasaran, serta untuk suplier sampai eksporter di 
negara-negara sedang berkembang. 
Banyak inovasi teknologi pascapanen terkini di negara-negara berkembang adalah 
merupakan respon adanya kebutuhan untuk menghindari penggunaan tenaga kerja yang 
mahal dan kebutuhan akan produk secara kosmetik adalah sempurna.  Metode-metode 
tersebut mungkin tidak berkelanjutan dalam jangka waktu lama karena adanya perhatian 
masyarakat terhadap faktor sosial-ekonomi, budaya dan/atau lingkungan.  Contohnya, 
penggunaan pestisida pascapanen dapat menurunkan kerusakan permukaan produk tetapi 
dapat menjadi mahal karena keterkaitan konskwensinya terhadap lingkungan dan nilai uang 
itu sendiri.  Terlebih lagi, peningkatan permintaan terhadap buah dan sayuran organik 
menawarkan peluang baru bagi produsen dan pemasar berskala kecil. 

Kondisi lokal bagi usaha penangan berskala kecil dapat meliputi berlimpahnya tenaga kerja, 
kesenjangan adanya kredit untuk investasi dalam teknologi pascapanen, tidak tersedianya 
tenaga listrik yang memadai, kesenjangan akan pilihan transportasi dan juga fasilitas dan/atau 
bahan pengemasan serta hambatan lainnya.  Masih beruntung, terdapat secara luas berbagai 
ragam teknologi pascapanen sederhana yang dapat dipilih, dan berbagai praktik-praktik yang 
mempunyai potensi memenuhi kebutuhan khusus untuk penangan dan pemasar berskala 
kecil.  Banyak cra-cara praktis yang terdapat dalam manual ini telah berhasil untuk 
mengurangi susut dan menjaga mutu produk hortikultura  di berbagai belahan dunia.  

Banyak tahapan-tahapan yang saling berinteraksi dalam sistem pascapanen.  Produk sering 
ditangani oleh organ-orang berbeda, ditransportasi dan disimpan berulang-ulang antara waktu 
panen sampai produk tersebut dikonsumsi.  Walau praktik-praktik khusus dan sekuen operasi 
akan bervariasi untuk setiap produk, terdapat seri tahapan umum dalam sistem-sistem 
penanganan pascapanen yang akan diikuti dan terliput dalam manual ini. 

Bab 1 menjelaskan tentang praktik-praktik pemanenan dan metode-metode penyiapan untuk 
pasar produk segar. Bab 2 menyediakan contoh-contoh khusus tentang bagaimana 
melakukan curing produk akar-akaran, umbi dan bulba atau umbi lapis sebelum disimpan 
lebih lanjut.  Bab 3 mengilustrasikan teknologi sederhana yang dapat digunakan dalam 
bangsal pengemasan, naungan sederhana di lapang atau struktur terpisah dengan 
pendinginan serta fasilitas penyimpanan.  

Bab 4 mempresentasikan berbagai ragam metode pengemasan yang dapat menjaga mutu 
produk dan mengurangi kerusakan mekanis selama penanganan, transportasi dan 
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penyimpanan.  Bab 5 menjelaskan metode pengendalian hama dan penyakit dan memberikan 
saran-saran untuk alternatif-alternatif pengganti perlakuan kimia untuk pengendalian hama 
dan penyakit tersebut.  

Metode sederhana untuk mendinginkan produk dijelaskan pada Bab 6.  Struktur 
penyimpanan, metode-metode untuk meyakinkan ventilasi yang mencukupi dan teknologi 
sederhana untuk penyimpanan atmosfer termodifikasi dipersembahkan dalam Bab 7.  Praktik-
praktik pengangkutan yang dapat mengurangi susut dipaparkan dalam Bab 8, dan metode-
metode penanganan di tempat tujuan (pasar grosir atau ritel) diilustasikan dalam Bab 9.  Bab 
10 menjelaskan beberapa metode sederhana untuk pengolahan produk segar seperti 
pemberian nilai tambah dengan cara pengeringan, pengalengan dan ekatraksi jus.  Akhirnya, 
Bab 11 adalah Bab baru untuk edisi manual ini yang menggambarkan dasar-dasar Praktik 
Pertanian yang Baik atau Good Agricultural Practices (GAP) dan metode-metode sederhana 
yang dapat diaplikasikan untuk meyakinkan keamanan pangan untuk produk segar. 

Setiap praktik-praktik yang dipaparkan pada manual ini secara  ringkas dijelaskan dan 
diilustrasikan.  Untuk informasi lebih lanjut dari praktik-praktik khusus, pengguna manual ini 
dapat merujuk pada daftar pustaka dan tulis surat atau email kepada penulis manual ini.  
Praktik-praktik yang digambarkan dalam manual ini tidak bermaksud untuk mencantumkan 
daftar-daftar praktik penanganan pascapanen yang menyeluruh, namun merupakan titik 
permulaan untuk pengusaha atau penangan komoditi hortikultura berskala kecil atau input 
sumberdaya rendah.  Kami menyarankan anda untuk mencoba praktik-praktik dalam manual 
ini dan bandingkan dengan cara yang anda lakukan sekarang ini.  Ingat  bahwa apapun 
bentuk-bentuk praktik dalam manual ini dapat dimodifikasi oleh pengguna manual ini atau 
pengusaha skala kecil untuk menyesuaikan lebih baik dengan kondisi lokal atau bahan-bahan 
yang tersedia.  Dan adalah harapan kami bahwa pengguna manual ini akan mengirim 
informasi sekitar praktik-praktik sederhana, teknologi biaya murah yang sekarang ini 
digunakan yang tidak terliput pada edisi ini kepada penulis manual ini. 

 

GAMBAR 1: Tahapan-tahapan penanganan pascapanen untuk komotiti tetentu  

Kami percaya bahwa aplikasi dari beberapa praktik-praktik sederhana yang diilustrasikan 
dalam manual ini akan memberikan kemampuan bagi penangan ber skala kecil untuk 

Praktik-praktik Penanganan Pascapanen Skala Kecil:  Manual untuk Produk Hortikultura (Edisi ke 4)  Juli 2002 
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menurunkan susut, melindungi keamanan pangannya serta menjaga mutu untuk buah-
buahan, sayur-sayuran dan tanaman hias. 

Penyebab-penyebab Mendasar Susut dan Mutu Rendah Pascapanen   
Walau usaha-usaha pendidikan telah dilakukan beberapa dekade, penyebab paling umum 
dan berkelanjutan dari susut pascapanen di negara-negara sedang berkembang adalah 
adanya penanganan yang kasar dan pendinginan serta suhu untuk mempertahankan suhu 
dingin masih belum mencukupi.  Kesenjangan dari sortasi untuk menyisihkan produk yang 
ru disim engg

TOH NDASAR SUSUT PASCAPANEN DAN 
DASAR URUTAN PENTINGNYA)  

sak sebelum pan dan p unaan bahan  

KELOMPOK CON PENYEBAB ME
RENDAHNYA MUTU (BER

Kerusakan mekanis  

Curing yang tidak memadai 

Perkecambahan dan pertumbuhan akar  
Kehilangan air (pengkerutan)  
Pembusukan  

Sayuran dari akar 

Bawang putih 
Kentang  

r 

ubtropical and tropical)  

Wortel  
Beets  
Bawang  

Ubi jala

Kerusakan dingin (untuk sayuran akar s
Kehilangan air (layu)  
Kehilangan warna hijau (penguningan) 
Kerusakan mekanis 
Laju respirasi relatif tinggi  

Sayuran daun   

Spinach  

g 

selada
Chard  

sawi  
andaun baw

Pembusukan 
Kerusakan mekanis 
Penguningan dan diskolorasi lainnya 
Absisi dari floret atau tandan bunga 

Sayuran bunga  
Broccoli  

 
l)  

Artichokes  

Cauliflower
(bunga ko Pembusukan  

Kelewat matang saat panen 
Kehilangan air (pengkerutan) 
Memar dan kerusakan mekanis lainnya  
Kerusakan dingin 

Sayuran buah 
muda  h  

ns  

mentimun 
Squas
Terong  
Peppers  
Okra  
Snap bea Pembusukan 

Memar 
Lewat masak dan terlalu lembek saat panen  
Kehilangan air  
Kerusakan dingin (buah yang sensitif kerusakan dingin)  
Perubahan komposisi  

Sayuran buah 
matang dan 
buah-buahan 

 Pembusukan 

Tomat  
Melons  
Citrus  
Pisang   
Mangga  
Apel  
Anggur 
Buah berbiji 
keras (Stone 
fruits)  

kemasan yang tidak memadai menambah permasalahan.  Secara umum, meminimalkan 
penanganan yang kasar, sortasi untuk menghilangkan produk yang rusak dan berpenyakit 
serta pengelolaan suhu yang efektif akan membantu secara nyata menjaga mutu produk dan 
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mengurangi susut penyimpanan. Masa simpan akan dapat ditingkatka
periode pascapanen dijaga sedekat mungkin dengan suhu optimum 

n jika suhu selama 
penyimpanan untuk 

Keringkihan Relatif dan Masa Simpan Produk Segar   

K o berdasarkan keringkihan  potensi masa simpan 
pada kondisi udara mendekati suhu dan kelembaban relatif optimum.   

K
RELATIF 

POTENSI 
MASA SIMPAN 

(MINGGU) 

komoditi tertentu. 

lasifikasi hasil h rtikultura segar  relatif serta

ERINGKIHAN KOMODITI 

Sangat Tinggi <2 
uliflower, green onion (daun 

bawang), leaf lettuce (daun selada), mushroom (jamur), 
to 

an 

Apricot, blackberry, blueberry, cherry, fig, raspberry, strawberry; 
asparagus, bean sprouts (tauge), ca

muskmelon, pea, spinach, sweet corn (jagung manis), toma
(tomat masak); kebanyakan bunga potong and foliage; buah d
sayuran dengan proses minimum.  

Tinggi 2-4 

shaw, Persian), nectarine, 
papaya (pepaya), peach, plum; artichoke, green beans, Brussels 

 

Avocado (alpukat), banana (pisang), grape (Anggur tanpa 
perlakuan SO2), guava (jambu biji), loquat, mandarin, mango 
(mangga), melons (honeydew, cren

sprouts, cabbage (sawi), celery (seladri), eggplant (terong), head 
lettuce (selada padat), okra, pepper, summer squash, tomato
(tomat sebagian masak). 

Moderat 4- 8 ear (beberapa kultivar), grape (anggur dengan 
perlakuan SO ), orange, grapefruit (jeruk besar), lime (jeruk 

ranate 

Apple (apel) dan p
2

nipis), kiwifruit (buah kiwi), persimmon (kesemek), pomeg
(delima); table beet, carrot (wortel), radish (lobak), potato 
(kentang muda). 

Rendah 8-16 berapa kultivar), lemon; potato 
(kentang matang), dry onion (bawang lapisan luar kering), garlic 

eladi), yam; bulbs (bulba) dan bagian lain 
dari tanaman hias.  

Apple (apel) dan pear (be

(bawang putih), pumpkin (waluh), winter squash, sweet potato 
(ketela rambat), taro (k

Sangat Rendah >16 Tree nuts (hasil kacang-kacangan tanaman tahunan), buah dan 
sayur-sayuran kering. 

Sumber: Kader, A.A, 1993. Postharvest Handling. In: Preece, J.E. and Read, P.E., The Biology of 
Horticulture- An Introductory Textbook. New York: John Wiley & Sons. pp. 353-377. 
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Sumber-sumber Berkaitan dengan Penjaminan Mutu dan Pemasaran 
Expor 
Untuk penangan yang berkeinginan memperoleh informasi untuk kebutuhan ekspor, Natural 
Resources Institute (1994) telah mempublikasikan Manual for Horticultural Export Quality 
Assurance cukup lengkap. Manual NRI's menyediakan petunjuk praktis tentang total quality 
management untuk proses pascapanen meliputi inspeksi, higiene, analisis residu pestisida, 
standardisasi untuk alat pemeriksaan suhu, dan pencatatan-pencatatan untuk pemeliharaan.  
Manual ini sangat direkomendasikan terhadap siapapun terlibat di dalam bisnis ekspor 
komoditas hortikultura ke negara-negara European Union. (Tersedia untuk dijual dari NRI, 
Central Avenue, Chatham Maritime, Kent ME4 4TB, UK).  
Standard untuk grade Amerika Serikat (U.S.) tersedia untuk kisaran buah dan sayuran yang 
luas untuk pasar produk segar dan olahan.  Untuk setiap copy Grade U.S. grade khusus untuk 
komoditi tertentu, kirim surat ke Fresh Products Branch, USDA-AMS, FV, Room 2056-S, 
Washington, D.C., 20250. U.S. Instruksi-instruksi inspeksi juga tersedia dengan biaya murah 
pada alamat tersebut.  Standar grade juga di download dari USDA-AMS website:  
http://www.ams.usda.gov/standards/ stanfrfv.htm (Fruit & Vegetable Programs). 
The Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) mempublikasikan 
booklets tentang "International Standards of Fruits and Vegetables". Di Amerika Utara, tulis 
surat ke: OECD Publications and Information Center, 2001 L Street, N.W., Suite 700, 
Washington, D.C., 20036-4910. Dari negara luar Amerika Utara, kontak Layanan publikasi 
OECD, 2 Rue André-Pascal, 75775 PARIS Cedex 16, France.  

Keamanan pangan akhir-akhir ini telah menjadi prioritas utama bagi berbagai peritel yang 
bekerja ke arah pembentukan global Good Agricultural Practices (GAP).  Dimulai sebagai 
inisiatif dari peritel tahun 1997, the Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP), versi 
dokumen dan prosedur EUREP-GAP terkini telah disetujui antar partner dari keseluruhan 
rantai makanan untuk buah dan sayuran setelah fase konsultasi yang luas lebih dari tiga 
tahun.  Draf dokumen untuk sertifikasi, "EUREP-GAP Fruits and Vegetables", telah 
dikembangkan oleh perwakilan-perwakilan kelompok Eropa dari keseluruhan tahapan dalam 
sektor buah dan sayuran dengan dukungan dari organisasi produsen di luar EU. Organisasi 
produsen dari seluruh benua dapat mengajukan permohonan keanggotaan EUREP-GAP dan 
dapat mulai menggunakan solusi terintegrasi serta efektif biaya untuk memberikan jaminan 
keamanan pangan. (www.eurep.org)
 
Misi dari the Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) adalah untuk melindungi 
sumber daya tanaman dan hewan Amerika dengan:  
! Menjaga keamanan sumber daya dari hama dan penyakit yang exotik dan invasif,  
! Memonitor dan mengelola atau mengatur hama dan penyakit yang ada di Amerika Serikat.  
! Mencari pemecahan dan mengelola isu-isu perdagangan yang berkaitan dengan 

kesehatan tanaman dan hewan.   
! Memberikan keyakinan adanya kepedulian terhadap manusia (humane care) dan 

perlakuan-perlakuan terhadap hewan.  
 
 
Website APHIS (http://www.aphis.usda.gov/) menawarkan berbagai informasi berkaitan 
dengan peraturan impor/ekspor bagi yang tertarik untuk meng ekspor produknya ke Amerika 
Serikat.   

 
 

http://www.ams.usda.gov/
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! http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/online_manuals.html memajang daftar  dari 
APHIS/Plant Protection and Quarantine Manuals yang tersedia secara elektronik.  

! http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/pdf_files/FV%20Chapters.htm adalah buku 
pegangan yang lengkap tentang “Regulating the Importation of Fresh Fruits and 
Vegetables”  tersedia secara online.  

Protrade memberikan layanan saran dan mempromosikan bisnis di Amerika Latin, Afrika, 
Asia dan Eropa Timur dengan menyediakan keahlian pemasaran untuk produk-produk yang 
bersaing di pasar Eropa.  Buku pegangan tentang perdagangan dan pemasaran umum 
tersedia untuk buah segar dan buah kering.  Manual ekspor (dalam bahasa Inggris dan 
Spanyol) tersedia untuk  asparagus, manga, alpukat, pepaya dan nenas.  Publikasi-publikasi 
ini tersedia di Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Gmb H/ 
Protrade, P.O. Box 5180, D-65726 Eschborn, Germany.  

Publikasi tentang pemanenan, penanganan pascapanen dan pemasaran pisang, mangga, 
rambutan, pepaya dan durian tersedia di  ASEAN Food Handling Bureau, sebagai bagian 
dari seri tentang "Fruit Development, Postharvest Physiology, Handling and Marketing in 
ASEAN". Setiap buku tersedia untuk dijual di ASEAN Food Handling Bureau, Level 3, 
G14/G15, Pusat Bandar Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia.  

Keanggotaan dalam ProduceWorld adalah bebas biaya dan anggota dapat mendaftarkan 
produknya untuk dijual secara online atau dalam daftar klasifikasi search ProduceWorld’s 
untuk broker dan pedagang besar yang tertarik membeli dan/atau menjual produk segar dan 
olahan. (www.produceworld.com) 
The Produce Marketing Association, yang didirikan tahun 1949, adalah asosiasi 
perdagangan global nirlaba yang melayani sampai 2.400 anggota yang memasarkan produk 
buah dan sayuran segar serta produk sejenis seluruh dunia.  Anggotanya terlibat dalam 
produksi, distribusi, peritel dan industri sektor layanan makanan (food services).  
(www.pma.com)  
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BAB 1   
PANEN DAN PERSIAPAN UNTUK PASAR 
 
Produsen berskala kecil mempunyai pilihan untuk panen lebih awal, ketika sayuran 
lebih enak dan berharga; panen dilakukan belakangan, ketika buah pada stadia 
masak dan mempunyai rasa penuh; atau panen yang dilakukan berulang (mengambil 
manfaat  dari beberapa kali panen untuk mengumpulkan produk ketika dalam tingkat 
kematangan yang optimal). Semua pilihan tersebut bisa memberikan keuntungan yang 
lebih besar karena nilai produk yang akan anda jual lebih tinggi. 
 
Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh petani adalah memanen buah terlalu 
awal ketika mereka belum matang dan belum menghasilkan rasa yang enak. Beberapa 
sayuran, jika dibiarkan untuk tumbuh besar, akan menjadi terlalu berserat atau terlalu 
banyak biji untuk bisa dimakan enak. Pada kebanyakan tanaman hortikultura, jika anda 
memanennya bersamaan maka anda dipastikan mendapat banyak produk yang belum 
matang atau terlalu matang. Dengan menggunakan indeks kematangan sebagai 
standard panen maka akan sangat mengurangi susut saat pre-sortasi. Untuk beberapa 
hasil panen ini dapat melibatkan penggunaan refraktometer untuk mengukur kadar gula 
atau sebuah alat penetrometer untuk mengukur kekerasan.  
 
Kerusakan mekanis selama panen bisa menjadi masalah yang serius, karena kerusakan 
tersebut menentukan cepatnya produk untuk membusuk, meningkatnya kehilangan 
cairan dan meningkatnya laju respirasi serta produksi etilen yang berakibat pada 
cepatnya kemunduran produk. Secara umum, panen dengan mesin akan lebih merusak 
daripada panen dengan tangan, walaupun beberapa umbi-umbian dapat rusak lebih 
parah bila dipanen dengan tangan.  Kontainer atau wadah yang digunakan saat 
pemanenan  haruslah bersih, halus bagian permukaan dalamnya dan tidak mempunyai 
bagian pinggir yang tajam. Krat plastik yang bisa ditumpuk, walau biaya awalnya mahal, 
namun bisa bertahan lama, dapat dipakai berulang-ulang dan mudah dibersihkan (FAO, 
1989). Jika keranjang yang harus digunakan, sebaiknya dirajut dengan cara “masuk-
keluar” namun  ujung-ujung bahan perajut berada di luar keranjang (Grierson, 1987). 
 
Pemanen atau pemetik secara manual sebaiknya terlatih dengan baik yang bisa 
memanen dengan cara yang benar untuk mengurangi kerusakan dan bahan yang tidak 
bermanfaat atau waste, dan harus bisa mengetahui secara baik tingkat kematangan 
produk yang mereka tangani. Pemetik harus bisa memanen dengan hati-hati, dengan 
memetik, memotong atau menarik buah atau sayuran dari tanaman induknya dengan 
cara yang menimbulkan kerusakan sesedikit mungkin. Ujung pisau sebaiknya berbentuk 
bulat untuk mengurangi goresan yang tidak kelihatan dan kerusakan yang berlebihan 
pada tanaman perenial. Pisau dan gunting pemotong sebaiknya selalu tajam. Pemetik 
sebaiknya dilatih untuk mengosongkan kantong atau keranjang dari produk dengan 
sangat hati-hati, dan tidak pernah menumpahkan atau melempar produk ke dalam 
kontainer. Jika pemanen memetik produk dan menempatkannya langsung ke dalam 
wadah curah yang besar, produk dapat dilindungi dari memar dengan menggunakan 
kanvas penuang untuk memperlambat bergulirnya produk.  Kontainer yang dapat 
ditumpuk dan berventilasi hendaknya selalu dijaga bersih dan licin.  
 
Kontak langsung dengan sinar matahari sebaiknya dihindari sedapat mungkin selama 
dan setelah panen, karena produk yang dibiarkan pada panas sinar matahari akan 
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semakin panas dan bisa terbakar (sun-burned). Produk yang dibiarkan di panas sinar 
matahari bisa segera bertambah suhunya 4 sampai 6 oC ( 7 sampai 11oF) lebih hangat 
daripada suhu udara (Thompson et al, 2001). Wadah pemanenan di lapangan 
sebaiknya ditaruh di tempat teduh atau dengan penutup longgar (contonhnya dengan 
canvas yang berwarna terang, bahan tanaman berdaun, jerami atau dengan sebuah 
kontainer kosong) jika penundaan terjadi untuk memindahkannnya dari lapangan. Panen 
malam atau subuh kadang-kadang menjadi pilihan untuk memanen produk saat suhu 
internal produk relative rendah, akan mengurang energi yang diperlukan untuk 
pendinginan berikutnya. Aliran getah atau latex biasanya lebih rendah saat pagi hari 
daripada saat sore hari untuk hasil panen seperti mangga dan pepaya (Pantastico, 
1980), jadi panen pada saat pagi-pagi sekali bisa mengurangi usaha nantinya yang akan 
digunakan untuk membersihkan produk sebelum pengemasan. Selain itu, buah jeruk 
sebaiknya jangan dipanen pagi-pagi sekali saat sedang membengkak (turgid) karena 
sifatnya yang lebih ringkih untuk melepaskan minyak esensial dari glandula-glandula 
minyak pada flavedo yang dapat menyebabkan berbintik minyak (bintik hijau pada buah 
jeruk setelah dilakukan degreening).  
 
Langsung setelah panen, bila produk dipersiapkan untuk pemasaran, pendinginan 
sangat diperlukan.  Pendinginan (juga dikenal dengan nama “pre-cooling”) adalah 
penghilangan panas lapang produk langsung setelah panen, sebelum ada penanganan 
lebih lanjut.  Adanya penundaan pendinginan akan memperpendek masa hidup 
pascapanen dan menurunkan mutu.  Walau produk mengalami pendingnan dan 
pemanasan berulang-ulang, namun laju kemundurannya lebih lambat dibandingkan 
produk yang tidak pernah didinginkan (Mitchell et al, 1972). 
 
Penanganan kasar selama persiapan untuk pasar akan menambah memar dan 
kerusakan mekanis dan membatasi manfaat dari pendinginan. Jalan antara lapangan 
dan rumah atau bangsal pengemasan sebaiknya bagus dan bebas dari benjolan dan 
lubang besar. Box lapangan haruslah aman saat transportasi dan, jika ditumpuk, jangan 
berlebihan. Kecepatan mobil harus disesuaikan dengan keadaan jalan, dan suspensi 
truk dan/atau trailer harus dipelihara tetap baik. Kurangi tekanan udara dalam ban 
kendaraan akan mengurangi jumlah pergerakan yang ditransmisikan pada produk 
(Thompson et al dalam Kader, 2002). 
 
Praktek apapun yang mengurangi jumlah atau frekuensi penanganan produk akan 
membantu mengurangi susut. Pengemasan dilapangan (pemilihan, sortasi, 
pemangkasan dan pengemasan produk saat panen) dapat sangat mengurangi jumlah 
tahapan penanganan yang harus dialami oleh produk tersebut sebelum pemasaran. 
Gerobak kecil atau stasiun pengemasan kecil yang bergerak bisa dirancang bergerak 
mengikuti gerakan para pemanen dan menyediakan tempat teduh untuk operasi 
pengemasan. 
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Standard Kematangan 
 
Standard kematangan telah ditetapkan atau ditentukan untuk kebanyakan buah, 
sayuran dan  bunga-bungaan. Memanen saat kematangan produk terbaik 
memungkinkan pelaku penanganan memulai pekerjaannya dengan mutu produk terbaik.  
Produk yang dipanen terlalu awal dapat miskin cita rasa atau mungkin tidak masak 
secara baik, sementara produk yang dipanen lambat bisa menjadi berserat atau lewat 
masak. Pemetik bisa dilatih dengan metode mengidentifikasi produk yang siap untuk 
dipanen. Tabel berikut, dari Reid (dalam Kader, 2002) menyediakan beberapa contoh 
untuk index kematangan. 
 

Indeks Contoh 
Waktu dalam hari mulai 
pembungaan sampai panen. 

Apel, pir 

Rata-rata unit panas selama 
perkembangan 

Kacang polong, apel, jagung manis 

Perkembangan dari lapisan absisi Beberapa melon, apel, feijoas 
Morfologi dan struktur permukaan Formasi kutikula pada anggur, tomat. 

Pembentukan jarring-jaring permukaan beberapa 
melon, permukaan bercahaya beberapa buah 
(perkembangan lapisan lilin) 

Ukuran Semua buah dan kebanyakan sayuran 
Berat jenis  Ceri, semangka, kentang 
Bentuk Bentuk penampang pisang, penuh atau keberisian 

pipi mangga, kekompakan brokoli dan bunga kol 
Kepadatan Selada, kol, brussel sprouts 
Sifat Tekstur:  
Kekerasan Apel, pir, stone fruits 
Kelembutan Kacang polong 



Panen dan Persiapan untuk Pasar                                                                                                                                       I -4

Warna, luar Semua buah dan kebanyakan sayuran 
Warna dan struktur dalam Pembentukan bahan berbentuk seperti jeli di dalam 

buah tomat, warna daging untuk beberapa buah 
Faktor komposisi:  
Kandungan tepung Apel, pir 
Kandungan gula Apel, pir, buah batu, anggur 
Kandungan asam, rasio gula/asam Delima, citrus, pepaya, melon, buah kiwi 
Kandungan jus Buah citrus 
Kandungan minyak Alpukat 
Kesepetan (kandungan tannin) Persimmon, kurma 
Konsentrasi etilen internal  Apel, pir 
Sumber: Kader, A.A. 1983. Postharvest Quality Maintenance of Fruits and Vegetables in 
Developing Countries. In: Lieberman, M., Post-Harvest Physiology and Crop Preservation. 
Plenum Publishing Corporation. p. 455-469. 
 
Sayuran dipanen dengan kisaran tingkat kematangan yang luas, tergantung bagian 
mana dari tanaman tersebut yang akan digunakan sebagai bahan makanan. Tabel 
berikut menyediakan beberapa contoh indeks kematangan sayuran. 
 

Hasil panen Indeks 

Akar, umbi dan umbi lapis (bulba)  
Radish dan wortel Cukup besar dan renyah  
Kentang, bawang merang dan bawang 
putih 

Ujung atasnya mulai mengering dan 
merunduk 

Yam dan jahe Cukup besar (terlalu matang jika keras dan 
berserat) 

Daun bawang hijau Daunnya lebar dan panjang 
Sayuran buah  
Cowpea, kacang panjang, snap bean, 
batao, sweet pea, dan winged bean 

Polong berisi dengan baik dan  terbelah 
dengan mudah 

Lima bean dan  pigeon bean Polong berisi penuh dan mulai kehilangan 
warna hijaunya 

Okra Ukuran yang diinginkan tercapai dan 
ujungnya mudah terbelah 

Upo, snake gourd dan dishrag gourd Ukuran yang diinginkan tercapai dan 
thumbnail masih dapat mempenetrasi 
bagian daging (kelewat matang bila 
thumbnail tidak dapat mempenetrasi 
bagian daging) 

Terong, bitter gourd, chayote atau labu 
jepang dan mentimun iris  

Ukuran yang diinginkan tercapai tetapi 
masih lembut (terlalu matang jika warna 
memudar atau berubah dan bijinya keras) 

Jagung manis Mengeluarkan cairan seperti susu jika 
kernelnya ditoreh 

Tomat Bijinya terlepas jika dipotong, atau warna 
hijau berubah menjadi merah muda 

Paprika  Warna hijau tua memudar atau berubah 
merah 

Muskmelon Mudah untuk dipisahkan dari batang 
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dengan cara memutarnya dan tidak 
meninggalkan bekas 

Melon honeydew Berubah warna dari sedikit putih kehijauan 
menjadi warna krim; baunya dapat tercium 

Semangka Warna bagian bawah berubah menjadi 
kuning muda, membuat bunyi seperti 
berlubang jika diketuk  

Sayuran bunga  
Bunga kol Bunganya kompak (kelewat matang bila 

tandan bunga memanjang dan terpisah 
satu dengan lainnya) 

Brokoli Tunas tandan kompak (kelewat matang 
jika tandan-tandan terlepas). 

Sayuran berdaun  
Lettuce Cukup besar sebelum berbunga 
Cabbage Bagian kepala kompak (kelewat matang 

jika kepalanya ada retakan). 
Seledri batang Cukup besar sebelum menjadi padat 

sekali. 
Sumber: Bautista, O.K. and Mabesa, R.C. (eds). 1977. Vegetable Production. University of the 
Philippines at Los Banos. 
Detil tambahan indeks kematangan untuk buah, sayuran dan bunga potong dapat dilihat online 
pada http://postharvest.ucdavis.edu dengan kisaran luas  Produce Fact Sheets. 
 
 
Menggunakan sebuah refractometer 
 
Gula adalah zat padat terlarut yang terbanyak terdapat dalam jus buah-buahan dan 
karenanya zat padat terlarut dapat digunakan sebagai penafsiran rasa manis. Sebuah 
refraktometer tangan bisa digunakan diluar rumah untuk mengukur % SSC ( derajat 
ekuivaln Brix untuk larutan gula) dalam sampel jus buah yang kecil. Suhu akan 
mempengarhui pengukuran (meningkat sekitar 0,5% total padatan terlarut atau TPT 
untuk setiap peningkatan 5oC atau 10oF), jadi sebaiknya anda menyesuaikan 
pengukuran dengan suhu ruang.  
 
Alat press bawang putih dapat digunakan untuk meremas mendapatkan jus buah untuk 
contoh pengukuran.  Untuk buah besar, ambil potongan bagian ujung atas, bawah dan 
bagian tengah buah.  Pisahkan pulpnya dengan menyaring jus melalui lembaran kecil 
kain kasa.  Anda harus bersihkan dan standarisasi refraktometer setiap akan melakukan 
pengukuran dengan air distilasi ( seharusnya terbaca 0% TPT pada 20oC atau 68oF). 
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Tabel berikut Ini adalah beberapa contoh batas minimum % TPT untuk komoditas 
tertentu. Jika pada alat pengukur terbaca % TPT yang lebih tinggi, maka produk anda 
lebih baik dari standar minimum. Stroberi yang mempunyai cita rasa yang bagus, 
misalnya, akan mempunyai 8% TPT atau lebih. 
 
 

% TPT Minimum 

Aprikot 10 
Beri biru 10 

Cheri 14-16 
Anggur 14-17.5 

Buah kiwi 6.5 
Mangga 10-12 

Muskmelon 10 
Nectarine 10 
Pepaya 11.5 
Peach 10 

Pir 13 
Nenas 12 
Plum 12 

Delima 17 
Stroberi 7 

Semangka 10 
Sumber: Kader, A.A. 1999. Fruit maturity, ripening and quality relationships.    Acta Hort 485: 
203-208. 
 
 
Menggunakan penguji kekerasan 
 
Derajat kelembutan atau kerenyahan bisa diukur dengan cara menekan produk, atau 
dengan menggigit. Pengukuran secara obyektif dapat dilakukan dengan menggunakan 
penetrometer yang murah. Cara yang paling umum untuk mengukur kekerasan adalah 
dengan mengukur daya tahan terhadap tekanan atau pounds-force (lbf). Penetrometer 
buah Effi-gi adalah alat yang mudah dibawa dengan pengukuran dalam pounds-force. 
 
Untuk mengukur kekerasan, gunakanlah buah yang suhunya seragam, karena buah 
hangat biasanya lebih lunak daripada buah dingin. Gunakanlah buah yang ukurannya 
seragam, karena buah besar biasanya lebih lunak daripada buah kecil. Buat dua tes 
tekanan atau punkture untuk setiap buah pada buah ukuran besar, yaitu pada dua 
bagian equator yang berlawanan, terletak pada pertengahan antara tangkai dan pangkal 
buah. Iris sedikit kulitnya (lebih besar daripada ujung probe dari penetrometer yang akan 
digunakan) dan pilih ujung probe penekan yang sesuai (lihat di bawah). Pegang buah 
pada permukaan yang keras dan paksa ujung probe masuk ke dalam buah dengan 
kecepatan yang lambat dan seragam ( lamanya 2 detik) sampai garis yang ada di ujung. 
Baca pengukuran yang mendekati 0.5 lb-force. 
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Ukuran ujung penekan Effi-gi yang sesuai untuk digunakan saat mengukur 
kekerasan buah tertentu 
 
1.5mm (1/16 inci)   Zaitun 
3mm (1/8 inci)        Ceri, anggur, stroberi 
8 mm (5/16 inci)     Aprikot, alpukat, buah kiwi, pir, mangga, nektarin, pepaya, peach 
11 mm (7/16 inci)   Apel 
 
Kalibrasi alat test kekerasan tersebut dengan memegang alat secara vertical dan 
tempatkan ujung probe di atas suatu alas atau panci timbangan.  Tekan ke bawah 
sampai timbangan menunjukkan berat tertentu, kemudian baca alat pengukur kekerasan 
tersebut.  Ulang 3-5 kali, jika didapatkan hasil pembacaan sama seperti pada alat 
timbangan, maka alat tersebut siap untuk digunakan. Anda bisa menyesuaikan 
penetrometer dengan  mengikuti instruksi yang menyertai alat tersebut.  
 
 
Praktek Panen 
 
Praktek-praktek pemanenan hendaknya menyebabkan kerusakan sekecil 
memungkinkan terhadap produk.  Penggalian, pemetikan dalam  pemanenan serta 
penanganan yang hati-hati akan membantu mengurangi susut.  
 
Petik dengan sangat hati-hati untuk menghindari kerusakan : 
 

 
 
 
 
Untuk beberapa produk, Daerah pemisahan alami yang ada pada titik penyatuan antara 
tangkai buah dan cabang terbentuk saat buah telah matang.  Pemanen sebaiknya 
memegang produk dengan erat tapi lembut dan menariknya ke atas seperti yang 
digambarkan di bawah. Memakai sarung tangan kapas, kuku-kuku yang dipotong 
pendek, dan melepaskan perhiasan seperti cincin dan gelang bisa membantu 
mengurangi kerusakan mekanis selama panen. 
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Sumber: FAO. 1989. Prevention of Post-Harvest Food Losses: Fruits. Vegetables and Root 
Crops. A Training Manual. Rome: UNFAO. 157 pp. 
 
 
Jika dalam jumlah kecil dari sayuran daun akan dipanen untuk rumah tangga atau untuk 
dijual dipinggir jalan atau pasar petani, satu ember air dingin dapat digunakan untuk 
mendinginkan produk.  Air dalam wadah ember dapat di bawa langsung ke kebun dan 
digunakan oleh pemanen sebagai wadah panen lapangan.  Air harus bersih untuk setiap 
kumpulan produk tertentu.  Pendinginan sayuran daun menggunakan air dingin pada 
saat panen akan membantu mempertahankan mutu dan mencegah pelayuan. 
 
 

 
Sumber: Minnich, J. 1983. Gardening for Maximum Nutrition. Emmaus, Pa: Rodale Press. 
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Wadah pemanenan 
 
Keranjang, wadah berupa tas dan wadah yang menyerupai ember untuk pemetikan 
dapat dalam berbagai ukuran dan bentuk.  Ember adalah lebih baik dibandingkan 
keranjang dalam melindungi produk, karena tidak mudah ambruk dan tidak menekan 
produk. 
 

 
 
Wadah pemanenan tersebut dapat terbuat dari jaritas tas dengan bukaan pada ke dua 
ujungnya, melekatkan kain pada bagian lubang bawah dari keranjang siap rangkai, 
merajut tas dengan strap penguat, atau dengan cara sederhana dengan hanya 
menambah gantungan pada keranjang kecil. 
 

 
Sumber: Friend Manufacturing Corporation, Prospect Street, P.O. Box 385, Gasport, New York 
14067 
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Krat plastik adalah relatif mahal namun dapat digunakan berulang-ulang dan mudah 
untuk dibersihkan.  Saat kosong, dapat ditempatkan berangkai untuk menghemat ruang 
dalam penyimpanan atau transportasi.  Saat berisi, krat tersebut dapat ditumpuk dengan 
baik jika setiap krat lainnya diputar kearah berlawanan terhadap lainnya di bawah. 
 
Krat plastik yang dapat ditumpuk dan digunakan berulang-ulang: 
 

 
 
 
Sumber: FAO. 1989. Prevention of Post-Harvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root 
Crops. A Training Manual. Rome: UNFAO. 157 pp. 
 
 
Jika krat plasik berventilasi dengan baik sepanjang sisi dan/atau alas, dia juga dapat 
digunakan untuk mencuci dan/atau mendinginkan produk setelah panen.  Lihat Bab 3 
dan 4 untuk detil lebih lanjut. 
 

 
 
 
Alat Panen 
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Beberapa buah butuh di diputus atau dipotong dari tanaman induk.  Gunting atau pisau 
hendaknya dijaga ketajamannya dengan baik.  Penduncles atau tangkai buah yang 
berkayu atau berduri hendaknya di pangkas sedekat mungkin dengan buah untuk 
mencegah buah untuk menghindari kerusakan antar buah disampingnya selama 
transportasinya. 
 

 
Alat pemangkas pohon sering pula digunakan untuk memanen buah, beberapa sayur-
sayuran dan bunga potong.  Berbagai macam bentuk dan rancangan tersedia berupa 
alat digenggam atau model dengan galah, termasuk pemotong yang dapat memotong 
dan memegang tangkai dari buah yang terpotong.  Karakteristik atau fitur tersebut 
memungkinkan pemetik memanen tanpa memegang wadah tas penangkap dan tanpa 
menjatuhkan buah. 
 
 
 
 
 
 
 
Gunting genggam dengan bilah tajam yang lupus untuk buah-buahan dan bunga: 
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Gunting genggam dengan bilah tajam membengkok dan tipis: 
 

 
 
Gunting genggam pemotong dan pemegang: 
 

 
 
 
Pemotong untuk buah jeruk: 
 

 
 
Galah yang dilengkapi dengan gunting pemotong dan pemegang: 
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Menggunakan alat pemotong dilekatkan pada galah panjang dapat membantu 
pemetikan seperti buah mangga dan alpukat pada buah dimana sulit untuk dijangkau.  
Pinggiran pemotong hendaknya dijaga tetap tajam dan tas penangkap hendaknya 
relative kecil.  Sudut pinggiran pemotong dan bentuk tas penangkap dapat berpengaruh 
terhadap mutu buah yang dipanen, dengan demikian adalah penting untuk memeriksa 
performansi secara hati-hati sebelum menggunakan alat baru. 
 
Menggunakan galah pemetik: 
 

 
 
 

Galah pemetik dan sak penangkap dapat dibuat dengan tangan atau dibeli dari 
perusahan-perusahan pensuplai hortiikultura.  Tas pengumpul yang diilustrasikan di 
bawah adalah rajutan tangan dari benang kuat atau hasil rajutan Kanvas.  Kantongan 
digunakan sebagai keranjang dan pinggiran pemotong dapat dilengkapi menggunakan 
lembaran logam, tabung baja atau logam daur ulang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tas pengumpul yang dirajut dengan tangan: 
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Sak pengumpul dari kanvas 
 

 
 

Tanaman buah-buahan kadang-kadang cukup tinggi dan membiarkan buah jatuh ke 
tanah saat dipotong dari tanamannya akan mengakibatkan memar berat.  Jika dua 
orang pemetik bekerjasama, satu memotong atau memetik buah dari pohonnya dan 
yang lainnya memegang sak untuk menangkap jatuhannya.  Penangkap memegang sak 
atau tas dengan tangan-tangannya dan satu kaki, tangkap buah yang jatuh dan 
rendahkan bagian ujung tas untuk memungkinkan buah menggelinding dengan aman ke 
tanah. 
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Sumber: FAO. 1989. Prevention of Post-Harvest Food Losses: Fruits. Vegetables and Root 
Crops. A Training Manual. Rome: UNFAO. 157 pp. 
 
Tidak seperti kebanyakan pohon kacang-kacangan (nut), kacang pistachio hendaknya 
tidak jatuh ke atas tanah selama panen karena kulitnya terbuka dan mempunyai 
kandungan air relative cukup tinggi.  Cara pemanenan diilustrasikan di bawah ini dapat 
digunakan untuk pistachios dan olives dengan hasil yang baik.  Lembaran plastic atau 
kanvas terpal ditebarkan di bawah tanaman yang akan dipanen, dan pohon secara 
mekanis digoyang atau dipukul dengan tangan (ranting dipukul dengan hati-hati) sampai 
kacang-kacang berjatuhan.  Pada ilustrasi di bawah ini, dua pemanen mengumpulkan 
kacang yang menutupi lembaran alas penangkap kacang-kacang tersebut. 
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Pengemasan di lapang 
 
Bila produk di kemas lapang maka pemanen atau pemetik memanen dan kemudian 
segera mengemas produk setelah hanya penanganan minimum dilakukan.  Strawberry 
biasanya dikemas di lapang karena walau hanya sedikit penanganan dilakukan akan 
mudah mengalami kerusakan terhadap buah yang lembut tersebut.  Bila selada yang di 
kemas di lapangan, beberapa daun yang membungkus kepalanya dibiarkan untuk 
digunakan sebagai pelindung produk selama transportasinya. 
 
Kereta kecil dapat mengurangi jumlah bengkokan dan digunakan mengangkat serta 
memindahkan hasil kemasan produk.  Kereta yang diperlihatkan di bawah ini 
mempunyai satu roda di depan, dan dapat didorong sepanjang barisan-barisan kebun. 
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Pengemasan strawberries di kebun: 

 
 
 
 
 

Pengemasan selada di kebun: 
 
 

 
 
Suatu alat Bantu sederhana untuk tenaga pengemas di kebun adalah kereta bergerak 
dilengkai dengan rak untuk box-box dan atap lebar sebagai penaung.  Kereta kecil ini 
dirancang untuk didorong dengan tangan sepanjang sisi luasan kebun dimana panen 
dilakukan.  Ini telah digunakan untuk mengemas anggur meja di kebun. 
 
 



Panen dan Persiapan untuk Pasar                                                                                                                                       I -18

 
 

Kereta yang lebih besar di bawah ini untuk pengemasan di lapangan dirancang untuk di 
dorong menggunakan traktor kecil ke dalam kebun saat tanaman dipanen.  Jenis kereta 
ini dapat digunakan untuk pengemasan di lapangan berbagai jenis produk.  Atapnya 
bisa dilipat ke bawah untuk memudahkan transportasi, dan dibuka untuk menyediakan 
naungan lebih luas untuk petugas pengemas dan produk-produk tersebut.  Rancangan 
kereta dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai untuk berbagai macam 
produk dan operasi berbeda. 
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Sistem pengemasan yang berjalan sendiri atau self-propelled field pack system  
memungkinkan petugas lapangan memotong, memangkas, mengikat/membungkus dan 
mengemas di lapangan, dengan demikian menghilangkan pengeluaran untuk operasi 
rumah pengemasan.  Pada ilustrasi di bawah ini, truk berbantalan datar bergerak 
sepanjang sisi kebun mengikuti field pack system dan produk yang sudah dikemas di 
pindahkan ke atas truk untuk ditransportasi. 
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SELF PROPELLED FIELD PACK SYSTEM  

 

PILIHAN: 
! Jumlah pekerja menempati posisi per sisi 
! Jarak tanam 
! Pembersihan kebun 
! Dapat memanen didepan, dibelakang atau keduanya 

 
 
Pengangkutan ke rumah atau bangsal pengemasan 
 
Saat tanaman dipanen dengan jarak tertentu ke rumah pengemasan, produk harus 
diangkut sebelum dilakukan pengemasan.  Sistem konveyor digerakan dengan tenaga 
gravitasi untuk pisang yang diilustrasikan di bawah ini menggambarkan contoh 
bagaimana penanganan dan diminimalkan selama persiapan untuk pasar.  Pisang yang 
telah dipanen dibawa ke flatform yang ditempatkan sepanjang rute dari konveyor, 
kemudian mengangkat dan menggantungkannya pada alat penggantung atau hook 
yang dilekatkan pada kawat.  Kecepatan pengangkutan dikendalikan oleh petugas untuk 
menuntun produk ke rumah pengemasan di bawah bukit. 
 
 

http://www.fao.org/WAIRdocs/x5403e/x5403e0m.gif
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Sumber: NIAE. 1977. Banana Conveyor. Tropical Agricultural Engineering Information O.D. 
Bulletin No. 7. National Institute of Agricultural Engineering, Silsoe, Bedfordshire, England. 15 pp. 
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BAB 2 
CURING PRODUK DARI AKAR, UMBI DAN 

BULBA ATAU UMBI LAPIS 
Curing atau kuring untuk produk dari akar dan umbi seperti ketela rambat, kentang, ubi 
kayu atau kasava dan talas-talasan adalah praktik penting bila produk tersebut akan di 
simpan untuk beberapa lama.  Kuring dilakukan dengan menempatkan produk pada 
suhu tinggi dan kelembaban nisbi tinggi untuk beberapa hari untuk memungkinkan 
penyembuhan luka saat panen dan terbentuknya lapisan sel-sel pelindung.  Walau 
kuring awalnya mengeluarkan biaya, namun perpanjangan masa simpan membuatnya 
menguntungkan secara ekonomis. 

Kondisi terbaik untuk kuring adalah bervariasi antar produk seperti diperlihatkan pada 
Tabel di bawah ini. 

Suhu  Kelembaban 
nisbi  

Komoditi  

°C  °F  (%)  

hari 

Kentang 15-20 59-68 90-95  5-10  
Ketela rambat  30-32 86-90 85-90  4-7  
Talas 32-40 90-104 90-100  1-4  
Ubi kayu   30-40 86-104 90-95  2-5  

 

Kuring, bila dilakukan terhadap bawang merah, bawang putih, dan umbi lapis dari bunga 
merujuk pada praktik penanganan setelah panen memungkinkan lapisan luar kulit dan 
jaringan pada leher produk untuk mengering sebelum penanganan dan penyimpanan 
dilakukan.  Jika kondisi iklim local mengijinkan, produk-produk tersebut dapat  dipangkas 
bawahnya di lapangan, dijejer-anginkan dan dibiarkan dilapangan selama lima sampai 
sepuluh hari.  Bagian ujung tanaman yang sudah kering dapat diatur penempatannya 
dengan menutup atau menaungi selama proses kuring, melindungi produk dari panas 
berlebihan dan sunburn.  Jika udara panas yang dihembuekan cepat digunakan untuk 
kuring bawang dan umbi lapis lainnya, direkomendasikan cukup satu hari atau mungkin 
kurang satu hari pada suhu 35-45oC (95-113oF) dan kelembaban nisbi 60-75%.  Lapisan 
kulit yang sudah kering  kemudian melindungi produk dari kehilangan atau susut air 
selama penyimpanan. 

Kuring di Lapangan  

Talas dan produk akar dan umbi tropika lainnya dapat di kuring diluar jika dikumpulkan 
atau ditumpuk  di area yang sebagain ternaungi.  Potongan-potongan jerami atau 
rumput dapat digunakan sebagai bahan insulasi dan tumpukan hendaknya ditutup 
dengan kanvas, atau rajutan tikar rumput.  Kuring membutuhkan suhu dan kelembaban 
nisbi tinggi dan penutupan tersebut akan memerangkap panas dan kelembaban yang 
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terjadi dengan sendirinya.  Tumpukan-tumpukan tersebut hendaknya dibiarkan sekitar 
empat hari.  

 

Pandangan potongan melintang  dari kuring ketela rambat  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Wilson, J. No date. Careful Storage of Yams: Some Basic Principles to Reduce Losses. 
London: Commonwealth Secretariat/International Institute of Tropical Agriculture. (IITA, Ibadan, 
Nigeria.) 
 
Bawang merah dan putih dapat di kuring di lapangan di daerah dimana pemanenan 
diikuti dengan musim panas.  Produk dapat di kuring berbaris mengikuti arah angina 
atau setelah di kemas ke dalam sak jaring atau sak serat yang besar.  Produk dapat 
dibiarkan di lapangan untuk lima hari dan periksa setiap hari sampai lapisan kulit luar 
dan jaringan bagian lehernya sudah kering dengan baik.  Kuring mungkin akan 
memakan waktu sepuluh hari, tergantung pada kondisi iklim. 

Kuring dapat dibantu dengan menggunakan naungan berventilasi di daerah dimana 
radiasi sinar matahari dan/atau kelembaban nisbi adalah tinggi atau pergerakan udara 
alami rendah.  Produk di dalam sak dapat ditumpuk dalam naungan di atas kanvas 
terpal, atau ditempatkan dalam naungan dengan sisi terbuka dengan satu atau dua 
kipas plafon.  Kipas exhaust di tempatkan di atap dapat membantu sirkulasi udara. 
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Kuring dibantu dengan naungan berventilasi:  

 

Lubang dengan 
kipas penghisap 
(exhaust) 

 

Kuring dengan Udara Panas  

Distribusi panas yang paling seragam untuk adalah didapatkan bila panas dimasukkan 
dekat lantai dari struktur kuring.  Pemanas dapat ditempatkan pada lantai dekat kotak 
kayu besar (bin) wadah dari produk, atau panas dapat dialirkan dari luar ke dalam kamar 
kuring.  Kelembaban nisbi tinggi dapat dicapai dengan membasahi lantai atau 
menggunakan pendingin evaporatif dalam kamar tanpa mengalirkan udara luar. 
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Jika pemanas ditempatkan  dekat dengan atap, maka kipas plafon dapat digunakan 
untuk membantu meredistribusi panas ke bawah dalam ruangan dimana produk 
ditempatkan.  Bin atau wadah kotak curah harus ditumpuk dan memungkinkan ada 
ruang tumpukan 10 sampai 15 cm antara barisan tumpukan untuk mencukupi sirkulasi 
udara. 

 

 

 

 

Sumber: Thompson, J. & Scheuerman, R.W. 1993. Curing and Storing California Sweetpotatoes. 
Merced County Cooperative Extension, Merced, California 
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Sistem Curah untuk Kuring Bawang  

Kuring menggunakan sistem curah membutuhkan kipas, suatu unit pemanas dan suatu 
lantai dari kayu.  Ilustrasi di bawah ini memperlihatkan bagaimana udara dapat 
digerakkan ke dalam, dipanaskan dan didistribusikan melalui bawah tumpukan curahan 
bawang di dalam ruang kuring.  Kipas penghisap (exhaust fan) dekat plafon terbuka 
untuk mensirkulasikan udara panas. 

Bila menggunakan udara panas maka sangat mudah untuk mengeringkan umbi lapis 
secara berlebihan yang berakibat pada susut dari lapisan umbi dan mengekspos 
lapisan-lapisan daging di dalam umbi.  Kuring untuk bawang hendaknya diperiksa 
secara beraturan untuk mencegah kering berlebihan. 

 

 Sumber: Davis, H.R et al. No date. Storage Recommendations for Northern Grown Onions. 
Information Bulletin 148. Ithaca, NY: Cornell University Extension. 
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Kuring dadakan  

Jika kondisi seperti adanya hujan atau lapangan yang tergenang yang tidak 
memungkinkan melakukan kuring di lapangan dan fasilitas kuring tidak tersedia, maka 
tenda sementara dapat digunakan untuk kuring bawang.  Contoh yang diilustrasikan di 
bawah ini, tenda dikonstruksi dari  terpal kain tebal berlapis minyak atau lilin (tarpaulin) 
yang lebar.  Udara yang dipanaskan dipaksakan masuk ke dalam area bebas yang 
dikanal dengan plenum pada pusat dari bin-bin dari produk.  Beberapa kipas digunakan 
untuk mensirkulasikan udara hangat melalui bawang-bawang saat di kuring. 

 

 
 
 
 
 
 
Sumber: Davis, H.R. et al. (No date). Storage Recommendations for Northern Grown Onions. 
Information Bulletin 148, Ithaca, New York Cornell University Extension. 
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BAB 3 
OPERASI BANGSAL PENGEMASAN 

 
Operasi bangsal pengemasan dapat sederhana hanya memindahkan produk dari 
pewadahan di lapang  ke dalam wadah pengiriman, atau dapat meliputi berbagai praktik 
penanganan, dari pembersihan, pelilinan, sizing, dan grading mutu sampai sortasi 
warna.  Kondisi bangsal atau gudang atau bedeng selama operasi pengemasan 
sangatlah penting.  Penaungan dapat dikreasi menggunakan daun kelapa, plastik atau 
lembaran kanvas yang digantungkan sementara yang dikaitkan pada tiang-tiang, atau 
melalui struktur atap permanen.  Saat memutuskan dimana membuat bangsal 
pengemasan, akses ke lapang atau kebun dan pusat-pusat pasar, ruang yang 
mencukupi untuk masuknya dan keluarnya kendaraan dan kemudahan untuk 
mendapatkan tenaga kerja semuanya menjadi bahan pertimbangan penting (Proctor, 
1985). 
 
Pada bangsal pengemasan paling sederhana, produk dihantarkan menggunakan wadah 
untuk pemanenan segera setelah panen, menuju ke pengemas.  Pengemas kemudian 
mensortasi, grading, dan mengkemas produk ke dalam wadah atau kontainer 
transportasi.  Dalam hal ini, setiap pekerja harus mempunyai pengetahuan menyangkut 
produk cacat, grading dan pengukuran dimensi yang diperlukan dan metode 
pengemasan. 
 
Karena ukuran dan kompleksitas bangsal pengemasan meningkat, operasi tambahan 
dan pekerja terlatih untuk tugas-tugas khusus dapat ditambahkan. 
 
PENUMPAHAN (DUMPING) 
 
Produk sering harus dikeluarkan dari wadah lapang atau wadah pemanenan dan 
ditumpahkan menuju operasi bangsal pengemasan. Langkah pertama ini dikenal 
dengan “penumpahan” atau “dumping”.  Penumpahan harus dilakukan dengan hati-hati, 
apakah menggunakan bantuan air (wet dumping) atau penumpahan pada tempat kering 
(dry dumping).  Penumpahan basah pada air dapat mengurangi terjadinya memar dan 
lecet dengan menggunakan air terklorinasi (100-150 ppm) untuk menggerakan produk 
yang sangat mudah mengalami kerusakan.  Bila menggunakan penumpahan kering, 
penggunaan bantalan lembut, bidang miring atau sabuk berjalan dapat mengurangi 
kerusakan pada produk. 
 
PRA-SORTASI (PRE-SORTING) 
 
 Pra-sortasi biasanya dilakukan untuk memisahkan produk luka, busuk atau cacat 
sebelum pendinginan atau penanganan tambahan dilakukan.  Pra-sortasi akan 
menghemat tenaga dimana bahan-bahan rusak tersebut tidak akan ikut lagi pada 
penanganan berikutnya.  Memisahkan bahan-bahan busuk akan membatasi penyebaran 
infeksi ke pada unit-unit produk lainnya, khususnya bila pestisida pascapanen tidak 
digunakan. 
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PEMBERSIHAN (CLEANING) 
 
Untuk beberapa komoditi seperti buah kiwi dan apokat, sikat kering mungkin lebih 
sesuai digunakan untuk membersihkannya.  Akan tetapi untuk komoditi yang lainnya 
seperti pisang dan wortel membutuhkan pencucian.  Pemilihan apakah penyikatan atau 
pencucian akan tergantung pada jenis komoditi dan jenis kontaminasinya. 
 
Pencucian sebelum pendinginan dan pengemasan: tomat, mentimun dan sayur 
daun. 
Pencucian untuk menghilangkan getah, mengurangi noda:  mangga dan pisang. 
Pencucian setelah penyimpanan: ketela rambat, kentang, wortel. 
Penyikatan kering setelah curing atau penyimpanan: bawang merang dan putih, dan 
buah kiwi. 
Tanpa dicuci:  polong hijau (green beans), melon, kol, okra, peas, peppers, squash 
musim panas.  
 
Sanitasi adalah sangat diperlukan, baik untuk mengendalikan penyebaran penyakit dari 
satu produk ke produk lainnya maupun untuk membatasi penimbunan spora pada air 
cucian atau dalam udara di bangsal pengemasan.  Perlakuan dengan klorin (100-150 
ppm) dapat digunakan dalam air pencucian untuk membantu pengendalian penimbunan 
patogen selama operasi bangsal pengemasan (Moline 1984).  Terdapat beberapa 
keragaman dalam kekuatan klorin pemutih yang tersedia secara komersial pada 
beberapa negara, namun aturan biasanya adalah menggunakan 1-2 ml dari klorin 
pemutih per liter (1-2 ons klorin pemutih dalam 8 gallon air bersih).  Dinding, lantai dan 
peralatan pengemasan dapat juga dicuci menggunakan senyawa kimia quaternary 
ammonium yang dilabel aman untuk peralatan pengolahan makanan (Kupfeman, 1990). 
 
PELILINAN (WAXING) 
 
Pelilinan untuk sayuran dari bagian tanaman dipetik muda seperti mentimun dan squash 
musim panas; sayuran bentuk buah yang matang seperti terong, cabe besar dan tomat; 
dan buah seperti apel dan peach adalah sudah biasa.  Lilin-lilin food grade digunakan 
untuk menggantikan beberapa lilin alami pada buah yang terlepas setelah pencucian 
dan operasi pembersihan, dan dapat membantu mengurangi kehilangan air selama 
penanganan dan pemasaran.  Jika produk dilapisi lilin, lilin pelapis dibiarkan mengering 
menyeluruh sebelum penanganan lebih lanjut. 
 
PENGUKURAN DIMENSI (SIZING) 
 
Pengukuran produk adalah tindakan pilihan tapi mungkin bermanfaat jika grade ukuran 
tertentu menerima harga lebih tinggi.  Kebanyakan bangsal pengemasan dengan biaya 
rendah, pengukuran manual masih dipraktikan secara komersial.  Operator harus dilatih 
dalam menseleksi ukuran yang diinginkan dan apakah secara langsung dikemas ke 
dalam wadah atau ditempatkan pada kumpulan pruduk terpilih dengan baik dalam 
wadah beasar atau bin yang akan dikemas melewati alur pengemasan berikutnya.  
Pengukuran dapat dilakukan secara subjektif (secara visual) dengan menggunakan alat 
pengukur standard yang ada.  Contoh untuk produk ukuran terkecil dan terbesar untuk 
setiap jenis produk yang ditangani dapat ditempatkan pada tempat dimana pandangan 
operator dapat menjangkaunya untuk mudah dijadikan acuan.  Alat ukur genggam juga 
dapat digunakan untuk beragam produk. 
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Banyak produk telah ditetapkan sebagai standard dan grade US yang dapat membantu 
para pengemas dalam sortasi dan pengukuran produk.  Berikut ini adalah contoh 
standard yang berdasarkan diameter dan/atau panjang. 
 
Contoh Standard Grade US: 
 
Grade Rhubarb  Diameter Panjang 
U.S. Fancy > 1 inch > 10 inchi 
U.S. No.1 > 3/4 inch > 10 inchi 
U.S. No.2 > 1/2 inch > 10 inchi 
 
 
Deskripsi ukuran Bawang Putih  Diameter dalam inchi  

 
#11 Super-Colossal 2 15/16 and up 
#10 Colossal 2 11/16 – 2 15/16 
#9 Super-Jumbo  2 7/16 – 2 11/16 
#8 Extra-Jumbo 2 3/16 – 2 7/16 
#7 Jumbo  1 15/16 – 2 3/16 
#6 Giant  1 13/16 – 1 15/16 
#5 Tube  1 11/16 – 1 12/16 
#4 Medium Tube  1 9/16 – 1 11/16 
 
Beberapa jenis alat ukur mekanis tersedia untuk operasi skala kecil.  Salah satu jenis 
disusun dari nampan miring dengan seri bukaan yang meliputi ukuran bukaan terbesar 
di atas dan terkecil di bawah.  Jenis alat ini dapat bekerja dengan baik untuk komoditi 
berbentuk bundar.  Alat ukur mekanis lainnya dirancang dengan konveyor yang berisi 
rantai atau lembaran sabuk plastik dengan berbagai ukuran bukaan, dan berguna untuk 
pengkuran kebanyakan komoditi.  Metode sederhana lainnya untuk pengukuran 
mekanis adalah menggunakan satu set diverging bar rollers (seperti ilustrasi di bawah), 
dimana produk ukuran terkecil pertama terjatuh di antara roller ke dalam sabuk sortasi 
atau wadah penampungan, dan ukuran lebih besar jatuh berikutnya di antara dua roller 
yang jaraknya melebar. 

 Alat grading ukuran Diverging bar rollers:  

 



Operasi Bangsal Pengemasan                                                                                                                                      III - 4

Sistem Palet Sempit 

Universitas Wisconsin mempromosikan sistem penanganan untuk produk karena 
menghemat waktu, uang dan aman untuk tenaga kerja yang menangani.  Dengan 
menggunakan truk pallet tangan anda dapat memindahkan sampai 16 karton pada saat 
yang sama.  Sistem ini dapat memotong waktu anda yang digunakaan untuk 
memindahkan box-box dan akan secara dramatis mengurangi stress pada tubuh anda. 
 
Truk pallet tangan adalah sama dengan truk tangan biasanya (dolly) kecuali dasarnya 
menggunakan garpu pivot dari pada menggunakan plat metal.  Jika anda susun pallet 
plastik kecil (14 x 24 inchi), anda dapat memposisikan garpu dibawahnya dan 
menggerakkan seluruh susunan karton pada saat yang sama.  Truk pallet tangan dapat 
dimiringkan (dengan melepas garpu) untuk loading dan un-loading dan dikunci dalam 
posisi tegak untuk kembali digeser dan memutar muatannya. 
 
Menurut projek dari Universitas Wisconsin, truk pallet tangan buatan tersebut biayanya  
mendekati US$ 750.  Pada US$ 7.00 per jam, anda akan memerlukan penghematan 
107 jam untuk sistem ini untuk bisa membayarnya. Jika anda menghemat 30 menit 
setiap hari kerja (10 jam per bulan) maka sistem akan terbayarkan dalam waktu kurang 
dari 11 bulan.  Sistem truk pallet juga menghemat uang karena mengurangi sakit 
punggung sehinngga hanya sedikit yang akan pergi ke dokter, chiropractor, atau terapi 
masage.  Jika anda menghemat pergi ke dokter 15 kali ($ 50/kunjungan), sistem akan 
terbayar dengan sendirinya. 
 

 
 

Sumber: University of Wisconsin Healthy Farmers, Healthy Profits Project, December, 2000; 
Work Efficiency Tip Sheet: Narrow Pallet System Second Edition.   

Truk tangan ini tersedia pada: Valley Craft, 2001 South Highway 61, Lake City, MN 
55041. (800) 328-1480. carts@valleycraft.com

 

mailto:carts@valleycraft.com
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Operasi-operasi Umum 

Seri tipikal dari operasi-operasi di bangsal pengemasan diilustrasikan di bawah ini.  
Penumpahan dapat dilakukan dengan menggunakan metode bantuan kering atau basah 
(dengan air), tergantung pada produk yang akan ditangani.  Juga pembersihan, dapat 
dengan pencucian menggunakan ar yang diklorinasi atau hanya dengan penyikatan 
kering.  Grading, seperti diilustrasikan, memisahkan produk ke dalam kategori olahan 
atau kategori dipasarkan segar.  Sizing  adalah pemisahan produk dimana ukuran kecil 
dipasarkan pada pasar lokal atau diolah lebih lanjut.  Biasanya, produk dengan mutu 
terbaik dikemas dan dipasarkan pada tingkat regional atau nasional. 

 

3. Pengeringan - Penyikatan 

FAO. 1986. Improvement of Post-Harvest Fresh Fruits and Vegetables Handling - A Manual. 
Bangkok: UNFAO Regional Office for Asia and the Pacific. 
 
 
Layout Bangsal Pengemasan 
 
Operasi bangsal kemasan yang dilakukan dengan cara tidak sistematik dapat 
menyebabkan penundaan-penundaan, menambah biaya atau berpengaruh terhadap 
mutu produk. Anda dapat menghemat waktu dan uang dengan membuat layout tempat 
pengemasan secara terorganisasi, dengan sistem tahap demi tahap. 
 



Operasi Bangsal Pengemasan                                                                                                                                      III - 6

  
 
 
Sumber: Meyer et al. 1999.  Work Efficiency Tip Sheet: Packing shed layout. Healthy Farmers, 
Healthy Profits Project, Department of Biological Systems Engineering, College of Agricultural 
and Life Sciences, University of Wisconsin, 460 Henry Mall, Madison, WI 53706.   
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Penumpahan 

Setiap saat produk ditumpahkan dari satu wada ke wadah lainnya, harus dilakukan 
dengan hati-hati untuk mengurangi kerusakan mekanis terhadap komoditas.  Bila produk 
ditumpahkan dari wadah lapangan atau kendaraan transport ke dalam bangsal 
pengemasan, penumpahan kering maupun basah dapat dipraktikkan.  Dalam 
penggunaan praktik penumpahan, wadah lapang hendaknya dikosongkan secara pelan-
pelan pada tempat pengangkat dan pemindahan miring dimana pada bagian sisinya 
diberi bantalan.  Pada ilustrasi di bawah ini, konveyor sabuk kemudian mebawa produk 
yang ditumpah kering ka dalam bangsal pengemasan. 

 Penumpahan Kering 

 

Penumpahan basah kadang-kadang digunakan untuk mengurangi kerusakan mekanis, 
dapat berupa penumpahan ke dalam air dari pada ke atas tempat miring yang kering, 
atau pencelupan atau pengambangan.  Jika kerapatan spesifik atau berat jenis produk, 
seperti apel, adalah lebih rendah dengan air maka produk akan mengambang.  Untuka 
beberapa produk, seperti pear, garam (seperti sodium lignin sulfonate, sodium silicate 
atau sodium sulfate) harus ditambahkan ke dalam air untuk meningkatkan berat jenisnya 
dan dipastikan buah mengambang. 

Korden kanvas yang diilustrasikan di bawah digunakan untuk memecah dan 
memperlambat jatuhnya buah dari konveyor ke dalam wadah curah. 
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Sumber: USDA. No date. Modernising Handling Systems for Florida Citrus from Picking to 
Packing Line Agricultural Research Service, USDA Marketing Report No. 914. 
 
Peralatan Konveyor 
 
Untuk mengurangi memar: 
 

 Gunakan bidang miring dengan bantalan gabus 
 Perlambat kecepatan produk turun pada bidang miring dengan menambahkan 

penghambat getar, korden, selimut atau korden panjang. 
 Gunakan bahan korden fleksibel untuk memperlambat buah akibat jatuhan dari 

sabuk konveyor lebih tinggi ke bagian lebih rendah (gunakan kurden ringan 
untuk transisi  rendah atau dangkal, kurden lebih berat untuk transisi lebih tinggi) 

 Pemberian sabuk untuk mencegah produk dari jatuhan langsung ke atas roller 
sizers. 

 Hilangkan bantalan pendukung dari sabuk berikut dibawahnya pada area dimana 
buah akan jatuh pada sabuk di bawah tersebut.  
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Sumber: Thompson et al. 2002. Preparation for fresh market. pp.67-79. In: Kader, A.A. (ed). 
Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California, Division of Agriculture and 
Natural Resources, Publication 3311. 
 

Pencucian 

Drum logam dapat digunakan untuk tempat pencucian sederhana.  Drum dipotong 
sebagian, diberi lobang penyaluran air, dan semua pinggiran ditutup dengan karet atau 
selang plastik yang dipecah.  Drum kemudian ditempatkan pada meja kayu miring.  
Pada bagian meja atas diberi susunan kayu-kayu tipis (reng) dan digunakn sebagai rak 
pengering sebelum dilakukan pengemasan.  

Karena drum baja biasanya digunakan untuk menyimpan minyak atau bahan kimia, 
untuk itu dibersihkan menyeluruh sebelum digunakan sebagai tempat pencucian.  
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Sumber: Grierson, W. 1987. Postharvest Handling Manual. Commercialization of Alternative 
Crops Project. Belize Agribusiness Company/USAID/Chemonics International Consulting 
Division. 

Tangki untuk mencuci produk berikut ini terbuat dari logam galvanis lembaran. Penyekat 
terbuat dari logam lembaran terperforasi atau berlubang ditempatkan dekat pipa 
pengeluaran air dan membantu mensirkulasikan air melalui produk.  Air segar 
ditambahkan dengan tekanan melalui pipa terperforasi, membantu menggerakkan 
produk yang mengambang ke arah pengeluaran air dari tangki untuk selanjutnya 
diangkat setelah bersih.   

Penyempurnaan rancangan di bawah ini dapat dilakukan dengan menambahkan jaring 
kotoran di muka penyekat, dan/atau suatu sistem re-sirkulasi untuk air pencucian 
(dengan penambahan klorin). 
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Sumber: FAO. 1989. Prevention of Postharvest Food Losses: Fruits Vegetables and Root Crops. 
A Training Manual. Rome: UNFAO. 157 pp. 

Pemberian klorin pada air pencucian adalah penting.  Klorin dapat mengurangi 
penyebaran kontaminasi dari satu produk ke produk lainnya selama stadia pencucian.  
Derajat keasaman atau pH dari air pencucian hendaknya dijaga 6.5 sampai 7.5 untuk 
hasil terbaik. 

Biasanya 1 sampai 2 mL klorin pemutih dalam satu liter air bersih akan memberikan 
konsentrasi 100 sampai 150 ppm total Cl.  Tambahan klorin akan dibutuhkan bila suhu 
air tinggi atau bila air pencucian mengandung banyak bahan organik.  
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Pelilinan 

Peralatan yang diilustrasikan disini dirancang digunakan setelah perlakuan satu seri 
penyikatan kering di atas aliran konveyor atau sabuk berjalan.  Bahan kain wool industri 
digunakan untuk mendistribusikan cairan lilin pada buah atau sayuran dari suatu lubang 
pengeluaran yang dibuat sama lebarnya dengan sabuk wool.  Evaporasi lilin dari 
sentuhan kain wool dikurangi dengan menutupnya menggunakan lembaran plastik tebal 
polietilen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Martin, D and Miezitis, E.O. 1964. A wipe-on device for the application of materials to 
butts. Field Station Record Volume 3 No. 1 CSIRO Tasmanian Regional Laboratory, Hobart, 
Tasmania. 
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Sortasi 

Meja yang diilustrasikan di bawah ini adalah kombinasi tempat sortasi dan pengemasan.  
Produk yang datang ditempatkan dalam wadah sortasi, disortasi oleh satu pekerja 
dimasukkan ke dalam wadah pengemas dan akhirnya dikemas oleh pekerja kedua.  Jika 
pekerja harus berdiri untuk mensortasi produk, maka bantalan karet cukup tebal pada 
lantai dapat membantu mengurangi kelelahan. 

Sumber: FAO. 1986. Improvement of Post-Harvest Fresh Fruits and Vegetables Handling- A 
Manual. Bangkok: UNFAO Regional Office for Asia and the Pacific. 

Permukaan meja sortasi yang bergerak diilustrasikan di bawah ini adalah dikonstruksi 
dari kanvas dan mempunyai radius sekitar satu meter.  Pinggirannya ditempel dengan 
gabus tipis untuk melindungi produk dari lecet atau memar selama sortasi, dan 
kemiringan dari pusat ke arah penyortir dibuat sekitar 10 derajat.  Produk dapat 
ditumpahkan ke atas meja dari wadah pemanenan, kemudian disortir berdasarkan 
ukuran, warna dan/atau dilakukan pengkelasan, dan selanjutnya dikemas langsung ke 
dalam kemasan untuk pengiriman. Sampai empat tenaga sortir/pengemas dapat bekerja 
dengan nyaman berdampingan.  
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Sumber: PHTRC. 1984. A portable sorting table. Appropriate Postharvest Technology 1(1):1-3. 
(Post-Harvest Training and Research Center, Department of Horticulture, University of the 
Philippines at Los Banos.) 

Jika melakukan sortasi untuk bahan terbuang (rijek) dan untuk mengeluarkan produk 
yang terlalu kecil, busuk atau rusak, tinggi tempat sortasi dibuat sedemikian rupa yang 
menyebabkan pekerja dapat bekerja dengan nyaman untuk melakukan sortasi.  Tempat 
duduk, atau bantalan karet kuat untuk berdiri, dapat disediakan untuk mengurangi 
kelelahan.  Lokasi meja dan wadah sortasi hendaknya dipilih untuk meminimalkan 
pergerakan tangan. 

 Direkomendasikan dimana tangan pekerja mampu berputar dengan sudut 45 derajat 
untuk mencapai kearah meja, dan lebar meja hendaknya kurang dari 0.5 meter untuk 
mengurangi peregangan.  Sinar yang baik (500 sampai 1000 lux pada permukaan 
pekerjaan) akan meningkatkan kemampuan tenaga sortasi untuk melihat produk cacat, 
dan sabuk atau permukaan meja yang gelap atau buram dapat mengurangi kelelahan 
mata. 

Jika digunakan sistem konveyor, maka produk harusnya tidak mengalir terlalu 
cepat sehingga memungkinkan pekerja melakukan pekerjaannya.  Kecepatan 
rotasi dari konveyor push-bar atau rollers hendaknya disesuaikan untuk 
merotasikan atau memutar produk secara individu pada porosnya dua kali 
dengan jangkauan pandang pekerja. Rotasi secara periodik dari posisi pekerja 
terhadap aliran akan membantu mengurangi kelelahan.  Supervisor hendaknya 
mampu secara cepat mengidentifikasi kurangnya sortasi dan kelebihan sortasi. 
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Sumber: Shewfelt, R.L. and Prussia, S.E. 1993. Postharvest Handling: A Systems Approach. San 
Diego: Academic Press Inc. 356 pp. 

 

Ilustrasi berikut memperlihatkan kenampakan kunci dari stasiun sortasi/grading yang 
dirancang secara baik.  

 

Sumber: Thompson, J,F. et al. 2002. Preparation for Fresh Market. pp. 67-79 IN: Kader, A.A. 
Postharvest Technology of Horticultural Crops (3rd Edition). UC Publication 3311. University of 
California, Division of Agriculture and Natural Resources. 

Ilustrasi berikut memperlihatkan tiga macam konveyor yang digunakan untuk membantu 
sortasi produk.  Yang paling sederhana adalah konveyor sabuk, dimana pekerja sortasi 
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harus menangani produk secara manual untuk melihat seluruh sisi dan menginspeksi 
kerusakan.  Push-bar conveyor menyebabkan produk berputar kedepan karena ditekan 
melalui tenaga sortasi.  Konveyor rollers merotasi produk itu sendiri kearah belakang  
karena pergerakannya melalui tenaga sortasi. 

 

Roller conveyor:

Sumber:  Shewfelt, R.L. and Prussia, S.E. 1993. Postharvest Handling: A Systems Approach. 
San Diego: Academic Press Inc. 356 pp. 
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Pengukuran Besar-Kecil Produk (Sizing) 

Produk yang bentuknya bundar dapat dikelaskan dengan menggunakan alat pengukur 
cincin.  Besar cincin dapat dibuat dari kayu atau dengan membeli alat pengukur yang 
sudah jadi dengan ukuran cincin yang bervariasi. 

Alat pengukur cincin genggam tunggal 

 

 

Alat pengukur cincin dengan ukuran beragam 

 

Sumber: FAO. 1989. Prevention of Postharvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root Crops. 
A Training Manual. Rome: UNFAO. 157 pp. 

 

 

 

Pengkelasan mutu dan standard ukuran untuk kebanyakan komoditas 
hortikultura bisa didapatkan pada Website USDA.  
 
http://www.ams.usda.gov/standards/stanfrfv.htm 
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Meja pemisahan ukuran bawang yang diilustrasikan di bawah ini adalah salah satu dari 
tiga (atau lebih) meja-meja yang digunakan dengan pelaksanaannya kecendrungan 
bertingkat.  Setiap meja dibuat dari plywood, dan telah diperforasi dengan lobang-lobang 
dengan ukuran khusus,  Meja teratas mempunyai ukuran lobang terbesar, dan meja 
terbawah mempunyai ukuran lubang terkecil.  Satu lapis deretan bawang ditumpahkan 
di atas meja teratas.  Yang tidak terlewatkan pada lubang ini diklasifikasikan sebagai 
ukuran “Ekstra Besar (Extra Large)”.  Lainnya yang melalui lubang-lubang pada meja ini 
jatuh ke dalam kantongan jaring dan bergelinding ke dalam suatu wadah besar.  Wadah 
yang berisi bawang ini ditumpahkan pada meja pengukuran kedua.  Bawang yang tidak 
masuk pada lubang-lubang meja pengukuran kedua diklasifikasikan sebagai “Besar 
(Large)”, dan seterusnya. 

 

Sumber: Reyes, M. U. (Ed.) 1988. Design Concept and Operation of ASEAN Packinghouse 
Equipment for Fruits and Vegetables. Postharvest Horticulture Training and Research Center, 
University of Los Baños, College of Agriculture, Laguna, Philippines. 
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 Alat pengukur besar kecilnya buah jeruk yang diilustrasikan di bawah ini disusun dari 
chute segiempat terbuat dari plywood, dialasi dengan spon untuk mencegah memar.  
Buah ditumpahkan ke dalam platform octagonal pada bagian atas dari chute, kemudian 
dibiarkan bergelinding satu demi satu ke arah bawah menuju satu seri hambatan-
hambatan.  Buah-buah besar ditangkap dalam hambatan pertama, buah ukuran medium 
dalam hambatan kedua, dan buah ukuran kecil pada hambatan terakhir.  Buah-buah 
dengan ukuran kecil keluar pada akhir chute langsung ke dalam suatu wadah.  Pekerja 
harus memisahkan setiap buah secara manual dan ditempatkan ke dalam wadah 
ukuran tertentu sebelum buah-buah berikutnya dapat melalui chute. Pekerjaan 
pengkelasan ukuran adalah tercepat bila lima pekerja ditempatkan pada alat pemisah 
ini. 

 

  

Sumber: Reyes, M. U. (Ed.) 1988. Design Concept and Operation of ASEAN Packinghouse 
Equipment for Fruits and Vegetables. Postharvest Horticulture Training and Research Center, 
University of Los Baños, College of Agriculture, Laguna, Philippines. 

Jika sistem konveyor digunakan dalam bangsal pengkemasan, ragam luas rantai-rantai 
dan sabuk pengukur besar-kecilnya produk tersedia untuk melakukan sortasi produk.  
Rantai-rantai pengukuran besar-kecilnya buah dapat dibeli dengan berbagai lebar dan 
dengan ukuran bukaan berbeda.  
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Bukaan bujur sangkar biasanya digunakan untuk komoditi seperti apel, tomat dan 
bawang.  Sementara bentuk bukaan segiempat panjang digunakan untuk peaches dan 
paprika.  Bukaan hexagonal sering digunakan untuk kentang dan bawang.  

 Bujursangkar  

 

Segiempat  

 

Hexagonal: 

 

 

Sumber: 2001 Catalog of TEW Manufacturing Corporation, P.O. Box 87, Penfield, New York 
14526 USA 
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Alur Pengemasan (Packing Line) Sederhana  

Peralatan skala kecil untuk mengemas produk tersedia pada perusahan-perusahan dan 
suplier-suplier.  Yang diilustrasikan di bawah adalah alur pengemas buah, tersedia pada 
TEW Manufacturing Corporation dengan biaya US$ 5000 sampai $6000, 
tergantung pada ukurannya.  Model khusus ini meliputi sebuah sabuk penerima, 
pencuci, penyerap air dan meja sortasi.  Peralatan optional tambahan meliputi 
eliminator, penyikat kering, peralatan pelilinan dan ragam pengukur besar 
kecilnya komoditi, sabuk inspeksi, konveyor sabuk dan meja samping.  

 

 
Sumber: 2001 Catalog of TEW Manufacturing Corporation, P.O. Box 87, Penfield, NY 14526 USA 
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Pengemasan dan Bahan Kemasan IV - 1

BAB 4 
PENGEMASAN DAN BAHAN KEMASAN 

 
Dalam keseluruhan sistem penanganan pascapanen, pengemasan dapat sebagai baik 
alat bantu maupun sebagai penghambat untuk mencapai masa simpan mutu yang 
maksimum.  Pengemas membutuhkan ventilasi namun harus cukup kuat untuk 
mencegah kerusakan karena beban.  Jika produk dikemas untuk memudahkan 
penanganan, karton berlapis lilin, krat kayu dan kemasan plastik yang kaku adalah lebih 
baik dibandingkan kantongan atau keranjang terbuka, karena kantongan dan keranjang 
tidak memberikan perlindungan terhadap produk jika ditumpuk.  Terkadang kemasan 
yang dibuat secara lokal dapat lebih kuat untuk memberikan perlindungan tambahan 
terhadap produk.  Karton berlapis lilin, krat kayu dan kemasan plastik kaku, walau lebih 
mahal, namun efektif terhadap biaya jika digunakan untuk pasar domestik.  Kemasan-
kemasan tersebut dapat digunakan kembali dan dapat bertahan pada kelembaban nisbi 
tinggi dalam lingkungan penyimpanan.  Penambahan suatu lapisan cardboard atau 
lembar karton sederhana terhadap krat tampaknya hanya sedikit mengakibatkan lecet 
pada produk. 
 
Kemasan atau kontainer hendaknya tidak diisi terlalu sedikit atau terlalu ketat untuk 
mendapatkan hasil yang baik. Produk dikemas terlalu longgar dapat mengetarkan unit 
produk lainnya yang mengakibatkan memar, sementara kalau dikemas berlebihan 
berakibat pada memar karena tekanan.  Cacahan koran adalah tidak mahal dan ringan 
sebagai pengisi untuk kontainer pengiriman (Harvey et al, 1990).   
 
Untuk pekerja sekala kecil yang tertarik untuk membuat karton sendiri dari karton 
terkorugasi, Broustead and New (1986) telah menyediakan detail informasi.  Berbagai 
jenis serat-serat pertanian adalah sesuai untuk pembiuatan kertas (Hunsigi, 1989), dan 
pekerja mungkin mendapatkannya secara ekonomis cukup beralasan untuk 
melibatkannya dalam sistem pascapanen.  Karton terkorugasi atau gelombang di buat 
oleh pabrik dalam 4 jenis gelombang atau flute – jenis B (1/8 inchi tinggi, 47-53 flutes 
per inchi; dengan basis berat dari 26 lb per 1000 ft2) adalah yang paling umum 
digunakan untuk menangani produk ringkih (Thompson dalam Kader, 2002). 
 
Kapanpun kemasan-kemasan ditangani dalam lingkungan kelembaban nisbi tinggi, 
kebanyakan kekuatannya akan hilang.  Kemasan yang ambruk menyediakan sedikit 
atau tanpa perlindungan, komoditi dalam kemasan akan menopang keseluruhan berat 
beban di atasnya.  Pengemasan dimaksudkan untuk melindungi produk dengan tanpa 
pergerakan dan penindihan, tapi pengelolaan suhu dapat menjadi lebih sulit jika bahan 
kemasan menghalangi lubang-lubang ventilasi.  Bahan kemasan dapat berlaku sebagai 
penghalang uap dan dapat membantu menjaga kelembaban nisbi lebih tinggi dalam 
kemasan.  Tambahan untuk perlindungan, kemasan hendaknya memungkinkan 
penanganan yang cepat pada keseluruhan distribusi dan pemasaran dan dapat 
meminimalkan benturan akibat penanganan kasar. 
 
Produk dapat dikemas dengan tangan untuk membuat kemasan yang menarik, sering 
digunakan perhitungan jumlah dari unit-unit ukuran yang seragam.  Bahan pengemasan 
seperti nampan, mangkokan, pembungkus, bahan sekat dan bantalan dapat 
ditambahkan untuk membantu menghalangi pergerakan produk.  Sistem pengemasan 
mekanik sederhana sering mengunakan metode pengisian volume atau metode 
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pengisian ketat dalam mana produk yang telah disortasi dihantarkan dalam box-box, 
sehingga vibrasi terbatasi.  Kebanyakan alat pengisi volume dirancang menggunakan 
berat sebagai estimasi volume, dan penyesuaian akhir dilakukan dengan tangan 
(Mitchell dalam Kader, 2002). 
 
Kantong kecil penyerap etilen ditempatkan dalam kemasan dimana di dalamnya 
dikemas produk sensitif terhadap etilen akan dapat mengurangi kecepatan pemasakan 
buah, de-greening sayur-sayuran atau pelayuan bunga. 

 Pengemasan dalam film plastik dapat memodifikasi atmosfer di sekitar produk 
(pengemasan atmosfer termodifikasi atau modified atmosphere packaging atau MAP).  
MAP umumnya menghalangi pergerakan udara, memungkinkan proses respirasi normal 
produk mengurangi kadar oksigen dan meningkatkan kadar karbon dioksida udara di 
dalam kemasan.  Keuntungan utama tambahan pemnggunaan film plastik adalah 
mengurangi kehilangan air. 

 MAP dapat digunakan dalam kontainer pengapalan dan dalam unit-unit kemasan 
konsumen.  Modifikasi atmosfer dan secara aktif ditimbulkan dengan membuat sedikit 
vakum dalam kemasan tertutup. (seperti kantong polietilen yang tidak berventilasi), dan 
kemudian memasukkan campuran komposisi atmosfer yang diinginkan yang sudah jadi 
dari luar.  Secara umum, penurunan konsentrasi oksigen dan peningkatan konsentrasi 
karbon dioksida akan bermanfaat terhadap kebanyakan komoditi (lihat tabel-tabel dari 
campuran gas yang direkomendasi untuk penyimapanan dan transportasi atmosfer 
terkendali dan atmosfer termodifikasi bagi berbagai komoditi, Bab 7).  Pemilihan film 
polimerik terbaik untuk setiap komoditi/kombinasi ukuran kemasan tergantung pada 
permeabilitas film dan laju respirasi pada kondisi waktu/suhu yang dinginkan selama 
penanganan.  Penyerap oksigen, karbon dioksida dan/atau etilen dapat digunakan 
dalam kemasan atau kontainer untuk membantu menjaga komposisi atmosfer yang 
diinginkan. 

Pengemasan dengan atmosfer termodifikasi hendaknya selalu dipandang sebagai 
tambahan untuk pengelolaan suhu dan kelembaban nisbi yang baik.  Perbedaan antara 
manfaat dan kerugian konsentrasi dari oksigen dan karbondioksida untuk setiap jenis 
produk adalah relatif kecil, sehingga tindakan sangat hati-hati harus dilakukan jika 
menggunakan teknologi ini. 

 Praktik Melakukan Pengemasan  

Ilustrasi tempat pengemasan dalam diagram dibawah ini dapat di dipandang sebagai 
tempat kedua dari konstruksi yang sama jika ruangan lebih lebar diperlukan untuk 
mengemas produk.  Jika trimming atau pemangkasan produk diperlukan, tambahkan 
papan lepas yang cukup tebal untuk mencapai ketinggian di ats dari penghalang kayu 
atau rail depan.  Rail depan hendaknya halus dan tidak tajam.



Pengemasan dan Bahan Kemasan IV - 3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Grierson, W. 1987. Postharvest Handling Manual: Commercialization of Alternative 
Crops Project Belize Agribusiness Co./Chemonics International Consulting Division/USAID. 
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Stasiun pengemasan dilapang yang sederhana dapat dikonstruksi dari kayu tiang dan 
lembaran platik polietilen.  Jerami di atas atap akan memberikan naungan dan menjaga 
stasiun dingin.  Strukturnya harus diorientasi sehingga atap berlebih akan 
menghindarkan kebanyakan sinar matahari.  

 

 

 
Sumber: Grierson, W. 1987 Postharvest Handling Manual: Commercialization of Alternative 
Crops Project. Belize Agribusiness Co./ Chemonics International Consulting Division/USAID. 

Satu tandan pisang, setelah mengalami pencucian untuk menghilangkan lateks atau 
getah dan mungkin disemprot dengan fungisida, adalah pengemasan tipikal ke dalam 
kemasan cardboard yang dilapisi dengan plastik polietilen. Ilustrasi berikut ini  
memperlihatkan satu metode untuk pengisian kemasan dengan buah dalam 
hubungannya untuk meyakinkan berkurangnya atau sedikit kerusakan terjadi selama 
transport.  Catat bahwa lapisan polietilen dilipat diatasnya diatas pisang sebelum 
menutup boxnya.  
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(a) Lebar, buah medium datar sampai kecil ditengah kompartemen  

 

(b) Buah medium-panjang, lebar di bagian atas, mahkota tidak menyentuh buah yang 
dibawah. 

 

(c) Buah medium-pendek, lebar, mahkota tidak menyentuh buah di bawahnya. 

 

(d) Satu buah besar, atau dua tandan dengan buah panjang   

 

 
Sumber: FAO. 1989. Prevention of Postharvest Food Losses: Fruits. Vegetables and Root Crops. 
A Training Manual. Rome: UNFAO. 157 PP. 
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Meja bundar berputar dapat digunakan untuk mengemas berbagai jenis komoditi.  
Prosedurnya adalah pengisian suatu konveyor atau bila tidak menggunakan konveyor, 
hanya diletakkan di atas meja, dimana tenaga pengemas memilih produk dan mengisi 
karton pada tempat mereka.  Ilustrasi di bawah ini, sabuk untuk pembuangan bahan 
rijek ditambahkan di bawah dari sabuk pensuplaian produk, memungkinkan 
pembuangan dari bahan buangan (rijek). 

Setiap pekerja dapat bekerja secara bebas, trimming diperlukan dan pengecekan berat 
karton langsung ditempat. 

 

 

 

Sumber: National Institute of Agricultural Engineering. 1979. Preparing vegetables for 
supermarkets. Field Vegetable Department, Silsoe, Bedford: NIAE 
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Wadah Pengemasan 

Karung sering digunakan untuk mengemas produk, karena cenderung tidak mahal dan 
siap tersedia.  Tabel berikut menyediakan beberapa informasi menyangkut sifat-sifat 
dari beberapa jenis bahan yang digunakan untuk membuat karung.  Tidak ada jenis 
karung yang baik untuk memberikan perlindungan produk segar, dan hendaknya 
sedapat mungkin dihindarkan penggunaannya. 

Sifat-sifat karung sebagai unit-unit pengemas  

Perlidungan terhadap  Jenis 
karung 

Ketahanan 
robek   

benturan 
Penyerapan 

air  
Invasi 

serangga 

Kontaminasi  Catatan 

Jute  Baik baik  None  None  Jelek, juga 
menyebabkan 

kontaminasi oleh 
serat 

Bio-
deterioration.

Serangga 
bersarang. 

mengikat bau 
Kapas  biasa Biasa  None  None  

 

Biasa Nilai untuk 
digunakan 

kembali tinggi 
Rajutan 
plastik  

Biasa-baik  Baik  None  Beberapa 
perlindungan
(jika dirajut 

dengan ketat) 

Biasa  Dipengaruhi 
tidak baik oleh 
sinar UV.  Sulit 

dilekatkan. 
Kertas  Rendah Biasa - 

rendah  
Baik - WFP 

karung multi-
dinding 

mempunyai 
lapisan plastik

Beberapa 
perlindungan 
lebih baik jika 

diberi 
perlakuan 

Baik Mutu konsisten. 
Dapat dicetak 
tulis dengan 

baik. 

 
 
 
 
Sumber: Walker, D.J. (Ed) 1992. World Food Programme Food Storage Manual. Chatham, UK: 
Natural Resources Institute 
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Tabel di bawah ini menyediakan contoh beberapa jenis dari kerusakan mekanis umum 
dan pengaruhnya terhadap kemasan pengemas.  

Jenis kerusakan  Kemasan Akibat Faktor-faktor 
penting  

Karung – rajutan 
dan kertas 

Pecahnya sambungan menyebabkan 
bocor dan tumbahnya bahan.  

 

Kekuatan jaritan 
atau lem 
sambungan 

Fiberboard 
boxes  

Pecahnya sambungan, membukanya 
penutup menyebabkan hilangnya fungsi 
ketahanan.  Distorsi bentuk mengurangi 
kemampuan penumpukan. 

Kekuatan pada 
saat isian penuh.  
Metode penutupan 

Kemasan kayu  Patahnya sambungan, hilangnya fungsi 
bentuk. 

Mengkerutnya 
kayu. 

Kaleng dan 
drum  

Penyok, kerusakan bagian pinggir. 
Pecahnya sambungan dan penutupan 
menyebabkan kehilangan fungsi kekuatan 
dan pembusukan dari isinya. 

 

Kerusakan benturan 
karena jatuhan  

Botol plastik  Pecah atau ambruk menyebabkan 
hilangnya isi. 

Grade bahan .  
Tebalnya dinding.  

Fiberboard 
boxes  

Distorsi bentuk, Pecahnya sambungan 
menyebabkan hilangnya ketahanan dan 
pecahnya karton bagian dalam, kantongan 
dan pembungkus foil. 

Kekuatan tekanan 
box 

Kerusakan tekanan 
karena penumpukan 
tinggi. 

Botol Plastik  Distorsi, Kolaps , terkadang pecah, 
menyebabkan kehilangan isi. 

 

Rancangan, 
bahan, ketebalan 
dinding. 

Vibrasi  Kemasan   
fiberboard 
terkorugasi. 

Menjadi tertekan dan hilangnya mutu 
sebagai bantalan.  Isi menjadi lebih peka 
terhadap kerusakan tekanan. 

 

Kekuatan tekanan 
box  

Karung – rajutan 
dan kertas. 

Hilangnya fungsi  kekuatan atau 
ketahanan - tercecer (lebih buruk dengan 
karung kertas).  

 

Kekuatan robek  Tetoreh, robek, 
kerusakan gancu. 

Kaleng  Tusukan, hilangnya isi.  

 

Ketebalan logam. 

 
 
Sumber: Walker, D.J. (Ed.) 1992. World Food Programme Food Storage Manual. Chatham, UK: 
Natural Resources Institute 
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Diagram di bawah ini adalah untuk berbagai kemasan lembar karton serat atau 
fibreboard yang digunakan secara umum.  Dimensi akhir dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan dari penangan, dan seluruh kemasan hendaknya mempunyai ventilasi 
memadai.  Karton dapat dilekatkan, di stapel sesuai keperluan selama konstruksinya di 
rumah pengemasan, 

Satu lembar box:  

 

Dua lembar box dengan tutup:  

 

 

 
 
Sumber: McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of 
Transportation, Agricultural Handbook Number 668. 
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Diagram di bawah ini adalah untuk berbagai kemasan fibreboard yang digunakan secara 
umum.  Dimensi akhir dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari penangan, dan seluruh 
kemasan hendaknya mempunyai ventilasi memadai.   

Bliss-style box:  

 

Full telescoping box:  

 

 

 

 

 
 
 
Sumber: McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of 
Transportation, Agricultural Handbook Number 668. 



Pengemasan dan Bahan Kemasan IV - 11

Diagram di bawah ini adalah untuk berbagai kemasan fibreboard yang digunakan secara 
umum.  Dimensi akhir dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari penangan, dan seluruh 
kemasan hendaknya mempunyai ventilasi memadai.   

Satu lembar telescoping box:  

 

 

Satu lembar tuck-in cover box:  

 

 
 
 
 
Sumber: McGregor, B. 1987: Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of 
Transportation, Agricultural Handbook Number 668. 
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Diagram di bawah ini adalah untuk berbagai kemasan fibreboard yang digunakan secara 
umum.  Dimensi akhir dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari penangan, dan seluruh 
kemasan hendaknya mempunyai ventilasi memadai.   

Kotak nampan berkait sendiri (Self-locking tray):  

 

Kotak berkait (Interlocking box):  

 

 
 
 
Sumber: McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of 
Transportation, Agricultural Handbook Number 668. 
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Kemasan atau kontainer dapat dibuat dari kayu dan kawat, lihat diagram umum yang 
tersedia di bawah ini.  Dengan alat khusus dapat membengkokan kawat pada tutup krat 
memudahkan untuk pekerja pengemas untuk melakukannya.  Krat dengan ikatan kawat 
atau wire-bound crates digunakan untuk berbagai komoditi meliputi melon, kacang 
polong, terung, cabe besar atau capsicum, squash dan buah jeruk. Laboratorium 
penelitian pengemasan (41 Pine Street, Rockaway, New Jersey 07866) dapat 
menyediakan daftar suplier di daerah anda.  
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Di bawah ini adalah contoh ilustrasi bagian dari krat kayu. 

 Bagian Tepi: 

 

 

Bagian kosong badan kotak:  

 

Sumber: Peleg, K. 1985. Produce Handling Packaging and Distribution. Westport, Conn.: AVI 
publishing Co., Inc. 
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Kayu kuat persegi empat adalah bahan kemasan yang biasa digunakan untuk anggur 
meja.  Kemasan ini sangat kuat dan menjaga kekuatan tumpukan dalam jangka waktu 
lama dengan kelembaban nisbi tinggi.  Kontainer plastik kaku juga digunakan secara 
luas. 

Sering, lapisan kertas dilipat di atas buah anggur sebelum ditutup dan dipasak.  Lapisan 
kertas melindungi produk dari debu dan kondensasi air.  Suatu bantalan mengandung 
sulphur dioksida dapat diberikan bersama anggur diantara lapisan plastic sebagai 
perlakuan untuk mengendalikan pembusukan.  Kebanyakan komoditi selain anggur 
dapat dirusak dengan perlakuan-perlakuan sulphur dioksida. 

  

 

 

Plastik kaku atau kemasan dari kayu juga digunakan secara luas untuk asparagus.  
Asparagus yang sudah dipangkas dikemas berdiri tegak dalam kemasan dengan 
ventilasi cukup lebar.  
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Untuk pasar domestik, plastik krat menyediakan perlindungan yang baik untuk produk 
dan ventilasi yang memadai selama penanganan, pendinginan, pemindahan dan 
penyimpanan.  Beberapa krat plastik dapat dirangkai bila ditumpuk untuk penanganan 
yang mudah saat kosong.  Krat seharusnya bersih dicuci dengan larutan klorin dan 
deterjen secara beraturan untuk mengurangi kesempatan penyebaran pembusuk dari 
satu kemasan ke kemasan lainnya. 
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Kemasan untuk bunga potong biasanya panjang dan sempit, rancangan telescopik 
penuh dengan ventilasi di kedua sisi untuk mendinginkan udara.  Luas ventilasi harus 
5% dari seluruh luas  permukaan box.  Penutup bisa membantu mempertahankan suhu 
dingin jika box sementara terlambat dalam transportasi atau penyimpanan dalam suhu 
lingkungan yang tidak terkontrol. 

 

 
 
 
 
Sumber: Rij, R. et al. 1979. Handling, precooling and temperature management of cut flower 
crops for truck transportation. USDA Science and Education Administration, AAT-W-5, 26 pp 
(Issued jointly as University of California Division of Agricultural Sciences  Leaflet 21058). 
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Kotak nampan kayu sederhana dengan sudut naik dapat ditumpuk dan memberi banyak 
ventilasi untuk hasil panen yang mudah rusak seperti tomat matang. 

 

Sumber: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: 
UNFAO. 120pp 

 

Memilih Kemasan 

Memilih kemasan seringkali menjadi keputusan yang kompleks.  Akan selalu ada pilihan 
untuk dipertimbangkan terkait dengan harga, ketahanan, pemakaian ulang dan 
perlindungan.  Dibawah adalah daftar atau Checklist untuk dipikirkan ketika memilih 
kemasan dari dua atau lebih tipe kemasan.   Pakai sebanyaknya salinan tabel berikut 
sesuai keperluan untuk membandingkan semua pilihan kemasan anda. 

Gambarkan keperluan masing-masing tipe kemasan, lalu isi table untuk melihat 
kemasan yang mana mempunyai ciri positif paling banyak dan pilihan terbaik untuk 
pasar yang dituju. 

1) Beri penilaian atau rating terhadap ciri untuk tipe pengemasan yand berbeda. 

   +2  =excellent 
   +1   = good 
    o  = fair 
   -1   = unsuitable 
   -2  = extremely unsuitable.
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2) Beri setiap karakteristik dengan nilai dari 0 sampai 100.  Total untuk semua 24 ciri 
untuk setiap kemasan harus berjumlah 100. 

 

 Kemasan
#1 ratings 

 

Kemasan 
#1 values 

Kalikan
rating x 
value 

Kemasan 
#2 ratings 

Kemasan 
#2 values 

Kalikan 
rating x 
value 

Karakteristik Kemasan 

 

 

 

 

 

     

PENGEMASAN       
1. Kapasitasnya sesuai 
untuk produk yang luas 
atau beragam   

      

2. Mudah di ditangani 
oleh satu orang 

      

3. Rancangan 
standar,sesuai standar 
dan permintaan pasar 

      

4. Kemudahan paletisasi 
 

      

PERLINDUNGAN       
5. Stabil saat ditumpuk       
6. Dimensi konsisten  
menahan tekanan ketika 
ditumpuk 

      

7. Ventilasi bagus       
8. Perlindungan selama 
penanganan, 
pengangkutan dan 
pemasaran 

      

9. Permukaan bahan 
halus, tidak ada pinggiran 
tajam 

      

10. pelapis dalam 
tersedia 

      

11. Mudah dibersihkan       
12. Dtutup dengan 
penutup atau cover 

      

KOMUNIKASI       
13. Mudah untuk 
menempel label 

      

14.  Iklan/Nama merek 
pada box 
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 Kemasan
#1 ratings 

 

Kemasan 
#1 values 

Kalikan
rating x 
value 

Kemasan 
#2 ratings 

Kemasan 
#2 values 

Kalikan 
rating x 
value 

PEMASARAN       

15. Presentasi       

16. Diterima untuk kontrol  
pabean 

      

HARGA-DLL       

17. Harga beli wajar       

18. Dapat digunakan 
berulang-ulang 
/mengalami pengurangan 
kekuatan 

      

19. Dapat diperbaiki       

20. Garansi suplay yang 
konsisten 

      

21. Volume untuk kargo 
kecil atau rendah ketika 
kosong 

      

22. Dapat diproduksi lokal       

23. Pengangkutan/ pas 
untuk diangkut satu orang 
atau kereta tangan. 

      

24.  Kehilangan krat       

TOTAL POINTS     

3) Kalikan untuk setiap kemasan rating untuk setiap karakteristik dengan nilainya dan 
catat nilai baru. 

4) Jumlahkan total nilai-nilai untuk setiap jenis kemasan.  Apakah kemasan dengan nilai 
tertinggi sesuai dengan pilihan anda? Apa perbedaan antara kedua kemasan dengan 
nilai tertinggi? Jika salah satu lebih murah dalam harga mungkin itu pilihan anda. 

Sumber: Schuur, C.C.M. 1988. Packaging for fruits, vegetables and root crops.  Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, Bridgetown, Barbados 
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Praktek Mengemas 

Penambahan lembaran karton serat sebagai pemisah dalam kotak karton kemasan 
akan menambah kekuatan tumpukan.  Penggunaan pemisah atau penyekat dengan 
hasil panen dengan unit berat tinggi seperti melon.  Penyekat juga mencegah melon dari 
gesekan satu dengan yang lainnya saat penanganan dan transportasi.  Karton serat 
dilipat menjadi segitiga dan ditempatkan di ke empat sudut dapat berguna ketika karton 
memerlukan kekuatan.  

Penyekat karton serat:  

 

Sumber: McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of 
Transportation, Agricultural Handbook Number 668. 
 

Penguat sudut segitiga:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penguat sudut sederhana dapat dibuat 
dari balok kayu atau karton lipat.. 

Karton serat dipakai untuk menyusun sudut 
karton dapat dilipat ke dalam untuk 
memperkuat sudut dan meningkatkan 
kekuatan tumpukan.
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Bila kemasan lokal mempunyai sisi tajam atau permukaan dalam kasar, lapisan dalam 
yang sederhana dan tidak mahal dibuat dari lembar karton serat  dapat digunakan untuk 
melindungi produk dari kerusakan saat penanganan. 

lembar karton untuk kotak dari kayu reng palma:  

 

 

Sumber: Blond, R.D. 1984. The Agricultural Development Systems Project in Egypt (1979-83), 
USAID/Ministry of Agriculture, Egypt/University of California, Davis. 
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Jika kantong besar atau keranjang harus digunakan untuk kemasan curah buah atau 
sayur, kegunaan ventilasi sederhana dapat membantu mengurangi menumpuknya 
panas ketika produk berespirasi.  Ilustrasi di bawah, tabung anyaman bambu (panjang 
sekitar satu meter) dipakai untuk ventilasi kantong besar cabai.  Tempatkan ventilasi 
tabung bambu di dalam kemasan sebelum diisi dengan produk.   

 

 

Tabung anyaman bambu memungkinkan udara 
masuk ke tengah karung atau basket saat 
penanganan. 
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Kertas tipis atau kantongan plastik adalah bahan yang berguna untuk perlindungan 
bunga potong dari kerusakan selama penanganan dan transportasi.  Dalam ilustrasi di 
bawah, petugas pengemas menarik tas untuk menutupi seikat bunga sebelum 
mengemasnya ke kotak karton serat yang berventilasi.  Kantong plastik menyediakan 
perlindungan dan membantu memisahkan ikatan bunga di dalam kotak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Reid, M.S. 2002. In: Kader, A.A. (Ed.) Postharvest Technology of Horticultural Crops. 
University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, Publication 3311. 
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Pemberian Label 

Pemberian label pada kemasan membantu petugas mengawasi produk ketika berpindah 
lewat sistem pasca panen, dan membantu pedagang grosir dan pedagang eceran dalam 
melakukan praktek yang benar.  Label dapat di cetak di kotak karton, atau di lem, di cap 
atau di stensil pada kemasan.  Label/merek pada kemasan dapat membantu 
pengiklanan pengusaha penghasil produk, pengusaha pengemas dan/atau pengirim.  
Beberapa pengusaha juga menyediakan brosur yang menjelaskan mengenai metode 
penyimpanan atau resep makanan untuk konsumen.  

Label pengiriman dapat berisi beberapa atau semua informasi yang tertera di bawah ini : 

! Nama umum produk. 
! Berat bersih, jumlah dan/atau volume. 
! Nama merek. 
! Nama dan alamat pengemas atau pengirim. 
! Negara atau daerah asal. 
! Ukuran dan tingkat kelas (grade). 
! Rekomendasi suhu penyimpanan. 
! Instruksi penanganan khusus. 
! Nama lilin yang di izinkan dan/atau pestisida yang digunakan pada produk. 

Pemberian label pada kemasan konsumen adalah mandat di bawah aturan FDA.  Label 
harus berisi nama produk, berat bersih, dan nama dan alamat pengusaha produsen, 
pengemas, atau distributor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of 
Transportation, Agricultural Handbook Number 668. 
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Standarisasi Kemasan 

Bila berbagai jenis kotak karton yang berbeda ukuran ditangani pada saat yang sama, 
maka dengan menggunakan kotak ukuran standar dapat memudahkan penanganan di 
masa depan.  Saat menangani kotak yang tidak seragam, tumpukan dapat tidak stabil 
atau karton yang lebih berat dapat menghancurkan yang lebih ringan.  Tumpukan yang 
tidak stabil sering jatuh saat perjalanan atau roboh selama penyimpanan. 

Ukuran kemasan yang direkomendasikan tertera di bawah.  Kemasan ini adalah bagian 
dari program MUM (Modularization, Unitization dan Metrication) di advokasi oleh USDA.  
Semua dapat di tumpuk dalam pola yang bervariasi, targantung dari ukurannya, masih 
membentuk tumpukan muatan stabil di atas palet 1000 x 1200 mm (40 x 48 inches).  

Kemasan MUM untuk hasil horticultural:  

 Dimensi Luar Jumlah / Lapis Permukaan area yang 
digunakan 

mm Inches  Persentase 
600 x 500 (23.62 x 19.69) 4 100 
500 x 400 (19.68 x 15.75) 6 100 
600 x 400 (23.62 x 15.75) 5 100 
500 x 333 (19.68 x 13.11) 7 97 
600 x 333 (23.62 x 13.11) 6 99 
500 x 300 (19.68 x 11.81) 8 100 
475 x 250 (18.70 x 9.84) 10 99 
400 x 300 (15.75 x 11.81) 10 100 
433 x 333 (17.01 x 13.11) 8 96 
400 x 250 (15.74 x 9.84) 12 100 

Contoh muatan palet dari Kemasan MUM:  

 

 
Sumber: Ashby, B.H. et al. 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. 
Washington, D.C.: USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook No. 669. 
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Ilustrasi berikut menampilkan pengaturan dari Kemasan MUM paling popular pada pallet 
standar (1000 x 1200 mm atau 40 x 48 inch).  Menggunakan kemasan MUM dapat 
menghemat tempat selama transportasi dan penyimpanan, karena pemanfaatan pallet 
hampir mencapai 100%.  

Dimensi 
Luar: 

600 x 500 
mm 

(23.62 x 
19.69") 

Pemanfaatan 
pallet:   
100% 

 

Dimensi   
luar : 

500 x 400 
mm 

(19.68 x 
15.75") 

Pemanfaatan 
pallet:   
100% 

 

Dimensi  
luar:   

600 x 400 
mm 

(23.62 x 
15.75") 

Pemanfaatan 
pallet:   
100% 

Dimensi  
luar:   

500 x 333 
mm 

(19.68 x 
13.11") 

Pemanfaatan 
pallet:     
97% 

 

Dimensi  
luar: 

600 x 333 
mm 

(23.62 x 
13.11") 

Pemanfaatan
pallet:     
99% 

Dimensi  
luar: 

500 x 300 
mm 

(19.68 x 
11.81") 

Pemanfaatan 
pallet:   
100% 

Dimensi  
luar: 

475 x 250 
mm 

(18.62 x 
9.84") 

Pemanfaatan 
pallet:     
99% 

 

Dimensi  
luar: 

400 x 300 
mm 

(15.75 x 
11.81") 

Pemanfaatan
pallet:    
100% 

Dimensi  
luar: 

400 x 333 
mm 

(15.75 x 
13.11") 

Pemanfaatan 
pallet:     
99% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of 
Transportation, Agricultural Handbook Number 668. 
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 Pengemasan dengan Atmosfir Termodifikasi 

Pada kemasan untuk konsumen: Jika karakteristik bahan dan karakteristik permeabilitas 
adalah sesuai, suatu kondisi atmosfir dapat berevolusi secara pasif karena konsumsi O2 
dan produksi CO2 selama respirasi (Kader, 2002).  Beberapa kemasan plastik kaku 
untuk konsumen dapat di rancang dengan  jendela untuk difusi gas.   

 

 

Sayur potong segar atau sawi yang diproses secara minimum dapat di kemas dalam 
kantong plastik ketebalan 5-mil.  Setelah sebagian udara dibuat vakum, campuran gas 
30 sampai 50% O2 dan 4 sampai 6% CO2 dimasukkan ke dalam kantong, dan 
selanjutnya ditutup. 

KANTONG PLASTIK TUTUP 
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Untuk kemasan pengiriman: lapisan plastik polyethylene di tambahkan ke dalam 
kotak kemasan pengiriman cherry, dan kantong plastik polyethylene dipakai 
untuk pisang dalam perjalanan pasar yang jauh.  

Lapisan dalam plastik polyethylene:  
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Untuk suatu pallet: Satu muatan palet produk seperti stroberi dapat di tutup dengan 5 mil 
kantong plastic polyethylene dan helai atau lembar plastik pada dasar pallet 
menggunakan pita perekat lebar. Dibuat Sedikit vakum  dimasukkan dan 15% CO2 
ditambah melalui selang kecil. 

            

Banyak film plastik tersedia untuk pengemasan, tapi sangat sedikit yang mempunyai 
permeabilitas  sesuai untuk MAP.  Plastik polyethylene dan polyvinyl chloride dengan 
kerapatan rendah adalah plastic film utama yang dipakai untuk pengemasan buah segar 
dan sayur.  Plastik saran dan polyester memiliki permeabilitas gas yang rendah yang 
hanya cocok untuk produk segar dengan laju respirasi rendah.  Tabel berikut 
memperlihatkan permeabilitas plastik film yang saat ini tersedia untuk  produk segar 
(Kader, 2002).  

Permeabilitas (cc/m2/mil/day at 1 atm)Jenis film 
CO2  O2  

Rasio 
CO2:O2 

Polyethylene: kerapatan 
rendah  

7,700-77,000  3,900-13,000  2.0-5.9  

Polyvinyl chloride  4,263-8,138  620-2,248  3.6-6.9  
Polypropylene  7,700-21,000  1,300-6,400  3.3-5.9  
Polystyrene  10,000-26,000  2,600-7,700  3.4-3.8  
Saran  52-150  8-26  5.8-6.5  
Polyester  180-390  52-130  3.0-3.5  
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Unit Muatan  

Banyak pengirim dan penerima lebih memilih untuk menangani muatan ke dalam unit 
palet produk daripada menangani pengiriman kemasan secara individual.  Peralihan ke 
unit muatan telah mengurangi penanganan, menyebabkan kerusakan lebih sedikit 
terhadap kemasan dan produk di dalamnya, dan memungkinkan menaikan/menurunkan 
muatan lebih cepat ke/dari kendaraan transportasi.  Jika pengusaha dalam skala kecil 
hendak memakai unit muatan untuk mengirim produk, palet kayu atau alas lembaran 
dapat berguna sebagai dasar muatan.  Menggunakan penopang atau penguat  untuk 
meluruskan berdirinya tumpukan kotak (seperti menempatkan palet yang akan diberi 
muatan di pojok ruangan, atau membuat  satu set “papan siku” jika pallet diberi muatan 
di luar) akan  menstabilkan muatan.  Papan palet harus dibuat segi empat  secara 
sempurna agar muatan di atas palet sestabil mungkin.  

Menggunakan kotak kemasan serat, plastik atau kemasan kayu dengan penguncian 
(interlocking) tegak lurus juga dapat membantu memperbaiki kestabilan muatan.  
Kemasan harus memiliki lubang untuk ventilasi yang berhubungan lurus vertical 
dan/atau horizontal dengan ventilasi kemasan lainnya jika ditumpuk persegi ke atas. 
Lem dapat digunakan antara lapisan tumpukan palet untuk mengurangi licin, dan jarring 
plastik atau plastik atau tali pengikat besi sebaiknya ditambahkan untuk melindungi 
muatan.  Penguat sudut dibuat dari papan serat, plastik atau besi membantu untuk 
menyediakan muatan yang stabil. 

Pengikatan dan papan sudut dalam muatan: 

 

Sumber: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of 
Transportation, Agricultural Handbook Number 668.  

Ashby, B.H., et al., 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. USDA, Office 
of Transportation, Agricultural Handbook Number 669. 
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BAB 5 
PENGENDALIAN PEMBUSUKAN DAN HAMA 

SERANGGA  
 
 
Cara pertahanan pertama terhadap serangga hama dan penyakit adalah dengan 
pengelolaan yang baik selama produksi.  Penanaman varietas resisten, penggunaan 
praktik irigasi yang tidak membasahi daun atau bunga tanaman, mencegah penggunaan 
nitrogen berlebih, dan pemangkasan selama produksi untuk mengurangi pertumbuhan 
berlebih dari tajuk daun semuanya dapat memberikan kondisi untuk mengurangi 
pembusukan produk sebelum dan sesudah panen.  Pertahanan penting kedua adalah 
pemanenan berhati-hati dan penyiapan untuk pasar langsung di lapang.  Ketiga, sortasi 
bagian produk yang rusak atau busuk akan membatasi kontaminasi bagian produk 
lainnya yang masih sehat.  Walau perhatian yang besar sudah diberikan, terkadang 
produk masih harus diperlakukan untuk mengendalikan serangga hama dan organisme-
organisme penybab pembusukan. 
 
Kelembaban tinggi di dalam lingkungan penyimpanan adalah penting untuk menjaga 
produk bermutu tinggi, namun air bebas yang terdapat diatas permukaan komoditas 
dapat merangsang perkecambahan dan penetrasi pathogen.  Jika komoditas yang 
dingin dikeluarkan dari ruang pendingin dan dibiarkan pada suhu ruang yang lebih 
tinggi, maka uap air yang berada di udara sekitarnya yang hangat akan berkondensasi 
dipermukaan produk yang dingin tersebut.  Dengan meningkatkan laju ventilasi udara 
(menggunakan kipas angin) atau menempatkan komoditas pada udara kering dapat 
membantu menguapkan uap air yang terkondensasi dan dapat mengurangi kesempatan 
terjadinya infeksi. 
 
Pengendalian serangga hama dalam penyimpanan seperti kacang-kacangan dan buah 
dan sayuran kering dapat dilakukan dengan pembekuan, penyimpanan dingin (kurang 
dari 5oC atau 41oF), perlakuan panas, atau pengeluaran oksigen (0.5% atau lebih 
rendah) dengan menggunakan nitrogen.  Pengemasan dalam container tahan serangga 
adalah diperlukan untuk mencegah infestasi serangga lebih lanjut. 
 
Beberapa bahan dari tanaman adalah bermanfaat sebagai pestisida alami.  Daun 
singkong diketahui dapat melindungi ubi singkong dari serangga saat digunakan 
sebagai bahan tambahan pengemas di dalam box atau kantong selama transportasi dan 
penyimpanan jangka pendek.  Diperkirakan bahwa daun-daun tersebut melepaskan 
cyonogens, yang beracun untuk serangga (Aiver, 1978).  Abu dari daun Lantana spp. 
dan Ochroma logopur diketemukan sangat efektif saat digunakan dalam bentuk debu 
terhadap kutu yang menyerang kentang dalam penyimpanan (CIP, 1982).  Sifat-sifat 
membunuh (pestisidal) dari biji tanaman intaran (sebagai inyak atau ekstrak dalam air) 
diketahui secara luas  dan digunakan hampir di seluruh dunia.  Intaran asli India beraksi 
sebagai pestisida sangat kuat pada tanaman pangan dan tampaknya sama sekali tidak 
beracun bagi manusia, hewan dan serangga yang bermanfaat (NRC, 1992).  Setiap 
yang dikatakan “pestisida alami” harus aman bagi manusia sebelum mendapat 
pengesahan dari lembaga-lembaga berwenang. 
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Pengendalian dengan Bahan Kimia  

Mencuci produk dengan air klorin dapat mencegah pembusukan yang disebabkan oleh 
bakteri, kapang dan ragi pada permukaan buah.  Kalsium hipoklorit (serbuk) dan sodium 
hipoklorit (cairan) adalah murah dan tersedia secara luas.  Efektifitas perlakuan akan 
berkurang  jika bahan organik dibiarkan bertambah di dalam air.  Efectivitas klorin 
meningkat dengan berkurangnya pH dari 11 ke pH 8, tetapi pada pH lebih rendah klorin 
menjadi tidak stabil. 

Buah-buahan dan sayur-sayuran dapat dicuci dengan larutan hipoklorit (konsentrasi 25 
ppm klorin tersedia selama 2 menit) kemudian dibilas dengan air bersih untuk 
membunuh bakteri pembusuk.  Alternatif lainnya, komoditas-komoditas tersebut dapat 
dicelupkan dalam larutan hipoklorit (50-70 ppm klorin tersedia) kemudian dibilas dengan 
air kran bersih untuk mengendalikan bakteri, ragi dan kapang. 

Sumber: Ogawa, J.M. and Manji, B.T. 1984. in: Moline, H.E. (Ed). Postharvest Pathology of Fruits 
and Vegetables. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, UC 
Bulletin 1914. 
 
 
Jumlah hipoklorit yang ditambahkan dalam air jernih dan bersih untuk disinfestasi 
    

  Target (ppm) Ons/5 gallons Cup/50 gallons 
Sodium Hipoklorit 50 0.55 0.5 

5.25% 75 0.8 0.75 
  100 1.1 1 
  125 1.4 1.25 
  150 1.7 1.5 
      

Sodium Hipoklorit 50 0.12 0.1 
12.70% 75 0.17 0.15 

  100 0.23 0.2 
  125 0.29 0.25 

  150 0.35 0.3 

Sumber: Bachman, J. and Earles, R. 2000. Postharvest Handling of Fruits and Vegetables. 
Horticulture Technical Note. ATTRA. 

 
 
 Untuk daftar pestisida yang teregistrasi di USA, lihat EPA  Compendium of 

Registered Pesticides yang dipublikasikan oleh the U.S. Environmental 
Protection Agency (http://epa.gov) 
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Sulfur:  

Sulfur digunakan pada pisang dalam bentuk pasta (0.1% ingredient aktif) untuk 
mengendalikan jamur pembusuk mahkota.  

Sulfur dioksiida : 

Sulfur dioksida (SO2) digunakan sebagai fumigan (dengan 10 ppm toleransi residu) pada 
anggur untuk mengendalikan jamur Botrytis, Rhizopus dan Aspergillus. Perhitungan 
secara hati-hati dari jumlah sulfur dioksida yang dibutuhkan untuk perlakuan anggur 
dapat banyak mengurangi keperluan pengipasan atau penyerapan udara penyimpanan 
untuk kelebihan SO2 setelah dilakukan fumigasi.  Untuk informasi terhadap teknik 
fumigasi “penggunaan total” yang tekah dikembangkan untuk perlakuan pada anggur 
dengan sulfur dioksida, lihat  Luvisi (1992).  

Sodium atau potassium bisulfit: 

Bisulfit biasanya terdapat dalam bantalan kertas atau plastik yang dapat ditempatkan di 
dalam karton untuk melepaskan SO2 untuk mengendalikan kapang pada anggur selama 
transportasi dan penyimpanan.  

Sources: Luvisi, D.A. et al. 1992. Sulfur Dioxide Fumigation of Table Grapes. University of 
California, Division of Agriculture and Natural Resources, Bulletin 1932.  

Ogawa, J.M. and Manji, B.T. 1984. in: Moline, H.E. (Ed). Postharvest Pathology of Fruits and 
Vegetables. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, UC Bulletin 
1914. 

Penggunaan garam-garam bikarbonat untuk mencegah pembusukan pasca panen telah 
dilakukan terhadap cabe, melon, kentang, wortel dan buah jeruk segar.  Garam-garam 
ini tidak mahal, aman digunakan, tersedia dipasar dan diterima sebagai “certified 
organic” dan “chemical free” untuk maksud-maksud perdagangan. 

Garam-garam bikarbonat meliputi: 

Bicarbonat dari soda, atau “baking soda” (NaHCO3) 

Potassium bicarbonat (KHCO3 ) 

Metode-metode aplikasi (dengan atau tanpa klorinasi sesuai keinginan): 

Metode Takaran Diikuti dengan:  
Penyemprotan dari atas 
produk atau pencelupan  

2% larutan (gunakan 2 g 
dalam 100 mL air atau 20 g 
per liter)  

 

Penyemprotan dari atas 
produk atau pencelupan   

3% larutan (gunakan 3 g 
dalam 100 mL air atau 30 g 
per liter)  

Bilas dalam air 
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Sumber: Smilanick, J. 2002 (personal communication) Research Plant Pathologist, USDA ARS 
San Joaquin Valley Agricultural Sciences Center. 

Busuk lunak bakteri (Erwinia) pada sawi atau kol (cabbage) dapat dikendalikan 
dengan menggunakan serbuk kapur atau 15% larutan dari alum (15 g alumunium 
potassium sulfat dalam 100 mL air). Setelah perlakuan terhadap pangkal bawah 
dari cabbage, produk dibiarkan 20-30 menit untuk menghilangkan air larutan 
sebelum dilakukan pengemasan. 

Perlakuan larutan alum (penyemprotan atau penyikatan):  

 

Perlakuan serbuk kapur (tekankan bagian pangkal bawah pada serbuk kapur)  

 

 
Sumber: Borromeo, E.S. and Ilag, L.L. 1984. Alum and Lime Applications: Potential Postharvest 
Control of Cabbage Soft Rot. Appropriate Postharvest Technology 1(1):10-12. 
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Bila fungisida harus diperlakukan pada produk, nampan sederhana dengan 
lubang-lubang bagian bawahnya dapat digunakan untuk memegang komoditas 
saat disemprot.  Pada ilustrasi di bawah ini, sprayer punggung yang dioperasikan 
dengan tangan digunakan untuk menyemprotkan fungisida pada pisang.  Pisang 
selanjutnya dapat dikeringkan dari air semprotan dalam nampan berlubang 
sebelum penanganan selanjutnya. 

 

Sumber: FAO. 1989. Prevention of Postharvest Food Losses: Fruits. Vegetables and Root Crops. 
A Training Manual. Rome: UNFAO. 157 pp. 

Sprayer punggung adalah alat yang sangat bermanfaat untuk perlakuan fungisida dan 
perlakuan kimia pascapanen lainnya.  Berbagai ragam ukuran dan jenis sprayer dapat 
dibeli pada pusat-pusat penjualan alat-alat pertanian atau lewat perusahan-perusahan 
diinternet. 

Bila buah dikemas untuk ekspor, fungisida sering diberikan untuk memenuhi kebutuhan 
standard mutu internasional dan mengurangi kemunduran selama transportasi.  Ilustrasi 
di bawah ini berupa “cascade applicator” dikembangkan untuk aplikasi fungisida secara 
seragam dan efektif dengan menggunakan pancuran cairan untuk membasahi buah. 

Buah dalam nampan plastik berlubang di alirkan di atas  roller conveyor belt (tidak 
terlihat) menuju  applicator.  Di dalamnya kipas sederhana berbentuk deflector yang 
menimbulkan adanya pancuran larutan fungisida. Buah lewat dibawah pancuran dimana 
buah tersebut dibasahi, kemudian keluar dari aplikator untuk ditiriskan di atas nampan 
yang bergerak balik. 

Tangki berisi sampai 50 liter larutan fungisida, dan dilengkapi dengan sebuah pompa 
sama tinggi dengan lubang pengeluaran tangki.  Sebuah filter dilengkapi di atas tangki 
untuk memisahkan bahan-bahan asing dalam fungisida yang dialirkan balik dari kotak 
aplikator dan nampan yang bergerak balik. 
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Aplikator Fungisida: 

 

 

Sumber: Overseas Div., AFRC. National Institute of Agricultural Engineering. 1974. Bulletin No. 6. 
Silsoe, Bedfordshire, England. 
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Usia Pajang Bunga Potong   
 
Beberapa perlakuan kimia dan praktik penanganan sederhana dapat digunakan untuk 
mencegah pelayuan dan pembusukan bila menangani dan memasarkan bunga potong 
segar, dan dapat membantu bunga potong tersebut berakhir lebih lama dalam vas 
bunga dirumah.  Jika anda menjual bunga potong, anda dapat memberi cetakan daftar 
beberapa tips ini kepada langganan anda. 
  
 
! Mulai dengan ember atau vas bersih (cuci dengan air sabun hangat dan bilas 

menyeluruh)  
! Hati-hati lepaskan daun-daun terbawah sehingga tidak ada daun dalam ember atau 

vas yang berisi air.  
! Potong kembali batang-batang, potong satu atau dua inchi menyudut pada atau 

dalam air.  

                                       
 
! Gunakan air de-mineralisasi jika air di daerah anda “keras” atau sadah 

(menyebabkan endapan putih pada dinding wadah) atau telah dilunakkan (penuh 
dengan garam).   

! Gunakan air hangat sampai panas (40oC or 100oF). 
! Gunakan salah satu dari larutan berikut ini.  Larutan-larutan tersebut mengandung 

asam untuk memperbaiki aliran air, gula untuk membantu tunas-tunas membuka dan 
pengawet untuk mengurangi pertumbuhan jamur dan bakteri.  

1) Campur satu bagian soda kapur-lemon ke dalam tiga bagian air hangat.  
Jangan gunakan soda-soda diet.  Tambahkan  ¼ sendok teh pemutih rumah 
tangga ke dalam satu quart air.   

2) Gunakan dua sendok meja jus lemon atau konsentrat jus lemon, satu sendok 
meja gula dan  ¼ sendok teh pemutih dalam satu quart air hangat.  
Tambahkan  ¼ sendok the pemutih lainnya ke dalam vas setiap empat hari.    

3) Gunakan pengawet bunga komersial.  Ini tidak terlalu mahal dan 
memudahkan, tapi mungkin tidak seefektif dua resep disebutkan di atas.  
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! Jika anda menggukan gabus florist untuk mengatur bunga, serapkan larutan sampai 
penuh.  Menekannya ke dalam vas akan berakibat terdapatnya gelembung udara 
dalam vas dan dapat menyebabkan kematian bunga lebih awal.  

 
Source: Hesketh, K.A. et al. No date.  Extending the life of cut flowers in your home. University of 
California Cooperative Extension DANR No. Publication 7169. 
 
Perlakuan Dingin 

Jamur dan bakteri tertentu dalam fase perkecambahannya peka terhadap dingin, dan 
infeksi dapat dikurangi dengan memperlakukan produk beberapa hari penyimpanan 
pada suhu paling dingin dimana komoditi masih tahan tanpa timbul kerusakan (0oC 
untuk apel, pear, anggur, buah kiwi, persimmon dan buah berbiji).  Rhizopus stolonifer 
dan Aspergillus niger (jamur hitam) dapat dibunuh ketika berkecambah dengan dua hari 
atau lebih pada suhu 0oC (32oF). ) (Adaskaveg et al, dalam Kader, 2002), dan 
pertumbuhan pathogen hampir dapat dihentikan dengan menyimpannya pada suhu di 
bawah  5"C (41"F).  

Perlakuan dingin juga dapat mengendalikan beberapa serangga hama, dan sekarang ini 
diijinkan untuk mengendalikan lalat buah, lalat melon,  the false codling moth, pecan 
weevil and lychee fruit borer.  Perlakuan untuk mengendalikan lalat buah memerlukan 
waktu 10 hari pada suhu 0"C (32"F) atau lebih rendah atau 14 hari pada 1.7"C (35"F) 
atau dibawahnya, jadi perlakuan ini hanya sesuai untuk komoditi yang dapat bertahan 
pada suhu rendah dalam jangka waktu lama seperti  apel, pear, anggur, buah kiwi dan 
persimmon.  Karena kebutuhan merupakan subjek perubahan, hendaknya selalu 
merujuk pada edisi terakhir dari manual perlakuan dari  APHIS.  

Untuk produk dikemas sebelum penyimpanan dingin, ventilasi kemasan hendaknya di 
saring atau screened untuk mencegah reinfestasi oleh serangga selama penanganan.   

Perlakuan dingin untuk lalat buah Mediterranean atau Mediterranean Fruit Fly (Ceratitis 
capitata) 

Suhu Periode ekspos (hari) 

0°C (32°F) or below 10 

0.6°C (33°F) or below 11 

1.1°C (34°F) or below 12 

1.7°C (35°F) or below 14 

2.2°C (36°F) or below 16 
 
Sumber: USDA APHIS PPQ Treatment Manual 
(www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/online-manuals.htm)  
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Perlakuan Atmosfir Terkendali/Termodifikasi 

Untuk komoditi-komoditi yang toleran dengan konsentrasi CO2 tinggi, 15 sampai 20% 
CO2-diperkaya udara dapat digunakan sebagai fungistatik untuk pengendalian 
pembusukan disebabkan oleh pathogen-patogen, seperti Botrytis cinerea pada 
strawberry, blueberry, blackberry, fig segar dan anggur meja selama transportasi.  
Perhatikan halaman 88 untuk deskripsi metode untuk modifikasi atmosfer di dalam 
penutup suatu palet.  

Atmosfer yang bersifat insektisidal (0.5% atau lebih rendah O2 dan/atau 40% atau lebih 
tinggi CO2) telah memperlihatkan efektif sebagai subtitusi fumigasi methyl bromida untuk 
buah, biji-bijian dan sayur-sayuran kering.  Keefektifan atmosfer insektisidal tergantung 
pada suhu, kelembaban nisbi, lamanya ekspos dan stadia hidup dari serangga.  

Konsentrasi O2 rendah dan/atau CO2 tinggi telah digunakan untuk membunuh serangga 
tertentu pada komoditi-komoditi yang toleran terhadap kondisi ini.  Keefektifan atmosfer 
insektisidal tergantung pada suhu, kelembaban nisbi, lamanya ekspos dan stadia hidup 
dari serangga. Lima pertama dari delapan sample adalah dari  Mitcham et al (1997): 
 
1) Instar pertama dan ketiga dari greenheaded leafroller (Planotortrix excessana) dan 
instar pertama dan ke lima dari brownheaded leafroller (Ctenopseustis obliquana) dan  
light brown apple moth (Epiphyas postvittana) terbunuh secara sempurna dalam 2 bulan 
ketika apel disimpan pada 0.5 ºC dalam 3% O2 dan 3% CO2. 
 
2) Telur-telur dari apple rust mite (Aculus schlechtendali) dan European red mite 
(Panonychus ulmi) terbunuh dalam 5.3 bulan ketika apel disimpan pada 2.8 ºC dalam 
atmosfer 1% O2 dan 1% CO2. 
 
3) Larva dari Codling moth (Cydia pomonella) terbunuh dalam 3 bulan ketika apel 
disimpan pada 0 ºC, 1.5-2% O2 dan kurang dari 1% CO2. 
 
4) Unutk buah kiwi, two-spotted spider mite dewasa (Tetranychus urticae) terbunuh 
dengan 40ºC, 0.4% O2 dan 20% CO2 hanya dalam waktu 7 jam.  
 
5) Ketika persimmon disimpan pada 20 ºC, 0.5% O2 dan 5% CO2, instar ketiga dari 
leafrollers (Planotortrix excessana) terbunuh dalam 4 hari dan larva serta serangga 
dewasa mealy bug (Pseudococcus longispinus) terbunuh dalam 7 hari.  
 
Sumber: Mitcham, E.J., S. Zhou and A.A. Kader. 1997.  Potential for CA for postharvest insect 
control in fresh horticultural perishables: an update of summary tables compiled by Ke and Kader, 
1992. pp. 78-90 In: Thompson, J.F. and Mitcham, E.J. (eds) CA'97 Proceedings Volume 1: CA 
Technology and Disinfestation Studies.  Department of Pomology Postharvest Hort Series No. 
15. 
 
6) serangga weevil (Cylas formicarius elegantulus) pada ubi jalar dapat dikendalikan 
pada suhu kamar untuk ubi jalar tropika yang disimpan dengan perlakuan konsentrasi 
oksigen rendah dan karbondioksida tinggi. Pada suhu  25 °C (76 °F), penyimpanan 
dengan 2 sampai 4% oksigen serta 40 sampai 60% karbon dioksida berakibat pada 
kematian serangga dewas weevils dalam 2 sampai 7 hari.  
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Source: Delate, K. et al. 1990. Controlled atmosphere treatments for control of sweetpotato 
weevil in stored tropical sweetpotatoes. Journal of Economic Entomology 83:461-465.  

7) Codling moth (Cydia pomonella) pada buah-buah berbiji dapat dikendalikan pada 
suhu  25 °C (76 °F) menggunakan atmosfer dengan 0.5% oksigen dan 10% 
karbondioksida untuk 2 sampai 3 hari (serangga dewasa atau telur) atau 6 sampai 12 
hari (pupa).  Perubahan warna dan kekerasan normal  selama pemasakan tidak 
dipengaruhi oleh perlakuan.  

Source: Soderstrom, E.L. et al. 1990. Responses of codling moth life stages to high carbon 
dioxide or low oxygen atmospheres. Journal of Economic Entomology 83:472-475. 

8)  Perlakuan dengan 45% CO2 pada 0"C (32"F) sedang dikembangkan untuk 
seranggga hama permukaan, meliputi omnivorous leafroller (Platynota sultana), western 
flower thrips (Frankliniella occidentalis), dan Pacific spider mite (Tetranychus pacificus) 
pada panenan buah anggur meja.  Perlakuan ini membutuhkan 13 hari pada 0" sampai 
2"C (32" sampai 36"F) dan dapat dilakukan terhadap container laut selama transportasi.  
Akan tetapi, baik perlakuan ini maupun perlakuan atmosfer terkendali lainnya belum 
disahkan sebagai perlakuan-perlakuan karantina.  

Source:  Mitcham, E.J., F.G. Mitchell, M.L. Arpaia, and A.A. Kader. 2002.  Postharvest 
Treatments for insect control.  p. 251-257, in:  A.A. Kader (ed). Postharvest Technology of 
Horticultural Crops, third edition.  University of California, ANR Publication 3311. 

Perlakuan Panas  

Pencelupan ke dalam air panas atau udara yang dipanaskan dapat digunakan sebagai 
pengendalian langsung terhadap serangga-serangga pascapanen. Untuk mangga, 
perlakuan efektif adalah 46.4 °C untuk 65 sampai 90 menit, tergantung pada besarnya 
buah, varietas dan Negara asal (Mitcham et al dalam Kader, 2002). Buah seharusnya 
tidak ditangani begitu perlakuan panas selesai diberikan.  Bilamana panas digunakan 
terhadap produk segar, pancuran air dingin atau hembusan udara dingin hendaknya 
disediakan untuk mengembalikan buah pada kondisi suhu optimum sesegera mungkin 
setelah perlakuan selesai diberikan.  

Beberapa pathogen peka terhadap perlakuan panas.  Some pathogens are 
susceptible to heat treatments. Pencelupan dalam air panas atau hembusan 
udara panas dapat efektif untuk pengendalian penyakit, khususnya untuk 
mengurangi muatan atau populasi mikrobia untuk hasil tanaman seperti  plum, 
peach, papaya, cantaloupe dan buah-buah berbiji atau stone fruits (Shewfelt, 
1986), ubi jalar dan tomat.  
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PERLAKUAN AIR PANAS 

Komoditi Patogen Suhu 
("C) 

Waktu 
(menit) 

Kemungkinan 
kerusakan 

 
Apel Gloeosporium sp. 

Penicillium expansum 
45 10 Mengurangi masa 

simpan 
Jeruk besar Phytophthora 

citrophthora 
 

48 3  

Green Beans Pythium butleri 
Sclerotinia sclerotiorum 
 

52 0.5  

Lemon Penicillium digitatum 
Phytophthora sp. 
 

52 5-10  

Mangga Anthracnose 
Collectotrichum 
gloeosporioides 

52 5 Tanpa pengendalian 
busuk tangkai  

Melon Jamur 
 

57-63 0.5  

Orange Diplodia sp 
Phomopsis sp. 
Phytophthora sp. 

53 5 De-greening yang 
kurang baik 

Papaya Jamur 
 

48 20  

Papaya* Anthracnose 
Colletotrichum 
gleosporioides 

42 
49 

30 
20 

 

Peach Monolinia fruticola 
Rhizopus stolonifer 
 

52 2.5 Kulit motile 

Bell Pepper  Erwinia sp. 53 1.5 Sedikit bercak  
* Pengendalian  papaya anthracnose memerlukan perlakuan-perlakuan 30 menit pada 42"C 
diikuti oleh 20 menit pada 49"C. 
 
PERLAKUAN DENGAN HEMBUSAN UDARA PANAS   
 

Komoditi Patogen Suhu 
("C) 

Aktu 
(menit) 

RH (%) Kemungkinan 
kerusakan 

 
Apel Gloeosporium sp. 

Penicillium expansum 
 

45 15 100 Kemunduran 

Melon Jamur  30-60 35 rendah Cacat kerusakan 
Peach Monolinia fruticola 

Rhizopus stolonifer 
 

54 15 80  

Strawberry Alternaria sp. 
Botrytis sp., 
Rhizopus sp. 
Cladosporium sp. 

43 30 98  

 
Sumber: Barkai-Golan, R. and Phillips, D.J. 1991. Postharvest treatments of fresh fruits and 
vegetables for decay control. Plant Disease  75:1085-1089. 
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Pengendalian Biologis dan Zat Pengatur Pertumbuhan Tanaman  
 
Dua produk pengendalian biologis (organisme antagonis) sekarang ini digunakan 
sebagai cara komplementer (terhadap perlakuan kimia dan/atau panas) untuk 
pengendalian pembusukan pascapanen bersama dengan strategi-strategi lainnya 
sebagai bagian dari pengendalian hama terpadu (integrated pest management) untuk 
beberapa buah-buahan dan sayuran (lihat table di bawah).  
Dua zat pengatur tumbuh tanaman dapat digunakan untuk menunda pelayuan dari buah 
jeruk dan menunda kepekaannya terhadap pembusukan (lihat tabel di bawah)  
 
Bahan pengendali biologis dan zat pengatur tumbuh tanaman (PGR) yang tersedia 
secara komersial tercatat untuk perlakuan pascapanen.  
 
Kategori    Organisme/        Tahun,                              Organisme pem-          Metode               Toleransi 
                    Produk               tanaman  yang                 busuk atau fungsi       aplikasi               Residu     
                                                diperkenalkan                  (ppm) 
 
Biocontrol     Pseudomonas     1995              Citrus          Penicillium digitatus,    Celup atau              exempt 
        syringae       P. italicum,                    semprot  
       Bio-Save)       Geotrichum citri- 
         aurantii 

                 Cherries     Penicillium expansum, pelapisan exempt 
         Botrytis cinerea 

                 Apples,     Penicillium expansum, celup  atau exempt 
                 Pears    Botrytis cinerea, Mucor    pelapisan       
                                    piriformis 
                 Potatoes    Fusarium sambucinum,   Celup atau exempt 
         Helminthosporium  semprot 
         solani 

             

Biocontrol    Candida                 1995            Buah     Patogen pembusuk berbagai jenis exempt                      
oleophila               pome    aplikasi                    
(Aspire) 

                 Citrus    Patogen pembusuk berbagai jenis exempt 
         aplikasi 
 
PGR       Gibberellic         1955           Citrus    Tunda pelayuan  Campur lilin exempt 
       acid (Pro Gibb)      (tunda pembusukan ) 
 
 
PGR       2,4-D (Citrus Fix)    1942           Citrus    Tunda pelayuan Campur lilin 5 
         Buah kecil (Tunda 
         pembusukan) 

 

Sumber:  Adaskaveg, J.E., H. Forster, and N.F. Sommer. 2002.  Principles of postharvest 
pathology and management of decays of edible horticultural crops.  p. 196-195, in:  A.A. Kader 
(ed).  Postharvest technology of horticultural crops, third edition. University of California, ANR 
Publication 3311. 
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BAB 6 
PENGENDALIAN SUHU DAN KELEMBABAN 

Secara keseluruhan periode antara panen dan konsumsi, pengendalian suhu adalah 
faktor yang paling penting untuk menjaga mutu produk.  Buah, sayuran dan bunga 
potong adalah hidup, jaringannya berespirasi terpisah dari tanaman induknya.  
Menyimpan produk pada suhu terendah yang paling aman (0C atau 32F untuk suhu 
produk temperate atau 10-12oC atau 50-54oFuntuk produk yang peka suhu rendah atau 
chilling) akan meningkatkan masa simpan dengan cara menurunkan laju respirasi, 
menurunkan sensitifitasnya terhadap gas etilen dan mengurangi kehilangan air.  
Menurunkan laju kehilangan air akan menurunkan atau memperlambat laju pelayuan 
yang biasa menyebabkan kehilangan pascapanen secara serius.  

Menyimpan produk terlalu dingin dapat juga merupakan masalah serius.  Penting untuk 
menghindari kerusakan dingin, karena tanda seperti gagal untuk masak (untuk pisang 
dan tomat), perkembangan lekukan-lekukan kecil dengan area basah (untuk jeruk, 
melon dan mentimun), perubahan warna menjadi coklat (untuk apokat, terung, 
cherimoya), meningkatkan kepekan terhadap penyakit (untuk mentimun dan beans), dan 
perkembangan bau yang tidak diinginkan (untuk tomat) (Shewfelt, 1990).  

Pendinginan melibatkan pindah panas dari produk ke medium pendingin seperti sumber 
refrigerasi.  Proses pindan panas meliputi konduksi, konveksi, radiasi dan evaporasi. 

Jika suplay listrik tersedia, sistem refrigerasi mekanis adalah sumber yang paling baik 
untuk pendinginan.  Berbagai pendingin dengan hembusan udara atau forced-air coolers 
yang dapat dipindahkan telah dirancang untuk digunakan oleh petani dan penangan 
pascapanen skala kecil (Talbot dan Fletcher, 1993; Rii et al, 1979; Parsons dan 
Kasmire, 1974).  Akan tetapi, berbagai ragam metode sederhana dapat untuk 
mendinginkan produk pada mana listrik tidak tersedia atau listrik terlalu mahal. 
Beberapa contoh sistem alternatif ( dari Thompson dalam Kader, 1992) meliputi ventilasi 
udara malam pendinginan radiasi, pendinan evaporatif, penggunaan es atau bawah 
tanah (penyimpanan bawah tanah untuk akar-akaran, field clamps, goa) atau 
penyimpanan di dataran tinggi.  Es dapat diproduksi menggunakan sistem pendingin 
sinar matahari sederhana, dimana kolektor sinar matahari digunakan untuk 
menghasilkan tenaga listrik untuk membuat es, yang kemudian digunakan untuk 
mendinginkan produk (Umar, 1998). Es dapat digunakan apakah secara langsung 
sebagai kemasan dengan es, untuk mendinginkan air yang digunakan pada 
hydrocooler, atau sebagai kumpulan es untuk sistem hembusan udara dingin yang kecil 
atau sistem pendinginan ruang.  

Beberapa praktik sederhana adalah bermanfaat untuk pendinginan dan meningkatkan 
efisiensi sistem penyimpanan dimanapun mereka digunakan, khususnya di Negara-
negara sedang berkembang dimana ketersediaan energi listrik terbatas.  Naungan harus 
disediakan untuk produk yang telah dipanen, area pengemasan, juga bangunan yang 
digunakan untuk pendinginan dan penyimpanan serta kendaraan pengangkut.   
Penggunaan naungan akan membantu mengurangi biaya pendinginan.  Tanaman-
tanaman adalah bahan murah digunakan sebagai naungan dan dapat mengurangi suhu 
sekitar bangsal pengemasan dan area penyimpanan.  Warna terang dari bangunan 
akan memantulkan sinar (dan panas) dan mengurangi beban panas.  Terkadang uang 
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yang dikeluarkan akan menghemat uang bila diperlukan membeli peralatan penyinaran.  
Lampu sodium bertekanan tinggi menghasilkan sedikit panas dan menggunakan sedikit 
energi dibandingkan dengan bola lampu incandescent.  

Aspek lainnya yang harus diperhatikan bila menangani buah dan sayuran adalah 
kelembaban nisbi dari lingkungan penyimpanan.   Kehilangan air dari produk sering 
diasosiasikan dengan kehilangan mutu, karena adanya perubahan visual seperti 
pelayuan, pengkerutan dan dapat terjadi perubahan tekstur. Jika menggunakan 
refrigerasi mekanis untuk pendinginan, semakin besar area koil refrigerator, semakin 
tinggi kelembaban nisbi yang ada dalam ruang pendingin.  Akan tetapi, perlu diingat 
bawa kehilangan air tidak selalu tidak diinginkan seperti contohnya produk yang 
ditujukan untuk menjadi produk kering atau pengalengan.   

Untuk produk yang dipasarkan segar , metode apapun untuk meningkatkan kelembaban 
nisbi dari lingkungan penyimpanan (atau mengurangi deficit tekanan uap air antara 
komoditi dengan lingkungannya) akan memperlambat laju kehilangan air.  Metode 
terbaik untuk meningkatkan kelembaban adalah dengan menurunkan suhu.  Metode 
lainnya adalah dengan menambahkan kelembaban  ke udara sekitar komoditi sebagai 
partikel-partikel kecil air atau kabut, penyemprotan, atau dengan membasahi lantai 
tempat penyimpanan.  Cara lainnya adalah dengan menggunakan barier uap air seperti 
pelilinan, lapisan plastic polietilen dalam box, box atau ragam bahan pengemas daur 
ulang dan murah yang di lapisi atau coating seperti lilin ata plastic film. Penambahan 
bahan pengemas akan meningkatkan kesulitan kaitannya dengan pendinginan yang 
efisien,  oleh karenanya lapisan dalam berventilasi (sekitar 5% dari total area 
permukaan) direkomendasi.   Ventilasi pelapis dalam harus searah dengan ventilasi 
kemasan untuk memfasilitasi pendinginan produk di dalamnya.  Bahan pelapis 
berventilasi akan mengurangi deficit tekanan uap air tanpa mengganggu secara serius 
pergerapan oksigen, karbon dioksida, dan etilen.  

 Pendinginan dalam Ruang (Room cooling) 

Room cooling biayanya relative murah namun metode pendinginan ini sangat lambat 
bila listrik untuk refrigerasi mekanis tersedia.  Saat menggunakan room cooling, produk 
secara sederhana ditempatkan dalam ruang pendingin, dan udara dingin dibiarkan untuk 
bersirkulasi di antara karton-karton, sak, wadah besar curah.   Metode pendinginan ini 
sesuai untuk komoditi yang tidak mudah rusak seperti kentang, bawang, apel, ubi jalar 
dan buah jeruk, karena untuk produk yang sangat mudah rusak akan banyak yang rusak 
sebelum didinginkan terlebih dahulu.  Room cooling dibutuhkan jika anda menangani 
produk yang sensitive terhadap suhu chilling dimana pemanenan dilakukan saat pagi-
pagi sekali kemudian dibawa ke suhu penyimpanan 10-13 ºC (50-55 ºF).  Rancangan 
dan operasi ruang-ruang pendingin adalah cukup sederhana dan tidak dibutuhkan 
peralatan khusus.  
 
Ruang yang mencukupi antar tumpukan kotak di dalam ruang refrigerasi adalah penting 
untuk mendinginkan produk lebih cepat.  Sekitar 1 inchi (2.5 cm) sudah cukup untuk 
memberikan udara leluasa bersirkulasi disekitar kotak-kotak individu.  Produk di dalam 
kotak berventilasi akan dingin lebih cepat dibandingkan dengan produk yang dikemas 
tanpa ventilasi.  Pada kebanyakan ruang pendingin skala kecil produk dimasukkan ke 
dalam ruangan terlalu ketat yang mana pendinginan sama sekali tidak terjadi, dan 
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disamping biaya yang tinggi untuk menjalankan system refrigerasi, suhu produk sendiri 
tidak pernah turun sesuai dengan suhu yang direkomendasikan.  
 
Tumpukan produk di dalam ruang pendingin hendaknya tidak lebar, cukup selebar 
tumpukan untuk satu palet.  Kipas hendaknya di install untuk menggerakkan udara 
dingin ke seluruh ruangan.  Udara bersirkulasi dalam ruang melalui permukaan atas 
serta melalui setiap ruang bebas, sehingga pendinginan dari luar ke pusat tumpukan 
berlangsung dengan baik dan biasanya kebanyakan dengan konduksi.  Anda 
dibutuhkan untuk memonitor suhu produk di dalam kemasan pada berbagai lokasi 
dalam ruangan untuk mengetahui bahwa produk telah dingin sesuai keinginan. Atur 
kembali tumpukan dan ukur laju pendinginan sampai anda dapatkan pola susunan yang 
tepat untuk ruang pendingin anda.  
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Pendinginan dengan Pergerakan Udara Cepat (Forced-air 
cooling)     (Lihat juga USDA Portacooler pada halaman VIII-4) 

Forced-air cooling dimana udara ditarik atau ditekan melalui kemasan-kemasan, sangat 
mempercepat laju pendinginan untuk berbagai produk.  Banyak tipe forced-air coolers  
dapat dirancang untuk menggerakkan udara dingin lembab di atas komoditi.  Contoh 
yang diberikan di bawah ini adalah unit tetap, dimana sebuah kipas atau fan dipasang di 
dalam dinding ruang pendingin.    

 forced-air cooler dengan dinding dingin:  

 

 
 
 
 
 
 
Sumber: Rij, R. et al. 1979. Handling Precooling and Temperature Management of Cut Flower 
Crops for Truck Transportation. USDA Science and Education Administration, AAT-W-5, UC 
Leaflet 21058. 
 
Ilustrasi berikut ini adalah  cold wall forced air cooler lainnya.  Lembaran kanvas harus 
tertutup dengan baik, dan lubang palet di blok untuk jenis pendingin tunnel supaya 
berfungsi dengan baik.  
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Sumber: Gast, K.L.B. and Flores, R.  1991. Precooling produce. Kansas State University 
Cooperative Extension, Manhattan, Kansas. 

Forced-air cooler berpindah dapat dikonstruksi menggunakan kanvas atau lembar 
plastic polietilen.  Lembaran diputar dan dihamparkan ke atas dan diturunkan ke bawah 
dibelakang kotak-kotak ke lantai, unit direkatkan dan udara dingin ditarik melalui 
ventilasi-ventilasi (area ventilasi hendaknya tidak kurang dari 5% dari luas permukaan 
karton) kotak-kotak yang bertumpuk.  Unit ini dirancang untuk digunakan di dalam ruang 
penyimpanan terefrigerasi atau berpendingin.  Unit kipas diperlihatkan terlepas untuk 
mengilustrasikan bagaimana udara bergerak dalam pendingin.  Untuk hasil terbaik dan 
biaya operasi minimum, udara hangat yang dikeluarkan dari kipas hendaknya diarahkan 
menuju udara balik di dalam kamar pendingin.   

 

 

 

 

 

 



Pengendalian Suhu dan Kelembaban                                                                                      VI -  6

Forced-air cooler dapat pindah:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Parsons, R.A. and Kasmire, R.F. 1974. Forced-air unit to rapidly cool small lots of 
packaged produce. University of California Cooperative Extension, OSA #272. 
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Ilustrasi di bawah memperlihatkan dua tipe forced-air coolers yang digunakan untuk 
mendinginkan bunga potong.  Masing-masing dilengkapi dengan kipas untuk menarik 
udara dari ruang berpendingin melalui produk dalam box atau kotak. 

 

 

 

Sumber: Rij, R. et al. 1979. Handling, Precooling and Temperature Management of Cut Flower 
Crops for Truck Transportation. USDA Science and Education Administration, UC Leaflet 21058. 
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Ilustrasi di bawah memperlihatkan pola ventilasi yang direkomendasi untuk karton yang 
digunakan untuk menempatkan produk yang akan di forced-air cooling. Ventilasi 
sebanyak 5% dari total area permukaan, hendaknya ditempatkan  5 sampai 7.5 cm (2 
sampai 3 inchi) menjauhi sudut-sudut.  Beberapa ventilasi yang lebar (1.3 cm =0.5 inchi 
diameter/lebar atau lebih) adalah lebih baik dibandingkan dengan banyak ventilasi kecil-
kecil.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Thompson, J.F. 2002. Cooling horticultural commodities. pp.97-112. In: Kader, A.A. 
(ed). Postharvest Technology of Horticultural Crops. Univ. of California, Div. of Agriculture and 
Natural Resources, Publication 3311. 
 
Mitchell, F.G. et al. 1972. Commercial cooling of fruits and vegetables. California Agricultural 
Experiment Station Extension Service, Manual 43. 
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Pendinginan dengan Air (Hydro-cooling)  

Hydro-cooling menyediakan pendinginan yang cepat, seragam untuk beberapa komoditi. 
Komoditi dan juga bahan kemasannya harus tahan basah, klorin (digunakan untuk 
sanitasi air pendingin) dan kerusakan hantaman air (Mitchell dalam Kader, 1992).  

Versi yang paling sederhana dari suatu hydro-cooler adalah tangki yang berisi air dingin 
dalam mana produk ditenggelamkan.   Tipe yang diperlihatkan di bawah ini adalah 
pancuran-pancuran untuk satu batch produk dengan air es dimana produk bergerak 
sepanjang konveyor.  Hydro-cooler tipe  batch dapat dikntruksi untuk menangani seluruh 
muatan palet produk (Thompson dalam Kader, 2002). Konveyor dapat ditambahkan 
untuk membantu kendali saat produk kontak dengan air dingin.  

Pancuran Hydro-cooling:  

 

Hydro-cooler tipe Batch:  
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Pendinginan Evaporatif (Evaporative cooling)  

Bangsal pengemas ini dibuat dari bahan alami yang dapat dibasahi dengan air.  
Pembasahan dinding dan atap dipagi hari membuat kondisi pendinginan evaporatif dari 
suatu bangsal pengemasan yang terbuat dari jerami.  

Bangsal Pengemasan Jerami:  

 

Bangsal pengemasan diilustrasikan di bawah ini terbuat dari dinding kawat loket yang 
dapat memegang batu arang.  Dengan membasahi batu arang tersebut dengan air 
setiap pagi, struktur ini akan dingin secara evaporatif pada siang hari.  

Bangsal pengemasan jerami:  

 

 
 
Sumber: FAO. 1986. Improvement of Post-Harvest Fresh Fruits and Vegetables Handling- A 
Manual. Bangkok: UNFAO Regional Office for Asia and the Pacific. 
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Pendingin evaporatif dapat dikonstruksi untuk mendinginkan udara keseluruhan struktur 
penyimpanan atau hanya beberapa kemasan produk.  Pendingin-pendingin ini sangat 
cocok untuk daerah kelembaban rendah, karena derajat pendinginan adalah terbatas 1 
sampai 2oC (2 to 4oF) di atas suhu bola basah. Bantal pendinginan dari serat kayu atau 
jerami dibasahi dan udara ditarik melalui bantalan tersebut menggunakan kipas kecil.  
Pada contoh yang disediakan disini, 0.5 galon air per menit diteteskan pada bantalan 8 
ft2, menyediakan cukup udara lembab untuk mendinginkan 18 krat produk dalam 1-2 
jam.  Air dikumpulkan dalam nampan pada bagian dasar unit dan disirkulasikan kembali.  

Pendingin evaporatif dapat dikombinasikan dengan forced air cooler untuk lot kecil 
produk.  Udara didinginkan dengan melalukannya pada bantalan basah sebelum 
melewati kemasan-kemasaneberapa derajat dari suhu bola basah udara kamar.  

Evaporative forced-air cooler:  

 

Sumber: Thompson, J. F. and Kasmire, R.F. 1981. An evaporative cooler for vegetable crops. 
California Agriculture, March-April: 20-21.  

Sumber: Mitchell in Kader, 1992. Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of 
California, Division of Agriculture and Natural Resources, Publication 3311. 296 pp. 

Pendingin evaporatif yang diperlihatkan di bawah dilengkapi dengan mesin angin vortex.   
Kawat ayam digunakan untuk menkonstruksi dua box tipis pada sisi berlawanan dari 
pendingin yang memegang pecahan batu arang atau jerami.  Air diteteskan ke dalam 
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batu arang atau jerami, dan angin memutar turbin, menyerap udara dingin lembab 
melalui muatan produk di dalam pendingin. Bila menggunakan pendingin ini, suhu 
dikurangi sampai 3 - 5 °C (6 -10 °F) di bawah suhu udara normal, sementara 
kelembaban nisbi sekitar 85 %.  

 

 
Sumber: Redulla, C.A. et al. 1984. Temperature and relative humidity in two types of evaporative 
coolers. Postharvest Research Notes, 1(1): 25-28. 
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Pendingin evaporatif dapat dikonstruksi dari bahan sederhana seperti jute kasar dan 
bambu.  Pendingin tetes yang diperlihatkan disini beroperasi sendiri melalui proses 
evaporasi, tanpa menggunakan kipas.  Pendinginan akan ditingkatkan bila unit di jaga 
ternaungi dan digunakan pada area berventilasi baik.  

Pendingin tetes atau Drip cooler:  

 
 
Sumber: Redulla, C.A. et al. 1984. Keeping perishables without refrigeration: use of a drip cooler. 
Appropriate Postharvest Technology 1(2): 13-15. 
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Dua pendingin evaporatif sederhana telah dikembangkan dan digunakan di Philippina 
untuk mendinginkan dan menyimpan sayuran (seperti tomat, cabe manis dan daun 
mustard).  Tipe (a) yang diilustrasikan di bawah adalah terbuat dari panci air besi 
galvaniz dan ada panci lainnya di atas.  Bagian sisi dan atas ditutup dengan sak atau 
karung jute untuk menjaga biar basah dengan mencelupkan ujung atas dan bawah ke 
dalam panci air. Tipe (b) bagian sisi dalam di konstruksi dari lembar galvaniz tipis 
dengan lubang-lubang kecil (jarak lubang 5 x 5cm) sementara bagian dinding luar 
terbuat dari kawat loket halus (0.32 cm).  Jarak antar dinding dalam dan luar 1.5 cm dan 
diisi dengan sekam, terjaga tetap basah karena kontak dengan kain yang dicelupkan ke 
dalam panci air yang ditempatkan di atas pendingin.  

Produk yang disimpan dalam pendingin ini mempunyai masa simpan lebih panjang 
dibandingkan dengan produk yang dibiarkan pada kondisi biasa atau suhu kamar.  
Tomat dan paprika kehilangan berat lebih kecil dibandingkan dan masak lebih lambat, 
dan dapat disimpan selama seperti disimpan dalam ruang refrigerasi (selama 3 minggu).  
Mikroorganisme pembusuk dapat menjadi masalah, namun dapat dikendalikan dengan 
mencuci menggunakan larutan klorin sebelum pendinginan.  Daun mustard jauh lebih 
kecil kehilangan beratnya dan memperlihatkan hanya sedikit pelayuan sampai hari ke 
lima.  

 

 

 

 

Sumber: Acedo, A.L. 1997. Storage life of vegetables in simple evaporative coolers. Tropical 
Science 37: 169-175. 

Acedo, A. 1997. Ripening and disease control during evaporative cooling storage of tomatoes. 
Tropical Science 37: 209-213. 
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Suatu pendingin evaporatif yang ditempatkan pada puncak struktur penyimpanan dapat 
mendinginkan keseluruhan ruang penyimpanan produk seperti ubi jalar dan produk 
sensitif terhadap suhu dingin lainnya.  Ventilasi untuk udara luar ditempatkan pada 
bagian dasar bangunan dengan demikian udara disirkulasikan keseluruh ruang sebelum 
keluar bangunan.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Thompson, J.F. and Scheuerman, R.W. 1993. Curing and Storing California 
Sweetpotatoes. Merced County Cooperative Extension, Merced, California 95340
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Ruang pendingin biaya murah dikonstruksi dari batu bata.  Ruang antar tembok diisi 
dengan pasir, bata dan pasir dijaga tetap jenuh oleh air.  Buah dan sayuran di 
tempatkan dalam ruangan dan seluruh ruang ditutup dengan tikar rumput yang juga 
dijaga tetap basah.  Karena bahan yang diperlukan cukup banyak untuk membangun 
ruang penyimpanan dingin ini, ini akan bermanfaat bila digunakan untuk menangani 
produk bernilai tinggi.  

Ruang pendingin zero-energy:  

 

 
 
Sumber: Roy S.K. 1989. Postharvest technology of vegetable crops in India. Indian Horticulture. 
Jan-June: 7678. 
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Ventilasi Udara Malam  

Struktur penyimpanan yang dapat didinginkan menggunakan udara malam jika 
perbedaan antara suhu siang dan malam tinggi (Thompson dalam Kader, 2002). 
Fasilitas penyimpanan harus diinsulasi dengan baik dan ventilasi hendaknya 
ditempatkan pada ketinggian di atas lantai.  Ventilasi dapat dibuka pada malam hari dan 
kipas-kipas dapat digunakan untuk untuk menarik udara dingin melalui ruang 
penyimpanan.  Struktur ini akan baik untuk menahan suhu dingin selama panas siang 
hari jika terinsulasi dengan baik dan ventilasi-ventilasi ditutup saat menjelang pagi.  
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Kerusakan Suhu Dingin (Chilling injury) 

Buah dan sayuran sering sangat sensitif terhadap kerusakan dingin jika didinginkan di 
bawah 13 - 16 °C (55 - 60 °F). Kerusakan dingin menurunkan mutu produk dan 
memperpendek masa simpan.  Tabel di bawah ini memperlihatkan beberapa contoh dari 
gejala kerusakan dingin berbagai jenis produk.  Gejala sering muncul hanya setelah 
komoditi dikeluarkan ke suhu lebih hangat, seperti ketika dipasarkan.  

Buah dan sayuran yang peka kerusakan dingin bila disimpan pada suhu 
rendah tapi tidak suhu beku.  

Suhu terendah yang amanKomoditi 
°C °F 

Karakter kerusakan bila disimpan antara 
suhu  0°C dan suhu terendah yang aman 

Apel 

(Jonathan, McIntosh, 

Yellow Newton)  

2-3 36-38 Pencoklatan internal, core coklat,  Internal 
browning, brown core, rusak lunak, scald 
lunak.  

Asparagus  0-2 32-36 Pucat, hijau keabuan,  gray-green, dan ujung 
rusak.  

Alpukat  4.5-13 40-55 Coklat keabuah diskolorasi dari daging buah.
Pisang, hijau atau masak  11.5-13 53-56 Warna pucat bila masak.  
Polong atau Beans (lima)  1-4.5 34-40 Bercak coklat karat, bintik-bintik.   
Polong atau Beans (snap) 7 45 Lekukan-lekukan kecil dan kecoklatan  
Cranberry  2 36 Tekstur lentur, daging buah merah.  
Mentimun 7 45 Lekukan-lekukan kecil, titik-titik berair, busuk.
Terong 7 45 Permikaan scald, busuk alternaria, biji 

menghitam  
Jambu biji atau Guavas  4.5 40 Kerusakan pulp, busuk  
Jeruk besar atau 
Grapefruit  

10 50 Scald, , lunak berair.  

Jicama  13-18 55-65 Permukaan busuk, diskolorasi.  
Lemon 11-13 52-55 lekukan-lekukan kecil, cacat seperti 

membrane,  Pitting, membranous staining, 
lekukan merah. 

Jeruk nipis atau Limes  7-9 45-48 lekukan-lekukan kecil, berubah kecoklatan 
menurut waktu.  

Mangga  10-13 50-55 Grayish scald-like discoloration of skin, 
uneven ripening  

Berlanjut ke halaman berikutnya 
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Melon 
 Cantaloupe  2-5  36-41  Lekukan-lekukan kecil, permukaan busuk  
 Honey Dew  7-10  45-50  Diskolorasi coklat kemerahan, permukaan 

busuk dan gagal masak.   
 Casaba  7-10  45-50  Sama dengan di atas tanpa diskolorasi.   
 Crenshaw and Persian  7-10  45-50  Sama dengan di atas tanpa diskolorasi.   
 Watermelons  4.5  40  Lekukan-lekukan kecil, berbau.  
Okra  7  45  Diskolorasi, area lekuk berair, lekukan-

lekukan kecil, busuk.  
Olives, segar 7  45  Pencoklatan internal  
Oranges, California and 
Arizona  

3  38  Lekukan-lekukan kecil cacat coklat. 

Pepaya 7  45  Lekukan-lekukan kecil, gagal masak, off 
flavori, busuk.  

Paprika  7  45  Lekukan-lekukan melebar, busuk alternaria 
pada buah dan calyx, menghitamnya biji.  

Nenas 7-10  45-50  Hijau pucat bila masak  
Delima  4.5  40  Lekukan-lekukan kecil, pencoklatan internal 

dan eksternal.  
Kentang 3  38  Pencoklatan mahogany (Chippewa and 

Sebago), pemanisan. 
Waluh atau Pumpkins dan 
squash kulit keras    

10  50  Busuk, khususnya busuk alternaria. 

Ubi jalar 13  55  Busuk, lekukan-lekukan kecil, diskolorasi 
internal, jantungnya keras bila dimasak. 

Tamarillo  3-4  37-40  Lekukan-lekukan pada permukaan, 
diskolorasi. 

Tomat  
 Masak  7-10  45-50  Lekukan berair dan pelunakan, busuk. 
 Matang hijau  13  55  Warna tidak baik bila masak, busuk alternaria.
1 Gejala sering Nampak saat setelah dikeluarkan ke suhu hangat, sering selama pemasaran.    

2 Untuk kentang yang akan diolah menjadi keripik, French fries atau produk goring lainnya, suhu 
penyimpanan yang baik adalah 8 - 12 °C (46 - 54 °F). 

 

Sumber: Harderburg, R.E., A. E. Watada, and C-Y. Wang 1986. The Commercial Storage of 
Fruits Vegetables. and Florist and Nursery Stocks. USDA, Agricultural Handbook No. 66. 
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Penggunaan Es  

Es dapat dipergunakan sebagai sumber suatu wadah besar (bunker) untuk pendinginan 
(digunakan dengan melalukan udara melalui tumpukan es kemudian melalui komoditi) 
atau sebagai es penutup produk (ditempatkan kontak langsung dengan komoditi).  Es 
dapat mendinginkan komoditi jika es meleleh, dengan demikian ventilasi yang baik 
diperlukan untuk pendinginan yang efektif.  Suatu bunker sederhana diilustrasikan di 
bawah ini (dua halaman).  

Tampang melintang – mesin disel atau gasoline harus dipasangkan diluar. 

  

Bagian belakang ruangan – motor kipas elektrik umumnya dipasang dalam ruang 
pendingin, kapasitas kipas paling tidak sama dengan volume kosong ruang (contoh 
12x8x8 = 768 ft3; dengan demikian kapasitas kipas hendaknya 768 cfm  minimum). Cfm 
= cubic feet meter. 
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Elevasi depan 

 

Tampak atas – kipas hembusan angin (vane) di atas sub-plafon akan membantu 
memperbaiki distribusi udara juga pendinginan.  

 

 

 
Sumber: Grierson, W. 1987. Postharvest Handling Manual Commercialization of Alternative 
Handling Crops Project. The Belize Agribusiness Company/Chenomics International/USAID. 
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Hancuran atau serpihan es untuk pengisian es dalam kemasan dapat diaplikasikan 
secara langsung dalam bentuk partikel es dalam air. Penggunaan es untuk 
mendinginkan produk memberikan lingkungan kelembaban yang tinggi di sekitar produk.  
Es dalam kemasan produk hanya bisa digunakan untuk produk yang toleran terhadap 
air, produk yang tidak sensitif terhadap suhu dingin dan kemasan yang toleran terhadap 
air (kotak karton yang berlapis lilin, plastik atau kayu).  

 

Es bagian atas (top ice) digunakan untuk produk tertentu selama transportasi untuk 
menjaga kelembaban yang tinggi.  Pemberian es ini hanya bisa dilakukan untuk produk 
tahan air, tidak sensitive suhu dingin (seperti: wortel, jagung manis, cantaloupe, 
escarole, selada, spinach, lobak, broccoli, daun bawang), dan dengan kemasan tahan 
air (kotak karton yang diberi lilin, atau kayu).  

Penggunaan es dalam kemasan-kemasan hendaknya diaplikasikan dalam barisan-
barisan dari pada bahan yang ditumpuk padat.  Hal yang penting adalah tidak memblok 
sirkulasi udara di dalam kendaraan pengangkut.  

Hendaknya di Top-ice: Dapat di Top-ice: 
beets with tops 

broccoli 
carrots with tops 

corn sweet 
endive 

escarole 
green onions 

parsley 
radishes with tops 

radish greens 
spinach 
turnips 

turnips with tops 
turnip greens 
watercress 

artichokes, globe 
beet greens 
beets topped 

brussels sprouts 
cantaloupes 

carrots, topped 
celeriac 
chard 

kohlrabi 
leeks 

mustard greens 
parsnips 
radishes 

rutabagas 

 
 
Sumber: Thompson, J.F. 2002. Cooling horticultural commodities. pp.97-112. In: Kader, A.A. 
(ed). Postharvest Technology of Horticultural Crops. Univ. of California, Div. of Agriculture and 
Natural Resources, Publication 3311.  
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McGregor, B.M. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation, 
Agricultural Handbook Number 668. 

Metode Alternatif untuk Pendinginan 
 
Pendingin radiasi atau Radiant Cooling 

Radiant cooling dapat digunakan dengan suhu udara lebih rendah dalam struktur 
penyimpanan jika solar collector dihubungkan dengan sistem ventilasi dari bangunan.  
Dengan menggunakan solar collector pada malam hari, panas akan hilang ke 
lingkungan.  Suhu di dalam struktur yang 4 °C (sekitar 8 °F) kurang dari suhu malam 
akan bisa dicapai.  

Penggunaan Air Sumur 

Air sumur sering lebih dingin dibandingkan suhu udara dikebanyakan daerah di dunia.  
Suhu air sumur dalam cenderung dalam kisaran yang sama seperti halnya suhu udara 
dari lokasi yang sama.  Air sumur dapat digunakan untuk hydro-cooling dan dengan 
semprotan atau kabut untuk menjaga kelembaban udara tinggi dalam lingkungan 
penyimpanan.  

Penyimpanan pada Daerah Tinggi 

Suhu udara berkurang sampai 10 °C (18 °F) untuk setiap peningkatan ketinggian satu 
kilometer.  Jika pengusaha penanganan hortikultura mempunyai opsi untuk mengemas 
dan/atau menyimpan komoditi pada daerah ketinggian, biaya dapat dikurangi.  Fasilitas 
penyimpanan dan pendinginan yang dioperasikan pada altitude tinggi akan memerlukan 
sedikit energi dibandingkan dengan daerah dekat laut untuk hasil yang sama.  

Sebagai suatu persyaratan bahwa ventilasi malan secara efektif dapat mempertahankan 
suhu produk bila suhu udara luar di bawah suhu produk yang diinginkan untuk selama 5-
7 jam per malam.  

 

 

Sumber: Thompson, J.F. 2002. Cooling horticultural commodities. pp.97-112. In: Kader, A.A. 
(ed). Postharvest Technology of Horticultural Crops. Univ. of California, Div. of Agriculture and 
Natural Resources, Publication 3311. 
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Peningkatan Kelembaban Nisbi  

Udara terefrigerasi cenderung mempunyai kelembaban relative atau nisbi lebih rendah 
dibandingkan dengan kondisi yang menguntungkan untuk menyimpan kebanyakan 
komoditas hortikultura.  Metode paling sederhana untuk meningkatkan kelembaban 
udara dalam lingkungan penyimpanan adalah dengan membasahi lantai dari ruangan 
atau dengan memberi kabut air pada kemasan dalam ruang penyimpanan dengan air 
dingin.  

Untuk sistem yang lebih permanent dengan kelembaban nisbi tinggi di dalam lingkungan 
ruang penyimpanan, kelembaban dapat ditambahkan ke dalam udara terefrigerasi.  
Kipas menarik udara melewati koil evaporator dari refrigerator (R)  kemudian melewati 
jerami basah (M).  Udara lembab kemudian ditarik ke dalam ruang penyimpanan melalui 
dinding terperforasi atau berpori (P).  

Jeram atau serat basah sebagai sumber kelembaban di dalam ruang penyimpanan 
terefrigerasi.  

 

 
 
 
Sumber: Lopez, E.G. 1983. Conservación de la Producción Agrícola. Barcelona Editorial Aedos. 
188 pp. 
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Dengan menggunakan pelapis plastik polietilen di dalam kotak karton dapat membantu 
melindungi produk dan mengurangi kehilangan air dari komoditi seperti cherry, nectarin, 
buah kiwi, pisang dan herba. Uap air yang dilepas oleh produk akan terperangkap di 
dalam pelapis plastik dan meningkatkan RH sekitar produk.  Pelapis juga dapat 
mengurangi kerusakan abrasi yang disebabkan gesekan buah dengan bagian dalam 
kotak atau box.  
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Mempertahankan Rantai Pendingin untuk Produk Ringkih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
! Lindungi produk dari panas matahari 
! Transportasikan secepatnya ke rumah 

pengemas 
 

" Hindari penundaan untuk pendinginan 
" Dinginkan produk secara menyeluruh 

secepat memungkinkan 
 
 

# Jaga suhu produk pada suhu optimum 
# Kirim ke pasar secepat memungkinkan 

 
$ Gunakan area loading berpendingin 
$ Dinginkan truk sebelum transportasi 
$ Isi palet ke bagian tengah dalam truk 
$ Hindari penundaan selama transportasi 
$ Monitor suhu produk selama transportasi 

 
% Gunakan area unloading atau

pembongkaran yang berpendingin 
% Ukur suhu produk 
% Pindahkan produk secepatnya ke area 

penyimpanan berpendingin yang memadai 
% Transportasikan ke pasar retail atau operasi 

pelayanan makanan dalam truk
berpendingin 

% Display atau pajang produk pada kisaran 
suhu yang memadai 
 

o Jaga produk pada suhu yang memadai 
o Gunakan atau konsumsi produk sesegera 

mungkin. 
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Penyimpanan Hasil Panen Hortikultura  VII - 1

BAB 7 
PENYIMPANAN HASIL PANEN HORTIKULTURA 

 
Jika hasil panen akan disimpan, sangatlah penting untuk memulai dengan produk berkualitas 
tinggi. Hasil panen harus tidak mengandung unit yang rusak atau berpenyakit, dan wadah 
atau kontainer harus berventilasi dengan baik dan kuat untuk menahan tumpukan.  Pada 
umumnya, praktek penyimpanan yg baik termasuk pengontrolan suhu, pengontrolan 
kelembaban nisbi, perputaran udara dan pengaturan tempat antara kontainer untuk ventilasi 
yg memadai, dan menghindari pencampuran produk yg bertentangan atau tidak kompatibel. 

Komoditas yang disimpan bersamaan seharusnya mampu mentoleransi terhadap suhu, 
kelembaban relative dan tingkat etilen yang sama di dalam lingkungan penyimpanan. Buah 
yang menghasilkan etilen tinggi (seperti pisang masak, apel, cantaloupe) bisa merangsang 
perubahan fisiologis pada komoditas yang sensitif terhadap etilen (seperti lselada, timun, 
wortel, kentang, ubi jalar) yang sering meyebabkan perubahan warna, rasa dan tekstur yang 
tidak diinginkan. 

Pengendalian suhu selama penyimpanan bisa diatasi dengan membuat bangunan berbentuk 
persegi daripada persegi panjang. Bangunan berbentuk persegi panjang mempunyai 
permukaan dinding yang lebih luas setiap ft2 ruang penyimpanan, jadi lebih banyak udara 
panas yang melintasi dinding, membuat mereka lebih mahal untuk dingin. Pengendalian 
suhu bisa juga diatasi dengan cara menaungi bangunan, mengecat tempat penyimpanan 
dengan warna putih untuk memantulkan sinar matahari, atau dengan menggunakan sistem 
sprinkler di atap untuk pendinginan evaporatif. United Nations’ Food and Agriculture 
Organization (FAO) menyarankan penggunaan ferro-cement untuk pembangunan tempat 
penyimpanan di wilayah tropis, dengan dinding yang tebal untuk insulasi. 

Ruang pendinginan yang murah bisa dibangun dengan menggunakan semen untuk 
lantainya dan busa polyurethane sebagai bahan insulasi. Membuat tempat penyimpanan 
berbentuk kubus akan mengurangi luas permukaan tiap unit volume ruang penyimpanan, 
juga mengurangi biaya pembangunan dan pendinginan. Tiap sudut harus benar-benar 
tertutup dan pintu harus mempunyai karet di sepanjang pinggirnya. Saat mendinginkan 
produk, sistem ventilasinya harus dirancang supaya menghasilkan tingkat laju udara 100 
cfm/ton (5 I/sec/ton). Ketika pendinginan telah selesai, tingkat arus udara harus dikurangi ke 
tingkat kecepatan yang paling rendah yang tetap menjaga produk dingin (20 sampai 40 
cfm/ton sudah cukup, menurut Thompson et al. 1988). Makin besar luas koil evaporator 
pendingin, makin kecil perbedaan suhu yang ada diantara kumparan dan target suhu 
ruangan, dan kelembaban yang hilang akan lebih sedikit dari produk yang dingin (Lihat 
Thompson et al dalam Kader, 2002 untuk informasi lebih lanjut). 

Fasilitas yang bertempat di altitude atau ketinggian tempat lebih tinggi bisa menjadi efektif, 
karena suhu udara menurun dengan meningkatnya altitud.  Oleh karenanya, altitud yang 
tinggi bisa membuat pendinginan evaporatif, pendinginan malam dan pendinginan radiasi 
lebih mudah.  Tempat penyimpanan bawah tanah untuk jeruk sangat umum di Cina sebelah 
selatan, sementara di Cina sebelah utara, apel disimpan di gua(Liu, 1988).  Sistem ini telah 
luas dipakai di U.S. awal  tahun 1900an. 

Komoditas tertentu seperti bawang merah dan bawang putih, lebih baik disimpan di tempat 
yang kelembaban nisbinya rendah. Curing/penyembuhan produk tanaman ini dengan cara 
membiarkan lapisan luar jaringan mengering sebelum penanganan dan penyimpanan 
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membantu melindungi produk tersebut dari pembusukan dan kehilangan air lebih lanjut (lihat 
Bab 2). 

Ruang pendingin yang dibangun secara komersial akan sedikit lebih mahal, tetapi untungnya 
operator berskala kecil mempunyai banyak pilihan. Ruang pendingin bisa dibuat sendiri, 
dibeli sebagai unit rancangan (baru atau bekas), atau dibuat dari perlengkapan transportasi 
berpendingin seperti railway cars, highway vans atau marine containers. Untuk informasi 
yang lebih mendetail mengenai menentukan ukuran ruang pendingin yang paling bagus 
untuk anda, mengevaluasi pilihan saat membeli atau membangun sebuah ruang pendingin, 
bisa anda lihat sumber di bawah ini. 

Thompson, J.F. and Spinoglio, M. 1994. Small-scale cold rooms for perishable commodities. Family 
Farm Series, Smaa Farm Center, University of California, Davis. 

Komposisi udara di dalam lingkungan penyimpanan bisa dimanipulasi dengan cara 
menambahkan atau mengurangi tingkat ventilasi (masuknya udara segar) atau dengan 
menggunakan penyerap gas seperti potasium permanganat atau arang aktif. Pengendalian 
skala besar atau penyimpanan atmosfer termodifikasi memerlukan teknologi yang kompleks 
dan kemampuan manajemen tinggi, tetapi, beberapa metode sederhana tersedia untuk 
menangani produk yang jumlahnya sedikit. 

 Suhu penyimpanan yang Disarankan 
Suhu dan kelembaban nisbi, dan masa simpan yang disarankan untuk buah-buahan dan 
sayuran (lihat Hardenburg et al, 1986 untuk informasi yang lebih lengkap mengenai produk 
tanaman secara individu). 

Suhu penyimpanan yang direkomendasi  

Suhu Produk 
°C °F 

Kelembaban Nisbi 
(persen) 

Kira-kira Masa 
Simpan 

Amaranth (bayam) 0-2 32-36 95-100 10-14 hari 
Anise  0-2 32-36 90-95 2-3 minggu 
Apel -1-4 30-40 90-95 1-12 bulan 
Apricots  -0.5-0 31-32 90-95 1-3 minggu 
Artichokes, globe  0 32 95-100 2-3 minggu 
Asian pear  1 34 90-95 5-6 minggu 
Asparagus  0-2 32-35 95-100 2-3 minggu 
Atemoya  13 55 85-90 4-6 minggu 
Avocado (alpukat), Fuerte, Hass  7 45 85-90 2 minggu 
Avocado (alpukat),  Lula, Booth-1 4 40 90-95 4-8 minggu 
Avocado (alpukat), Fuchs, Pollock  13 55 85-90 2 minggu 
Babaco  7 45 85-90 1-3 minggu 
Banana, green (pisang, hijau)  13-14 56-58 90-95 14 minggu 
Barbados cherry  0 32 85-90 7-8 minggu 
Bean sprout (kecambah)  0 32 95-100 7-9 hari 
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Suhu Produk 
°C °F 

Kelembaban Nisbi 
(persen) 

Kira-kira Masa 
Simpan 

Beans, dry  4-10 40-50 40-50 6-10 bulan 
Beans, green or snap  4-7 40-45 95 7-10 hari 
Beans, lima, in pods  5-6 41-43 95 5 hari 
Beets, bunched  0 32 98-100 10-14 hari 
Beets, topped  0 32 98-100 4-6 bulan 
Belgian endive  2-3 36-38 95-98 24 minggu 
Bitter melon  12-13 53-55 85-90 2-3 minggu 
Black sapote  13-15 55-60 85-90 2-3 minggu 
Blackberries  -0.5-0 31-32 90-95 2-3 hari 
Blood orange  4-7 40-44 90-95 3-8 minggu 
Blueberries  -0.5-0 31-32 90-95 2 minggu 
Bok choy  0 32 95-100 3 minggu 
Boniato  13-15 55-60 85-90 4-5 bulan 
Breadfruit (sukun) 13-15 55-60 85-90 2-6 minggu 
Broccoli  0 32 95-100 10-14 hari 
Brussels sprouts  0 32 95-100 3-5 minggu 
Cabbage (sawi), early  0 32 98-100 3-6 minggu 
Cabbage (sawi), late  0 32 98-100 5-6 bulan 
Cactus Leaves  2-4 36-40 90-95 3 minggu 
Cactus Pear  2-4 36-40 90-95 3 minggu 
Caimito  3 38 90 3 minggu 
Calabaza  10-13 50-55 50-70 2-3 bulan 
Calamondin  9-10 48-50 90 2 minggu 
Canistel  13-15 55-60 85-90 3 minggu 
Cantaloupes (3/4-slip)  2-5 36-41 95 15 hari 
Cantaloupes (full-slip)  0-2 32-36 95 5-14 hari 
Carambola (Belimbing)  9-10 48-50 85-90 3-4 minggu 
Carot (Wortel), bunched  0 32 95-100 2 minggu 
Carot (wortel), mature  0 32 98-100 7-9 bulan 
Carot (wortel), immature  0 32 98-100 4-6 minggu 
Cashew apple (buah jambu mete) 0-2 32-36 85-90 5 minggu 
Cauliflower (bunga kol) 0 32 95-98 34 minggu 
Celeriac  0 32 97-99 6-8 bulan 
Celery (seladri) 0 32 98-100 2-3 bulan 
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Suhu Produk 
°C °F 

Kelembaban Nisbi 
(persen) 

Kira-kira Masa 
Simpan 

Chard  0 32 95-100 10-14 hari 
Chayote squash  7 45 85-90 4-6 minggu 
Cherimoya  13 55 90-95 2-4 minggu 
Cherries, sour  0 32 90-95 3-7 hari 
Cherries, sweet  -1 to -

0.5 
30-31 90-95 2-3 minggu 

Chinese broccoli  0 32 95-100 10-14 hari 
Chinese cabbage  0 32 95-100 2-3 bulan 
Chinese long bean  4-7 40-45 90-95 7-10 hari 
Clementine  4 40 90-95 24 minggu 
Coconuts (kelapa) 0-1.5 32-35 80-85 1-2 bulan 
Collards  0 32 95-100 10-14 hari 
Corn, sweet (jagung, manis) 0 32 95-98 5-8 hari 
Cranberries  2-4 36-40 90-95 24 bulan 
Cucumbers (mentimun) 10-13 50-55 95 10-14 hari 
Currants  -0.5-0 31-32 90-95 1-4 minggu 
Custard apples (srikaya) 5-7 41-45 85-90 4-6 minggu 
Daikon (lobak) 0-1 32-34 95-100 4 bulan 
Dates (kurma) -18 or 0 0 or 

32 
75 6-12 bulan 

Dewberries  -0.5-0 31-32 90-95 2-3 hari 
Durian  4-6 39-42 85-90 6-8 minggu 
Eggplant (Terong)  12 54 90-95 1 minggu 
Elderberries  -0.5-0 31-32 90-95 1-2 minggu 
Endive and escarole  0 32 95-100 2-3 minggu 
Feijoa  5-10 41-50 90 2-3 minggu 
Figs fresh  -0.5-0 31-32 85-90 7-10 hari 
Garlic (bawang putih) 0 32 65-70 6-7 bulan 
Ginger root (akar jahe) 13 55 65 6 bulan 
Gooseberries  -0.5-0 31-32 90-95 34 minggu 
Granadilla  10 50 85-90 3-4 minggu 
Grapefruit (jeruk besar), Calif. & 
Ariz.  

14-15 58-60 85-90 6-8 minggu 

Grapefruit (jeruk besar), Fla. & 
Texas  

10-15 50-60 85-90 6-8 minggu 
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Suhu Produk 
°C °F 

Kelembaban Nisbi 
(persen) 

Kira-kira Masa 
Simpan 

Grape (Anggur), Vinifera  -1 to -
0.5 

30-31 90-95 1-6 minggu 

Grape (Anggur), American  -0.5-0 31-32 85 2-8 minggu 
Greens, leafy  0 32 95-100 10-14 hari 
Guava (Jambu biji)  5-10 41-50 90 2-3 minggu 
Haricot vert  (fine beans) 4-7 40-45 95 7-10 hari 
Horseradish  -1-0 30-32 98-100 10-12 bulan 
Jaboticaba  13-15 55-60 90-95 2-3 hari 
Jackfruit (nangka) 13 55 85-90 2-6 minggu 
Jaffa orange  8-10 46-50 85-90 8-12 minggu 
Japanese eggplant (terong 
jepang) 

8-12 46-54 90-95 1 minggu 

Jerusalem Artichoke  -0.5-0 31-32 90-95 +5 bulan 
Jicama  13-18 55-65 65-70 1-2 bulan 
Kale (kol) 0 32 95-100 2-3 minggu 
Kiwano  10-15 50-60 90 6 bulan 
Kiwifruit (buah kiwi) 0 32 90-95 3-5 bulan 
Kohlrabi  0 32 98-100 2-3 bulan 
Kumquats  4 40 90-95 2-4 minggu 
Langsat  11-14 52-58 85-90 2 minggu 
Leeks (daun bawang prei) 0 32 95-100 2-3 bulan 
Lemons  10-13 50-55 85-90 1-6 bulan 
Lettuce (selada) 0 32 98-100 2-3 minggu 
Limes (jeruk nipis) 9-10 48-50 85-90 6-8 minggu 
Lo bok  0-1.5 32-35 95-100 24 bulan 
Loganberries  -0.5-0 31-32 90-95 2-3 hari 
Longan (lengkeng) 1.5 35 90-95 3-5 minggu 
Loquats  0 32 90 3 minggu 
Lychees (leci) 1.5 35 90-95 3-5 minggu 
Malanga  7 45 70-80 3 bulan 
Mamey  13-15 55-60 90-95 2-6 minggu 
Mango (mangga)  13 55 85-90 2-3 minggu 
Mangoesteen (manggis)  13 55 85-90 2-4 minggu 

Melons: 
 Casaba  10 50 90-95 3 minggu 
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Suhu Produk 
°C °F 

Kelembaban Nisbi 
(persen) 

Kira-kira Masa 
Simpan 

 Crenshaw  7 45 90-95 2 minggu 
 Honeydew  7 45 90-95 3 minggu 
 Persian  7 45 90-95 2 minggu 
Mushrooms (Jamur)  0 32 95 34 hari 
Nectarines  -0.5-0 31-32 90-95 2-4 minggu 
Okra  7-10 45-50 90-95 7-10 hari 
Olives, fresh  5-10 41-50 85-90 +6 minggu 
Onions, green (daun bawang) 0 32 95-100 34 minggu 
Onions(bawang), dry  0 32 65-70 1-8 bulan 
Onion (bawang) sets  0 32 65-70 6-8 bulan 
Oranges, Calif. & Ariz.  3-9 38-48 85-90 3-8 minggu 
Oranges, Fla. & Texas  0-1 32-34 85-90 8-12 minggu 
Papayas (pepaya) 7-13 45-55 85-90 1-3 minggu 
Passionfruit (Markisa) 7-10 45-50 85-90 3-5 minggu 
Parsley  0 32 95-100 2-2.5 bulan 
Parsnips  0 32 95-100 +6 bulan 
Peaches  -0.5-0 31-32 90-95 2-4 minggu 
Pears  -1.5 to -

0.5 
29-31 90-95 2-7 bulan 

Peas, green  0 32 95-98 1-2 minggu 
Peas, southern  4-5 40-41 95 6-8 hari 
Pepino  4 40 85-90 1 bulan 
Peppers, Chili (dry)  0-10 32-50 60-70 6 bulan 
Peppers, sweet  7-13 45-55 90-95 2-3 minggu 
Persimmons, Japanese  -1 30 90 34 bulan 
Pineapples (nenas) 7-13 45-55 85-90 24 minggu 
Plantain  13-14 55-58 90-95 1-5 minggu 
Plums and prunes  -0.5-0 31-32 90-95 2-5 minggu 
Pomegranates (delima) 5 41 90-95 2-3 bulan 
Potatoes (kentang), early crop   10-16 50-60 90-95 10-14 hari 
Potatoes (kentang), late crop   4.5-13 40-55 90-95 5-10 bulan 
Pummelo  7-9 45-48 85-90 12 minggu 
Pumpkins (waluh) 10-13 50-55 50-70 2-3 bulan 
Quinces  -0.5-0 31-32 90 2-3 bulan 
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Suhu Produk 
°C °F 

Kelembaban Nisbi 
(persen) 

Kira-kira Masa 
Simpan 

Raddichio  0-1 32-34 95-100 2-3 minggu 
Radishes, spring  0 32 95-100 34 minggu 
Radishes, winter  0 32 95-100 24 bulan 
Rambutan  12 54 90-95 1-3 minggu 
Raspberries  -0.5-0 31-32 90-95 2-3 hari 
Rhubarb  0 32 95-100 24 minggu 
Rutabagas  0 32 98-100 +6 bulan 
Salsify  0 32 95-98 2-4 bulan 
Santol  7-9 45-48 85-90 3 minggu 
Sapodilla  (sawo) 16-20 60-68 85-90 2-3 minggu 
Scorzonera  0-1 32-34 95-98 6 bulan 
Seedless cucumbers (mentimun 
tanpa biji) 

10-13 50-55 85-90 10-14 hari 

Snow peas (ercis hijau) 0-1 32-34 90-95 1-2 minggu 
Soursop (sirsak) 13 55 85-90 1-2 minggu 
Spinach  0 32 95-100 10-14 hari 
Squashes, summer  5-10 41-50 95 1-2 minggu 
Squashes, winter  10 50 50-70 2-3 bulan 
Strawberries  0 32 90-95 5-7 hari 
Sugar apples  7 45 85-90 4 minggu 
Sweetpotatoes (ketela rambat) 13-15 55-60 85-90 4-7 bulan 
Tamarillos  3-4 37-40 85-95 10 minggu 
Tamarinds (buah asam) 7 45 90-95 3-4 minggu 
Tangerines, mandarins, and 
related citrus fruits  

4 40 90-95 24 minggu 

Taro root (keladi) 7-10 45-50 85-90 4-5 bulan 
Tomatillos  13-15 55-60 85-90 3 minggu 
Tomatoes, mature-green  18-22 65-72 90-95 1-3 minggu 
Tomatoes, firm-ripe  13-15 55-60 90-95 4-7 hari 
Turnips  0 32 95 4-5 bulan 
Turnip greens  0 32 95-100 10-14 hari 
Ugli fruit  4 40 90-95 2-3 minggu 
Waterchestnuts  0-2 32-36 98-100 1-2 bulan 
Watercress  0 32 95-100 2-3 minggu 
Watermelons (semangka) 10-15 50-60 90 2-3 minggu 
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Suhu Produk 
°C °F 

Kelembaban Nisbi 
(persen) 

Kira-kira Masa 
Simpan 

White sapote  19-21 67-70 85-90 2-3 minggu 
White asparagus  0-2 32-36 95-100 2-3 minggu 
Winged bean  10 50 90 4 minggu 
Yams  16 61 70-80 6-7 bulan 
Yucca root  0-5 32-41 85-90 1-2 bulan 
 
Sumber: McGregor, B.M. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA Office of 
Transportation, Agricultural Handbook 668. 
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Kelompok Kompatibilitas untuk Penyimpanan Buah-buahan dan 
Sayuran 
Kelompok 1: Buah-buahan dan sayuran, 0 sampai 2oC (32 sampai 36oF), 90-95% 
kelembaban nisbi. Banyak produk dalam kelompak in menghasilkan etilen.  

apples grapes (without sulfur 
dioxide) 

parsnips 

apricots horseradish peaches 
Asian pears kohlrabi pears 
Barbados cherry leeks persimmons 
beets, topped longan plums 
berries (except 
cranberries) 

loquat pomegranates 

cashew apple lychee prunes 
cherries mushrooms quinces 
coconuts nectarines radishes 
figs (not with apples) oranges* (Florida and 

Texas) 
rutabagas 

  turnips 
*Sitrus yang diberi bifenil bisa memberi bau kepada produk lain 

Kelompok 2: Buah-buahan dan sayuran, 0 sampai 2oC (32 sampai 36oF), 95-100% 
kelembaban nisbi. Banyak produk di dalam kelompok ini yang sensitive terhadap etilen.  

Amaranth* cherries parsley* 
anise daikon* parsnips* 
artichokes* endive* peas* 
asparagus escarole* pomegranate 
bean sprouts grapes (without sulfur dioxide) raddichio 
beets* horseradish radishes* 
Belgian endive Jerusalem artichoke rhubarb 
berries (except cranberries) kiwifruit rutabagas* 
bok choy kohlrabi* salsify 
broccoli* leafy greens scorzonera 
brussels sprouts* leeks' (not with figs or grapes) snow peas 
cabbage* lettuce spinach* 
carrots* lo bok Sweet corn* 
cauliflower mushrooms turnips* 
celeriac* onions, green* (not with figs, grapes, 

mushrooms, rhubarb, or corn) 
water chestnut 

celery*  watercress* 
*produk ini dapat diberi es diatasnya  
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Sumber: McGregor, B.M. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA Office of 
Transportation, Agricultural Handbook 668.  

Kelompak 3: Buah-buahan dan sayuran, 0 sampai 2oC (32 sampai 36oF), 65-75% 
kelembaban nisbi. Kelembaban bisa merusak produk ini.  

garlic onions, dry 

 

Kelompok 4: Buah-buahan dan sayuran, 4,5oC (40oF), 90-95% kelembaban nisbi.  

cactus leaves lemons* tamarillo 
cactus pears lychees tangelos* 
caimito kumquat tangerines* 
cantaloupes** mandarin* ugli fruit* 
clementine oranges (Calif. and Arizona) yucca root 
cranberries pepino  

* sitrus yang diberi bifenil bisa memberi bau kepada produk lain 
** bisa diberi es diatasnya. 

 

Kelompok 5: Buah-buahn dan sayuran, 10oC (50oF), 85-90% kelembaban nisbi. Banyak 
produk ini yang sensitif terhadap etilen. Produk ini juga sensitif terhadap kerusakan akibat 
pendinginan.  

beans kiwano pummelo 
calamondin malanga squash, summer (soft shell) 
chayote okra tamarind 
cucumber olive taro root 
eggplant peppers  
haricot vert (fine beans)  potatoes, storage  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: McGregor, B.M. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA Office of 
Transportation, Agricultural Handbook 668. 
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Kelompok 6: Buah-buahan dan sayuran, 13 sampai 15oC (55 sampai 60oF), 85-90% 
kelembaban nisbi. Banyak produk ini yang menghasilkan etilen. Produk ini juga sensitif 
terhadap kerusakan akibat pendinginan.  

atemoya granadilla papayas 
avocados grapefruit passionfruit 
babaco guava pineapple 
bananas jaboticaba plantain 
bitter melon jackfruit potatoes, new 
black sapote langsat pumpkin 
boniato lemons* rambutan 
breadfruit limes* santol 
canistel mamey soursop 
carambola mangoes sugar apple 
cherimoya mangosteen squash, winter (hard shell) 
coconuts melons (except 

cantaloupes) 
tomatillos 

feijoa  tomatoes, ripe 
ginger root   
*jeruk yang diberi bifenil bisa memberi bau ke produk lain  

 

Kelompok 7: Buah-buahan dan sayuran, 18 sampai 21oC (65 sampai 70oF), 85-90% 
kelembaban nisbi.  

jicama sweetpotatoes* watermelon* yams* 
Pears (for 
ripening) 

tomatoes, mature 
green 

white sapote  

*pisahkan dari buah pir dan tomat karena sensitif terhadap etilen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: McGregor, B.M. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA Office of 
Transportation, Agricultural Handbook 668. 
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Kepekaan Terhadap Kerusakan Akibat Pembekuan  
 
Produk ini bisa rusak akibat one light freezing:  
 
apricot 
asparagus 
avocado 
banana 
beans (snap) 
berries (except cranberries) 
cucumber 
eggplant 
lemons 
lettuce 
limes 
okra 
peaches 
peppers (sweet) 
plums 
potatoes 
squash (summer) 
sweet potato 
tomatoes 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: McGregor, B.M. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA Office of 
Transportation, Agricultural Handbook 668. 
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Praktik Penyimpanan  
Pemeriksaan produk tersimpan dan struktur pembersihan penyimpan dengan basis 
beraturan bisa membantu mengurangi kerugian dengan cara memperkecil penyebaran 
pestisida dan mencegah penyebaran penyakit.  

Periksalah produk dan bersihkan struktur penyimpanan:   

 

Bersihkan dan jaga struktur penyimpanan: 

 
 
 
Sumber: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO. 
120pp. 
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Fasilitas penyimpan harus dilindungi dari tikus dengan cara menjaga kebersihan area, bebas 
dari sampah dan tanaman pengganggu. Penangkal tikus bisa dibuat dari bahan sederhana 
seperti kaleng timah tua atau potongan lembaran besi yang dibuat pas untuk perpanjangan 
kaki-kaki struktur bangunan penyimpanan. Jika diinginkan, teknologi yang telah 
dikembangkan bisa digunakan. Lantai beton bisa membantu mencegah masuknya tikus, 
seperti halnya pula jaring pada jendela, ventilasi dan saluran air. 

Singkirkan sampah dan tanaman pengganggu : 

 

 

Penangkal tikus:  

 

 

 
Sumber: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO. 
120 pp. 
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Jaring:  

 

 

Lantai beton:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO. 
120 pp. 
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Saat memeriksa produk tersimpan, produk manapun yang telah tumpah atau terinfeksi harus 
disingkirkan dan dihancurkan. Dalam beberapa kasus, produk masih bisa digunakan untuk 
konsumsi jika digunakan langsung, atau mungkin sebagai makanan hewan. Kontainer dan 
karung yang bisa dipakai ulang harus dibersihkan dalam air yang diberi klorin atau air 
mendidih sebelum dipakai.  

Bersihkan karung yang telah dipakai:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO. 
120pp. 
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Menempatkan bahan di atas lantai di bawah karung atau karton yang berisi produk 
mencegah kelembaban menyentuh produk yang memerlukan kondisi kering dalam 
penyimpanan.  Hal ini membantu kemungkinan serangan jamur, sementara lainnya 
memperbaiki ventilasi dan/atau sanitasi di dalam ruang penyimpanan.  Beberapa contoh 
bahan yang bermanfaat adalah berikut ini: 

Lembaran tahan air:  

 

Alas kayu:  

 

Palet kayu:  

 
 
Sumber: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO. 
120 pp. 
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Struktur Penyimpanan 
Kandang atau bangunan kebun untuk umbi-umbian atau yam adalah struktur tradisional 
yang digunakan di Afrika Barat untuk menyimpan yam tersebut setelah kuring. Pohon hidup 
yang cepat tumbuh digunakan untuk membuat struktur berbentuk persegi panjang, dan 
membentuk dinding-dinding sekaligus sebagai tempat teduh. 

 

Struktur bangunan tampak dari luar dengan pepohonan sebagai tempat teduh 

 

 

Batang pepohonan yang cepat tumbuh  

Sumber: Wilson, J. No date. Careful Storage of Yams: Some Basic Principles to Reduce Losses. 
London, England: Commonwealth Secretariat/International Institute of Tropical Agriculture. 
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Fasilitas penyimpanan memerlukan ventilasi yang memadai untuk membantu meningkatkan 
masa simpan dan mempertahankan kualitas produk. Berikut adalah tiga jenis kipas yang 
umum dipakai.  

Sentrifugal:  

 

Axial flow:  

 

Propeller/expeller:  

 
 
Sumber: Potato Marketing Board. No date. Control of Environment. Part 2. London: Sutton Bridge 
Experiment Station, Report No. 6 
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Ventilasi dalam struktur penyimpanan bisa dikembangkan jika lubang masuknya angin 
terletak di bagian bawah ruangan, tempat kerluarnya angin berada di atas.  Exhaust vent  
sederhana dan ringan adalah katup yang bisa dibuka dengan tekanan.  

 

 
 
Sumber: Potato Marketing Board. No date. Control of Environment. Part 2. London: Sutton Bridge 
Experiment Station, Report No. 6 
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Jenis bangunan atau fasilitas apapun yang digunakan untuk menyimpan hasil panen 
hortikultura harus diinsulasi untuk keefektifan maksimum. Bangunan pendingin yang 
diinsulasi akan memerlukan listrik lebih sedikit untuk menjaga produk agar tetap dingin. 
Bangunan pendingin tertutup rapat akan memerlukan listrik lebih sedikit untuk menjaga 
produk agar tetap dingin. Jika bangunan tersebut didinginkan dengan cara evaporatif atau 
ventilasi udara malam, bangunan yang tertutup rapat akan menahan udara dingin lebih lama. 
Nilai-R (resistansi) insulator telah terdaftar di bawah ini untuk beberapa bahan bangunan 
yang sering dipakai. Yang dimaksud dengan R adalah daya tahan, dan semakin tinggi nilai-
R, semakin tinggi daya tahan bahan terhadap konduksi panas dan bahan tersebut 
mempunyai sifat insulasi lebih baik.  
 

        
Bahan Nilai-R ketebalan 1 inchi 

Insulasi selimut  
Glass wool, mineral wool, or fiberglass 3.50 
Insulasi jenis isi   
Cellulose 3.50 
Glass or mineral wool 2.50-3.00 
Vermiculite 2.20 
Wood shavings or sawdust 2.22 
Insulasi keras   
Plain expanded extruded polystyrene 5.00 
Expanded rubber 4.55 
Expanded polystyrene molded beads 3.57 
Aged expanded polyurethane 6.25 
Glass fiber 4.00 
Polyisocyranuate 8.00 
Wood or cane fiber board 2.50 
Insulasi penggabusan ditempat   
Sprayed expanded urethane 6.25 
Bahan bangunan Bahan dengan ketebalan 

penuh 
Solid concrete 0.08 
8-inch concrete block, open core 1.11 
8-inch lightweight concrete block open core 2.00 
8-inch concrete block with vermiculite in core 5.03 
Lumber, fir or pine 1.25 
Metal siding <0.01 
3/8-inch plywood 1.25 - 0.47 
1/2-inch plywood 1.25 - 0.62 
Masonite particleboard 1.06 
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25/32-inch insulated sheathing 2.06 
1/2-inch Sheetrock 0.45 
1/2-inch wood lapsiding 0.81 
Reflectix (1/4 inch bubble/aluminum foil 
sheeting) 

18.00 

 
Sumber: Boyette, M.D. et al. No date. Design of Room Cooling Facilities: Structural and Energy 
Requirements. North Carolina Agricultural Extension Service. 
 
 
Ruangan pendingin biaya rendah dapat dibangun memakai semen untuk lantai dan busa 
polyurethane sebagai insulator.  Membangun ruang penyimpanan dalam bentuk kubus akan 
mengurangi luas permukaan per volume unit dari ruang penyimpanan, dengan demikian 
mengurangi biaya pembangunan dan biaya pendinginan.  Semua dinding harus di dempul 
dan pintunya harus memiliki penyekat karet.  

 
 
 

 
 
 
 
Sumber: Tugwell, B.L. No date. Coolroom construction for the fruit and vegetable grower. Department 
of Agriculture and Fisheries, South Australia. Special Bulletin 11.75. 
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Ilustrasi di bawah adalah pandangan penampang lintang dari tempat penyimpanan buah.  
Sistem ini disahkan sebagai model standar untuk tempat penyimpanan untuk tingkat kebun 
oleh Departemen Pembangunan (Korea) pada tahun 1983.  Catat bahwa masuknya udara 
terletak di dasar bangunan, dan lantai penuh dengan lubang-lubang, memungkinkan 
pergerakan bebas udara.  Seluruh bangunan di set di bawah tanah mengambil keuntungan 
sifat pendinginan oleh tanah.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Seung Koo Lee, 1994. Assoc. Prof., Postharvest Technology Lab., Department of 
Horticulture, Seoul National University, Suwon 441-744, Korea. 
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Untuk fasilitas penyimpanan yang didinginkan, pemakaian ventilasi udara luar adalah 
pemborosan energi.  Untuk sistim ini, sistim sirkulasi yang sederhana dapat di buat dengan 
menambah kipas di bawah lantai dan menyediakan tempat kosong di salah satu sisi tempat 
penyimpanan agar udara dingin kembali melalui ventilasi dalam.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Potato Marketing Board. No date. Control of Environment. Part 2. London: Sutton Bridge 
Experiment Station, Report No. 6 
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Susunan ventilasi lantai yang baik untuk sirkulasi udara akan dapat memperbaiki ventilasi di 
tempat penyimpanan.  Saluran lateral harus 2 meter terpisah saat diukur dari titik tengah ke 
titik tengah lainnya.  Kecepatan aliran udara dari saluran utama harus 10 sampai 13 
meter/detik.   

 

 

 
 
 
 
Sumber: Potato Marketing Board. No date. Control of Environment. Part 2. London: Sutton Bridge 
Experiment Station, Report No. 6 
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Saluran lateral dapat dikonstruksi dari bahan yang bervariasi.  Ventilasi yang mudah 
dipindah dapat dibuat dari papan kayu, dalam disain segitiga, kotak atau persegi panjang.  
Pipa bundar dari plastik atau tanah liat dapat digunakan jika lubang dapat dibor tanpa 
menyebabkan kerusakan struktur, atau saluran permanent dapat dibangun dibawah tanah, 
menggunakan blok beton. 

Saluran kayu segitiga: 

 

Saluran pipa tanah liat:  

 

Saluran blok semen:  

 
 
Sumber: Potato Marketing Board. No date. Control of Environment. Part 2. London: Sutton Bridge 
Experiment Station, Report No. 6 
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Di daerah yang lebih dingin, suhu penyimpanan yang cocok dapat dipertahankan dengan 
membawa udara luar masuk ke fasilitas penyimpanan.  Instalasi kipas yang khas untuk 
sistem ventilasi bertekanan diilustrasikan di bawah.  Distribusi udara di atas 
menyederhanakan disain tempat penyimpanan.  Lubang masuk resirkulasi dalam ruang 
dapat ditambahkan jika pendingin dipakai.  Saluran-saluran dapat dibangun dari kayu, pipa 
plastik atau bahan apa saja yang sesuai.  

Sistem Distribusi Ventilasi:  

 

Jenis saluran untuk kipas masuknya udara:  

 

 
 
 
 
 
Sumber: Davis, R. et al. No date. Storage Recommendations for Northern Onion Growers. Cornell 
University Extension Information Bulletin 148 
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Struktur penyimpanan dapat didinginkan dengan ventilasi pada malam hari saat udara di luar 
dingin.  Untuk hasil terbaik, ventilasi udara harus diletakkan di dasar struktur tempat 
penyimpanan.  Kipas pembuangan yang ditempatkan di bagian atas struktur bangunan 
menarik udara dingin ke ruang penyimpanan.  Ventilasi harus ditutup saat matahari terbit, 
dan tetap ditutup selama siang hari.  

 

 

 

Perpanjangan atap yang bergantungan di struktur tempat penyimpanan sangat membantu 
menaungi tembok dan pembukaan ventilasi dari sengatan sinar matahari, dan memberi 
perlindungan dari hujan.  Atap yang bergantungan sedikitnya 1 meter (3 kaki) 
direkomendasikan.  
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Sumber: Walker, D.J. 1992. World Food Programme Food Storage Manual. Chatham, UK: Natural 
Resources Institute. 
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Bila listrik tidak tersedia, turbin angin dapat membantu menjaga tempat penyimpanan dingin 
dengan menarik udara keatas melalui bangunan.  Ventilasi di lantai bawah sangat berguna 
untuk pendinginan dari ventilasi udara malam. 

Turbin yang diilustrasikan dibawah dapat di bangun dari lembaran besi yang di punter untuk 
menangkap udara, dan diikatkan pada tiang pusat yang bertindak sebagai poros rotasi.  
Udara hangat di tempat penyimpanan meningkat, membuat turbin berputar, melepaskan 
udara dan menginisiasi udara hangat mengalir ke atas.  Turbin harus ditempatkan pada 
puncak atap dari struktur penyimpanan. 

 

 

 

  

Tempat penyimpanan yang permukaannya terlindungi dalah cara yang sederhana untuk 
menyimpan produk dalam jumlah yang sedikit.  Contoh yang digambarkan dibawah sangat 
baik untuk penyimpanan saat suhu malam lebih rendah dari suhu yang diinginkan untuk 
penyimpanan produk dengan baik.  Bahan penyekat atau insulasi seperti jerami dapat 
digunakan dan penutup pelindungnya dapat di dibuat dari papan kayu, lembaran palstik atau 
lapisan tanah yang padat. 
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Tempat penyimpanan berbentuk kerucut: 

  

 

Tempat penyimpanan berbentuk gundukan:  

 

 
Sumber: McKay, S. 1992. Home Storage of Fruits and Vegetables. Northeast Regional Agricultural 
Engineering Service Publication No. 7 
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Tempat penyimpanan berbentuk parit:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: McKay, S. 1992. Home Storage of Fruits and Vegetables. Northeast Regional Agricultural 
Engineering Service Publication No. 7 
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Salah satu cara yang paling sederhana utnuk menyimpan produk dalam jumlah yang sedikit 
adalah dengan  memakai wadah apa saja yang tersedia, dan membuat lingkungan yang 
sejuk untuk penyimpanan dengan mengubur wadahnya menggunakan bahan penyekat dan 
tanah.  Sampel yang disediakan disini menggunakan tong kayu dan jerami sebagai 
penyekat. 

Tong atau barel tempat penyimpanan:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Bubel, M. and Bubel, N. 1979. Root Cellaring: The Simple. No-Processing Way to Store 
Fruits and Vegetables. Emmaus, PA: Rodale Press. 297 pp. 
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Gudang di bawah tanah dapat dibangun dengan menggali lubang sedalam 2 meter (7 
sampai 8 kaki) dan kerangka sisinya dengan papan kayu atau balok arang.  Contoh yang 
digambarkan dibawah sekitar 3 kali 4 meter (12 kali 15 kaki), dengan 35 cm persegi lubang 
atau cerobong kayu sebagai ventilasi atap.  Tutup bahan atap dengan ter atap atau cat 
hitam, dan tutup balok arang dengan plester semen sebelum menutup gudang dengan 
lapisan tanah tebal (2 kaki).  

 
Dalam teori, gudang dasar tanah harus diletakkan di lokasi miring.  Hindari daerah rendah 
atau gudang akan menjadi banjir.  Jauhi pepohonan, karena akarnya akhirnya akan merusak 
tembok gudang.  Biaya untuk membangun gudang dasar tanah dengan menggunakan 
bahan baru mungkin sekitar $1200 atau lebih, dan akan berguna sedikitnya untuk 20 tahun.  
Untuk mengurangi biaya, pertimbangkan membangun dengan balok arang yang telah 
dipakai, kayu daur ulang atau menggunakan pasir untuk mengisi rongga balok daripada 
membeli bahan isolasi baru. 
 
 
Sumber: Bubel, M. and Bubel, N. 1979. Root Cellaring: The Simple. No-Processing Way to Store 
Fruits and Vegetables. Emmaus, PA: Rodale Press. 297 pp. 
 
Hobson, Phyllis. 1981. Build your own underground root cellar. Storey Communications, Inc.  32 pp. 
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Wadah penyimpanan di luar dapat berguna sebagai tempat untuk menyimpan kentang 
dalam jumlah sedikit di daerah dingin tetapi tidak beriklim beku. Rak kayu menyediakan 
ruang udara untuk ventilasi dan jerami berfungsi sebagai insulator.  Lokasi yang paling baik 
untuk struktur tersebut adalah di tempat teduh. 

Wadah tempat penyimpanan:  

 

Dasar kotak, dilapisi dengan kain keras dan jerami, dikubur pinggir atasnya dalam tanah 
akan menjaga kentang sejuk sementara terhindar dari pembekuan.  Tutup kayu dapat 
diangkat agar mudah untuk mengambil produk dan bal-bal jerami di atasnya dapat sebagai 
insulator tambahan. 

 

Root box:  
Sumber: Bubel, M. and Bubel, N. 1979. Root Cellaring: The Simple No-Processing Way to Store Fruits 
and Vegetables. Emmaus, PA: Rodale Press. 297 pp. 
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Tempat Penyimpanan Hasil Kering dan Umbi Lapis 
Bawang, bawang putih dan produk kering sangat baik ditempatkan di tempat penyimpanan 
yang kelembabannya rendah.  Bawang dan bawang putih akan tumbuh jika disimpan pada 
suhu menengah.  Bawang tipe pedas mempunyai padatan terlarut yang tinggi dapat 
disimpan lebih lama daripada bawang yang ringan atau manis, yang sangat jarang disimpan 
lebih dari satu bulan. 

Untuk penyimpanan lebih lama, bawang biasanya disemprot dengan maleic hydrazida (MH) 
beberapa minggu sebelum panen untuk mencegah pertumbuhan atau perkecambahan 
selama penyimpanan. 

Tabel berikut daftar rekomendasi kondisi penyimpanan untuk hasil panendi atas. 

Suhu RH  

C F % 

Potensi lama penyimpanan 

0-5 32-41 65-70 6-8 bulan 

 

Bawang 

28-30 82-86 65-70 1 bulan 

 

0 32 70 6-7 bulan 

 

Bawang putih 

28-30 82-86 70 1 bulan 

 

Buah dan sayuran kering <10 <50 55-60 6-12 bulan 

 

 
 
Sumber:  Cantwell, M.I. and R.F. Kasmire. 2002.  Postharvest Handling Systems:  Underground 
Vegetables (Roots, Tubers, and Bulbs) p. 435-443.  In: A.A. Kader (ed.)  Postharvest technology of 
horticultural crops, University of California.  ANR Publication 3311. 

 

Untuk penyimpanan bawang atau bawang putih jumlah besar atau curah, sistem ventilasi 
harus di disain untuk menyediakan udara masuk ke tempat penyimpanan dari bawah 
ruangan dengan kecepatan 2 ft3 per menit per ft3 produk.  Jika produk di dalam karton atau 
bin, penumpukan harus memberi gerakan terhadap udara bebas.  Deretan wadah harus 
ditumpuk paralel terhadap arah aliran udara dan diberi jarak enam sampai tujuh inches.  
Suplai udara yang cukup harus disediakan di bagian bawah setiap deretan tumpukan dan 
wadah harus diberi ventilasi yang baik.  
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Tempat penyimpanan curah:  

 

 

Penyimpanan dalam karton atau wadah:  

 

 
 
Sumber: Oregon State University, 1978. Onion Storage: Guidelines for Commercial Growers. Oregon 
State Extension Service. Extension Circular 948. 
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Tempat Penyimpanan untuk Hasil Akar-akaran dan Umbi-umbian 
Kondisi tempat penyimpanan yang direkomendasikan untuk hasil akar-akaran dan umbi-
umbian terdaftar di table berikut.  Kentang untuk olahan paling baik disimpan dalam suhu 
menengah untuk membatasi produksi gula yang membuat gelap saat pemanasan selama 
pengolahan.  Kentang untuk konsumsi harus juga disimpan ditempat gelap, karena umbi ini 
akan memproduksi klorofil (menjadi hijau) dan menghasilkan alkaloid beracun solanine jika 
disimpan di tempat terang.  Kentang yang disimpan untuk bibit paling baik disimpan pada 
difusi cahaya (CIP, 1981).  Klorofil dan solanin yang terakumulasi akan dapat melindungi 
bibit kentang dari serangan hama serangga dan organisme pembusuk. 

Akar dan umbi-umbian tropis harus disimpan pada suhu yang akan melindunginya dari suhu 
dingin, karena kerusakan dingin dapat menyebabkan pencoklatan internal, lekukan-lekukan 
pada permukaan dan meningkatkan kepekaan terhadap pembusukan.  

Suhu    

°C °F 

RH (%) Potensi lama penyimpanan

Kentang     

  Dijual segar  4-7 39-45 95-98 10 bulan 

  diolah  8-12 47-54 95-98 10 bulan 

  Bibit  0-2 32-36 95-98 10 bulan 

     

5-8 41-46 80-90 2-4 minggu Singkong 

0-5 32-41 85-95 6 bulan 

Ubi jalar 12-14 54-57 85-90 6 bulan 

13-15 55-59 near 100 6 bulan Yam 

27-30 80-86 60-70 3-5 minggu 

Jahe  12-14 54-57 65-75 6 bulan 

Jicama  12-15 54-59 65-75 3 bulan 

Talas 13-15 55-59 85-90 4 bulan 

 
Sumber:  Cantwell, M.I. and R.F. Kasmire. 2002.  Postharvest Handling Systems:  Underground 
Vegetables (Roots, Tubers, and Bulbs) p. 435-443.  In: A.A. Kader (ed.)  Postharvest technology of 
horticultural crops, University of California.  ANR Publication 3311. 
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Penyimpanan Kentang 
Saat menyimpan kentang, tempat penyimpanan “apitan” di ladang adalah teknologi yang 
murah yang dapat didisain menggunakan materi yang tersedia secara lokal untuk ventilasi 
dan isolasi.  Contoh yang digambarkan di bawah menggunakan kotak ventilasi dari kayu dan 
jerami sebagai isolasi.  Semua tumpukan kentang dan jerami di tutup dengan lapisan tanah, 
yang hendaknya tidak tersusun sangat padat.  Untuk mengurangi panas, lokasikan apitan di 
tempat teduh (di bawah pohon, di tempat teduh sebelah bangunan, atau di bawah kain 
terpal). 

Di daerah dingin, lapisan kedua yaitu jerami dan tanah dapat ditambahkan.  Di daerah 
panas, diperlukan sedikit tanah, tetapi lebih banyak ventilasi hendaknya ditambahkan 
dengan membuat lubang pengeluaran udara tipe cerobong di atas apitan. 

 
 
Sumber: CIP. 1981. Principles of Potato Storage. Lima, Peru: International Potato Center (CIP). 105 
pp. 
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Rumah penyimpanan yang sederhana untuk kentang dapat dibangun untuk produm yang 
jumlahnya sedikit. Contoh yang di bawah dapat menyimpan satu sampai dua metric ton, dan 
digunakan diperkebunan dan daerah pedesaan di pegunungan.  Yang pertama dibuat dari 
papan kayu yang dicat putih untuk mengurangi akumulasi panas dari matahari dan ditutup 
dengan atap lalang yang tebal untuk perlindungan dari matahari dan hujan.  Rumah 
penyimpanan mempunyai pintu besar di salah satu sisi untuk mengambil dan menaruh 
bahan. 

  

Rumah penyimpanan yang kedua dibangun dari pelepah atau kayu-kayu tipis dan plester 
dan tembok lumpur dalam bentuk silinder. Rumah penyimpanan tersebut mempunyai dua 
pintu, satu untuk menaruh produk, yang lain dibawah untuk dengan mudah memindahkan 
kentang untuk dijual atau dikonsumsi.  Dinding putih membantu mengurangi akumulasi 
panas dan atap lalang melindungi kentang dari hujan dan matahari. 

 
 
Sumber: CIP. 1981. Principles of Potato Storage. Lima, Peru: International Potato Center (CIP). 105 
pp. 
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Untuk kentang dalam jumlah besar, penyangga kerangka berbentuk A dapat dibangun.  
Lubang digali sekitar kedalaman 10 kaki dan saluran udara dari kayu ditempatkan di lantai.  
Atap bangunan dibangun dari kayu, lalu ditutup dengan bungkusan jerami dan lapisan tanah 
yang tebal. 

 

 
Sumber: University of Idaho. No date. Idaho Potato Storage. Agricultural Experiment Station, College 
of Agriculture, Bulletin 410. 

 

Saluran ventilasi ruangan tempat penyimpanan secara curah dapat ditempatkan tegak lurus 
dan juga horizontal.  Tempat penyimpanan untuk kentang yang digambarkan dibawah 
menyediakan banyak ventilasi dengan menggunakan bahan sederhana.  Ruangan dapat 
berukuran berapa saja atau bentuk bagaimanapun karena saluran udara dapat ditempatkan 
untuk diperpanjang secara  merata dan menyeluruh. 

 
Sumber: Lopez, E.G. 1983. Conservación de la Producción Agrícola. Barcelona: Editorial Aedos. 188 
pp. 
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Saat mengisi kentang ke tempat penyimpanan curah, distribusi produk secara rata penting 
untuk terjadinya ventilasi yang baik.  Muatan atau isi yang tidak rata akan menghambat 
pergerakan udara dan berakibat pada susut penyimpanan karena ventilasi yang tidak 
memadai. 

Distribusi rata kentang di tempat penyimpanan:  

 

Distribusi tidak rata kentang di tempat penyimpanan:  

 
 
 
Sumber: CIP. 1981. Principles of Potato Storage. Lima, Peru: International Potato Center (CIP) 105 
pp. 
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Atmosfir Terkendali atau Controlled Atmosphere (CA) pada Tempat 
Penyimpanan 
Penyimpanan dengan amosfir yang terkendali harus digunakan sebagai tambahan dan 
bukan sebagai pengganti untuk pengelolaan suhu yang dan kelembaban nisbi yang baik.  
Beberapa cara sederhana untuk merubah komposisi udara di lingkungan tempat 
penyimpanan tercantum di bawah (dari Kader, 2002).  Udara yang masuk ke ruang 
penyimpanan atau yang akan disirkulasikan dalam ruangan harus melalui monitor dan sistim 
kendali.  
Pengaturan gas oksigen:  
 
Untuk MENURUNKANNYA:  

! mengisi dengan nitrogen 
! dari nitrogen cair melalui evaporator 
! dari generator nitrogen dengan sistem membran 
! dari generator nitrogen dengan sistem saringan molekuler  

 
Pengaturan CO2:  
 
Untuk MENINGKATKANNYA:  

! es kering 
! silinder gas bertekanan tinggi  

 
untuk MENGURANGINYA:  

! penyerap atau scrubber saringan molekul 
! penyerap arang aktif  
! penyerap sodium hidroksida 
! kapur kering (gunakan 0.6 kg kapur kering untuk memperlakukan udara yang 

digunakan untuk ventilasi 100 kg buah.  Udara dapat diarahkan melewati kotak, 
terletak di dalam atau diluar ruang penyimpanan atmosfir terkendali. 

 

 

Sumber: Vigneault, C., Raghavan, V.G.S., and Prange, R. 1994. Techniques for controlled 
atmosphere storage of fruits and vegetables. Research Branch, Agriculture and Agri-Food Canada, 
Technical Bulletin 1993-18E. 
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Untuk mengatur konsentrasi CO2 diruang CA, satu cara yang paling sederhana adalah 
menggunakan “penyerap” dari bahan kapur kering (kalsium karbonat) Ca(OH)2. Penyerap 
dibuat menggunakan kotak kayu triplek berinsulasi dan ditempatkan diluar ruangan CA.  
Kotak harus beris kapur yang cukup untuk keseluruhan masa penyimpanan, tapi kapur baru 
dapat ditambahkan jika penyerapan CO2 berkurang. 
 
CO2 dan kapur kering bereaksi dalam perbandingan 1:1 untuk membentuk batu kapur dan 
air.  Kapur dengan ukuran partikel yang lebih kecil lebih efisien bereaksi dengan CO2 
daripada kapur dengan mata jala kasar.  Berikut ini akan memaksimumkan keefektifan dari 
penyerap skala kecil anda. 
 

! Kapur sebaiknya dibungkus dalam kantong 25 kg tidak mempunyai pelapis polietilen. 
! Setiap kantongan sebaiknya diisi sebagian (50%) untuk menghindari lapisan luar dari 

pengerasan dan mengurangi efisiensi waktu. 
! Kantong kapur sebaiknya ditumpuk diatas pallet lengkap dengan rak yang terdapat 

jarak 10 cm antara lapisan rak untuk memperbesar sirkulasi udara. 
! 50% dari kapur yang dianjurkan untuk mengantisipasi lama penyimpanan dapat 

diletakkan langsung di atas pallet dilantai ruang penyimpanan (ini akan mennyerap 
CO2 yang banyak yang diproduksi buah). 

 
Untuk mempertahankan CO2 di bawah 2%, sekitar 12 kg kapur per metric ton apel 
dianjurkan untuk 3 sampai 4 bulan penyimpanan. 
 
 
 

 
 
Sumber: Vigneault, C. et al. 1994. Techniques for controlled atmosphere storage of fruits and 
vegetables.  Research Branch Agriculture and Agri-Food Canada.
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Untuk mencegah menumpuknya etilen, penyerap sederhana dapat dibuat dan ditambahkan 
pada aliran suplai udara.  
 
 
Pengaturan etilen:  
 
Untuk MENGURANGINYA:  

! potassium permanganate 
! arang aktif 
! oksidasi katalitik  

 

 
Atmosfir tempat penyimpanan muatan pallet produk yang terkontrol juga mungkin 
menggunakan semi permanent set-up untuk membuat segel gas.  Beberapa pallet dapat 
dimuat kedalam tenda plastik dibuat menggunakan 7 samapai 8 mil lembaran polietilen.  
Rintangan gas yang lebih baik di lantai (dibandingkan dengan pipa tradisional dalam cara 
palung digambarkan dibawah) didapatkan dengan meletakkan lembaran polietilen ukuran 4 
sampai 5 mil di lantai dan ditutup dengan papan kayu.  Penutup kemudian dibuat dengan 
menyambungkan tenda plastik dengan lantai plastik (menggunakan pita). 
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Pengendalian atmosfer penyimpanan dari produk di atas palet juga memungkinkan dengan 
menggunakan seting semi permanent untuk mengkreasi segel atau penutup rapat gas.  
Sejumlah berapapun palet-palet yang dimuati produk dapat diakomodasikan di dalam tenda 
plastik yang terbuat dari 7 – 8 mil lembaran polietilen.   Gas barier yang baik pada lantai 
(dibandingkan dengan tabung tradisional pada metode talang diilustrasikan di bawah) dapat 
dicapai dengan menempatkan lembaran plastik polietilen 4 – 5 mil di atas lantai dan 
menutupnya dengan panel-panel kayu.  Perekatan kemudian dilakukan menghubungkan 
tenda plastik dengan plastik pada lantai (menggunakan pita perekat).   
 
Layout yang khas untuk tenda CA:  

 
 
 
Sumber: McDonald, B. 1982. Controlled atmosphere storage using plastik tents. International Institute 
of Refrigeration. 

 

Praktek sederhana yang lain yang dapat digunakan untuk menyimpan produk di bawah 
kondisi atmosfir terkendali membutuhkan bangunan tenda plastik menggunakan 20 mil 
lembaran polyvinylklorida (PVC) digantung diatas rak pallet tradisional dalam pendingin 
ruang penyimpanan.  Diagram di bawah menunjukkan 2 tenda CA.  Tenda atas telah disegel 
dengan menutup risleting di kedua sisi pintu dan membenamkan bagian bawah pintu dan 
sambungan panel lantai dalam palung air.  Palung dibuat menggunakan pipa PVC dengan 
diameter 6 inch (dengan 1/3 pipa dipotong), yang juga memungkinkan suplai dan 
pengambilan contoh gas dan kabel probe pengukur suhu dapat masuk ke dalam tenda.   
persediaan dan penarikan contoh bentuk gas dan suhu pemeriksaan pemasangan kawat 
untuk ditaruh di tenda.  Semua sambungan dan perekatan  tenda direkatkan dengan panas.  
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Bagian bawah tenda diperlihatkan dengan pintu gulung terbuka dan satu muatan palet 
produk Tenda bawah ditunjukkan dengan pintu gulung terbuka dan produk satu pallet dimuat 
di dalam tenda. 

 

Sumber: Leyte, J.C. and Forney, C.F. 1999. Controlled atmosphere tents for storing fresh produce in 
conventional refrigerated rooms. HortTechnology 9 (4) 672-675. 
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Tenda plastik biaya rendah dibuat dari lembaran polietilen bersih dapat digunakan untuk 
tempat penyimpanan dengan atmosfir terkendali untuk tandan-tandan pisang hijau.  Kipas 
kecil berguna untuk mengedarkan udara tempat penyimpanan (2% O2 dan 5% CO2) melalui 
ruang potasium permanganate di dalam aluminum oksida (Purafil).  Pembusukan dihambat 
karena etilen diserap dari udara tempat penyimpanan.  Masa simpan pisang di bawah 
kondisi ini sekitar empat sampai enam minggu dalam suhu kamar. 

 

 

 

Sumber: Shorter, A.J. et al. 1987. Controlled atmosphere storage of bananas in bunches at ambient 
temperatures. CSIRO Food Research Quarterly 47:61-63. 
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Tabel berikut adalah ringkasan keperluan dan rekomendasi atmosfir terkendali (CA) dan 
atmosfir termodifikasi atau modified atmosphere (MA). 
 
Ringkasan dari kebutuhan dan rekomendasi atmosfir terkendali (CA) dan termodifikasi 
(MA) untuk apel. 
 
Tingkat jumlah rata-rata variasi apel popular. 
 
                         O2    CO2   Suhu   Simpan 
Cultivar %                  (%)    ( "C)                    (bulan) 
 
 
Braeburn                         1.8                 1.0     0.7    6-9 
Fuji       1.4      1.0   0.3    7-11 
Gala       1.7      1.6   1.3    2-9 
Golden Delicious     1.6      2.3   0.5    7-11 
Granny Smith      1.4      2.0   0.6    7-11 
Idared       2.1      2.5   1.9    7-10 
Jonagold      1.4      2.7   0.9    5-10 
McIntosh      2.1      2.9   2.5    5-10 
Red Delicious      1.6      1.8   0.0    6-11 
Royal Gala      1.7      1.8             -0.2    5-8 
 
Rata-rata      1.7      2.0   0.9     
 
 
Sumber:  Kuprferman, E.  1997.  Controlled atmosphere storage of apples.  CA ’97 Proceedings, Vol. 
2, pp 1-30.  Postharvest Horticulture Series No. 16, University of California, Davis.
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Ringkasan dari kebutuhan dan rekomendasi atmosfir terkendali (CA) dan termodifikasi 
(MA) untuk buah pir  
 
Suhu penyimpanan optimum adalah –1 sampai 0" C, terkecuali ditentukan lain.  (Singkatan kerusakan 
karena CA: IB=internal breakdown (kerusakan internal) atau browning (pencoklatan); BH=brown heart 
(jantung coklat); PBC=pithy brown core (bagian pusat coklat penuh); CF=core flush (bagian pusat 
lunak berair); Cav=cavity (lekukan lunak biasanya bentuk lensa); CI=chilling injury (kerusakan dingin)). 
 
    O2           CO2                 Simpan            Kerusakan 
Varietas   %           (%)             bulan                 CA 
 
Abate Fetel   1             1  5-6     IB 
Alejandrina   3             2  4-5     IB 
Anjou, d’Anjou   1-2.5             0-0.5          7-8          IB,PBC,Cav 
Bartlett    1-2             0-0.5  3-5            CF,PBC  
(=William’s Bon Chretien)  
Blanquilla,   3             3  6-7 
(=Blanca de Aranjuez) 
Bosc, Kaiser   1-2.5             0.5-1.5  4-8           PBC, Cav 
Buena Luisa    3             2  6  IB, CF 
(=Buona Luisa) 
Clapp’s Favorite  2           <0.7  3-4             IB, PBC 
Comice              1.5-4            0.5-4  5-6          (overmature) 
(=Doyenne du Comice, Comizio) 
Conference   1-2.5             0.6-1.5  6-8          BH,IB, Cav 
Coscia    1.5             2-3  6-7    CF 
Flor d’Hivern(=Inverno) 3             3  4-5     IB 
Forelle    1.5             0-1.5  6-7   
General Leclerc  2-3             2-3  3-5 
Grand Champion  3             2-2.5  4 
Hardy    2-3             3-5  4-6 
Josephine   1-2             1-2  8 
Krystalli   2             1-2  3-5 
Limonera, Llimonera  3             3  3-4 
Packham’s Triumph  1.5-1.8             1.5-2.5  7-9    CB 
Passe Crassane  3             4-5  5-8     IB 
(=Passa Crassana) 
Rocha    2             2  8 
Spadona   1.5-2.5             1.5-3.5  8-9     IB 
Nashi, Asian pears: 
Chojuro   2             1-2  3-4 
Kosui    1-2             0-2  3-4 
Nijiseiki    0.5-3             0-1  5 
(=20th Century) 
Tsu Li    1-2             0-3  3-5      IB 
Ya Li    4-5             0-4  3-4          IB,Cav, CI? 
 
‘Ya Li’ may show a type of chill injury at temperatures <5°C.  

Sumber:  Richardson, D.G. and E. Kupferman. 1997. Controlled atmosphere storage of pears.  CA ’97 
Proceedings, Vol. 2, pp 31-35.  Postharvest Horticulture Series No. 16, University of California, Davis. 
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Ringkasan kebutuhan dan rekomendasi CA untuk buah selain apel dan pir 
 

 
 

 
 

 
 

 
          CA2 

 
 

 
 

 
Komoditi 

Kisaran 
suhu1 ("C) 

 
% O2 

 
%CO2 

 
Penggunaan komersial Juni 2001.  

  
Apricot 

 
0-5 

 
2-3 

 
2-3 

 
 

  Asian pear  0-5  2-4  0-1 Penggunaan terbatas untuk beberapa 
kultivar  

  
Avocado 

 
5-13 

 
2-5 

 
3-10 

 
Penggunaan selama transportasi laut 

  
Banana 

 
12-16 

 
2-5 

 
2-5 

 
Penggunaan selama transportasi laut 

  
Blackberry 

 
0-5 

 
5-10 

 
15-20 

 
Penggunaan dalam penutup palet selama 
transportasi  

  
Blueberry 

 
0-5 

 
2-5 

 
12-20 

 
Penggunaan terbatas selama transportasi  

  Cactus pear  5-10  2-3  2-5  

  
Cherimoya & 
Atemoya 

 
8-15 

 
3-5 

 
5-10 

 
 

  
Cherry, sweet 

 
0-5 

 
3-10 

 
10-15 

 
Penggunaan dalam penutup palet atau 
container laut selama transportasi   

  
Cranberry 

 
2-5 

 
1-2 

 
0-5 

 
 

  
Durian 

 
12-20 

 
3-5 

 
5-15 

 
 

  
Fig 

 
0-5 

 
5-10 

 
15-20 

 
Penggunaan terbatas selama transportasi 

  
Grape 

 
0-5 

 
2-5 
or 

 
1-3 

 
Tidak kompatibel dengan fumigasi SO2  

   5-10 15-20 Penggunaan terbatas terkecuali SO2 
untuk pengendalian pembusukan selama 
transportasi sampai 4 minggu.   

  
Grapefruit 

 
10-15 

 
3-10 

 
5-10 

 
 

  Guava  5-15  2-5  0-1  

  
Kiwifruit 

 
0-5 

 
1-2 

 
3-5 

 
Penggunaan meluas semala transportasi 
dan penyimpanan; C2H4 harus dijaga di 
bawah 20 ppb 

  
Lemon 

 
10-15 

 
5-10 

 
0-10 

 
 

  
Lime 

 
10-15 

 
5-10 

 
0-10 

 
 

  Loquat  0-5  2-4  0-1  

  
Lychee (litchi) 

 
5-12 

 
3-5 

 
3-5 

 
 

  
Mango 

 
10-15 

 
3-7 

 
5-8 

 
Penggunaan meningkat selama 
transportasi laut  
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          CA2 

 
 

 
 

 
Komoditi 

Kisaran 
suhu1 ("C) 

 
% O2 

 
%CO2 

 
Penggunaan komersial Juni 2001.  

Nectarine 0-5 1-2 
or 

3-5  
Penggunaan terbatas selama transportasi 
laut   

  
  

 
 

 
4-6 

 
15-17 

 
Digunakan untuk mengurangi  chilling 
injury (internal breakdown) untuk 
beberapa kultivar  

  
Olive 

 
5-10 

 
2-3 

 
0-1 

 
Penggunaan terbatas untuk 
memperpanjang musim pengolahan  

  
Orange 

 
5-10 

 
5-10 

 
0-5 

 
 

  
Papaya 

 
10-15 

 
2-5 

 
5-8 

 
 

  
Peach, 
clingstone 

 
0-5 

 
1-2 

 
3-5 

 
Penggunaan terbatas untuk 
memperpanjang musim pengalengan   

  
Peach, 
freestone 

 
0-5 

 
1-2 
or 

 
3-5 

 
Penggunaan terbatas selama transportasi 
laut   

  
 

 
 

 
4-6 

 
15-17 

 
UDigunakan untuk mengurangi insiden 
dan tingkat kerusakan  internal breakdown 
(chilling injury) untuk beberapa kultivar   

  
Persimmon 

 
0-5 

 
3-5 

 
5-8 

 
Penggunaan terbatas untuk kemasan MA  

  
Pineapple 

 
8-13 

 
2-5 

 
5-10 

 
Pelilinan digunakan untuk mengkreasi MA 
dan mengurangi endogenous brown spot 

  
Plum 

 
0-5 

 
1-2 

 
0-5 

 
Penggunaan terbatas untuk penyimpanan 
jangka panjang untuk beberapa kultivar   

  
Pomegranate 

 
5-10 

 
3-5 

 
10-15 

 
 

  
Rambutan 

 
8-15 

 
3-5 

 
7-12 

 
 

  
Raspberry 

 
0-5 

 
5-10 

 
15-20 

 
Digunakan dalam penutup palet selama 
transportasi   

  
Strawberry 

 
0-5 

 
5-10 

 
15-20 

 
Digunakan di dalam penutup palet selama 
transportasi  

  
Sweetsop 
(custard 
apple) 

 
12-20 

 
3-5 

 
5-10 

 
 

 

1Selalu dan/atau kisaran rekomendasi; direkomendasi kelembaban relative 90-95%  
2Kombinasi khusus CA tergantung pada kultivar, suhu dan lama penyimpanan.  Rekomendasi ini 
adalah untuk transportasi dan/atau penyimpanan lebih dari 2 minggu. Ekspos terhadap konsentrasi O2 
rendah dan CO2 tinggi untuk dalam waktu pendek dapat digunakan untuk mengendalikan beberapa 
kerusakan fisiologis, pathogen dan/atau insekta.  
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Sumber:  Kader, A.A.  2001.  A summary of CA requirements and recommendations for fruits other 
than apples and pears. pp 29-70.  Postharvest Horticulture Series No. 22A, University of California, 
Davis. 
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Ringkasan kebutuhan dan rekomendasi CA untuk 34 sayuran 
 
 Suhu1 Atmosfir2 
 ########## ########## 
 Sayuran3 Optimum Kisaran %O2 %CO2 Aplikasi3 
 
 Artichokes 0 0 - 5 2 - 3 2 - 3 ++ 
 Asparagus 2 1 - 5 Air  10 -14 +++ 
 Beans, green snap 8 5 - 10 1 - 3 3 - 7 + 
  processing 8 5 - 10 8 - 10 20 - 30 ++ 
 Broccoli 0 0 - 5 1 - 2 5 - 10 +++ 
 Brussels sprouts 0 0 - 5 1 - 2 5 - 7 + 
 Cabbage 0 0 - 5 2 - 3 3 - 6 +++ 
  Chinese cabbage 0 0 - 5 1 - 2 0 - 5 + 
 Cantaloupes 3 2 - 7 3 - 5 10 - 20 ++ 
 Cauliflower 0 0 - 5 2 - 3 3 - 4 + 
 Celeriac 0 0 - 5 2 - 4 2 - 3 + 
 Celery 0 0 - 5 1 - 4 3 - 5 + 
 Cucumbers, fresh 12 8 - 12 1 - 4  0  + 
  pickling 4 1 - 4 3 - 5 3 - 5 + 
 Herbs4 1 0 - 5 5 - 10 4 - 6 ++ 
 Leeks 0 0 - 5 1 - 2 2 - 5 + 
 Lettuce (crisphead) 0 0 - 5 1 - 3  0  ++ 
  cut or shredded 0 0 - 5 1 - 5 5 - 20 +++ 
 Lettuce (leaf) 0 0 - 5 1 - 3  0  ++ 
 Mushrooms 0 0 - 5 3 - 21 5 - 15 ++ 
 Okra 10 7 - 12 Air  4 - 10 + 
 Onions (bulb) 0 0 - 5 1 - 2 0 - 10 + 
 Onions (bunching) 0 0 - 5 2 - 3 0 - 5 + 
 Parsley 0 0 - 5 8 - 10 8 - 10 + 
 Pepper (bell) 8 5 - 12 2 - 5 2 - 5 + 
 Pepper (chili) 8 5 - 12 3 - 5 0 - 5 + 
  processing 5 5 - 10 3 - 5 10 - 20 ++ 
 Radish (topped) 0 0 - 5 1 - 2 2 - 3 + 
 Spinach 0 0 - 5 7 - 10 5 - 10 + 
 Sugar peas 0 0 - 10 2 - 3 2 - 3 + 
 Sweet corn 0 0 - 5 2 - 4 5 - 10 + 
 Tomatoes (green) 12 12 - 20 3 - 5 2 - 3 + 
  ripe 10 10 - 15 3 - 5 3 - 5 ++ 
 Witloof chicory 0 0 - 5 3 - 4 4 - 5 + 
 
1 Kondisi optimum dan kisaran suhu rekomendasi dan/atau umum.  Kelembaban nisbi  90% sampai 

95% biasanya direkomendasikan (kecuali untuk umbi lapis bawang). 
2 Rekomendasi CA khusus tergantung pada kultivar, suhu dan lamanya penyimpanan.   
3 Potensi untuk diaplikasikan dapat tinggi (+++), moderate (++), atau rendah (+). 
4 Herba: chervil, chives, coriander, dill, sorrel dan watercress. 
 
 
 
Sumber:  Saltveit, M.A.  2001.  A summary of CA requirements and recommendations for vegetables. 
pp 71-94.  Postharvest Horticulture Series No. 22A, University of California, Davis.  
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Ringkasan rekomendasi CA dan MA untuk pilihan buah dan sayur potong segar 
James R. Gorny 
International Fresh-cut Produce Association 
Davis, CA  95616  USA 
 

   Tabel 1.  Sayuran potong segar (Fresh-cut Vegetables) 
 

  Atmosfir  
Produk potong segar Suhu (oC) %O2 % CO2 Efikasi 
Beets (Red), Grated, Cubed, 
    or Peeled 

0-5 5 5 Moderate 

Broccoli, Florets 0-5 2-3 6-7 Good 
Cabbage, Shredded 0-5 5-7.5 15 Good 
Cabbage (Chinese), 
Shredded 

0-5 5 5 Moderate 

Carrots, Shredded, Sticks, or 
     Sliced 

0-5 2-5 15-20 Good 

Jicama, Sticks 0-5 5 5-10 Good 
Leek, Sliced 0-5 5 5 Moderate 
Lettuce (Butterhead), 
Chopped 

0-5 1-3 5-10 Moderate 

Lettuce (Green Leaf), 
Chopped 

0-5 0.5-3 5-10 Good 

Lettuce (Iceberg), Chopped 
     or Shredded 

0-5 0.5-3 10-15 Good 

Lettuce (Red Leaf), Chopped 0-5 0.5-3 5-10 Good 
Lettuce (Romaine), Chopped 0-5 0.5-3 5-10 Good 
Mushrooms, Sliced 0-5 3 10 NOT 

RECOMMENDE
D 

Onion, Sliced or Diced 0-5 2-5 10-15 Good 
Peppers, Diced 0-5 3 5-10 Moderate 
Potato, Sliced or Whole-
Peeled 

0-5 1-3 6-9 Good 

Pumpkin, Cubed 0-5 2 15 Moderate 
Rutabaga, Sliced 0-5 5 5 Moderate 
Spinach, Cleaned 0-5 0.8-3 8-10 Moderate 
Tomato, Sliced 0-5 3 3 Moderate 
Zucchini, Sliced 5 0.25-1 - Moderate 
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Tabel 2.  Buah potong segar (Fresh-cut Fruit) 
 

  Atmosphere  
Fresh-Cut Product Temperature 

(oC) 
%O2 % CO2 Efficacy 

Apple, Sliced 0-5 <1 4-12 Moderate 
Cantaloupe, Cubed 0-5 3-5 6-15 Good 
Grapefruit, Slices 0-5 14-21 7-10 Moderate 
Honeydew, Cubed 0-5 2 10 Good 
Kiwifruit, Sliced 0-5 2-4 5-10 Good 
Mango Cubes 0-5 2-4 10 Good 
Orange, Sliced 0-5 14-21 7-10 Moderate 
Peach, Sliced 0 1-2 5-12 Poor 
Pear, Sliced 0-5 0.5 <10 Poor 
Persimmon, Sliced 0-5 2 12 Poor 
Pomegranate, Arils 0-5 - 15-20 Good 
Strawberry, Sliced 0-5 1-2 5-10 Good 
Watermelon Cubes 0-5 3-5 10 Good 
 
Sumber:  Gorny, J.R.  2001.  A summary of CA and MA requirements and recommendations for fresh-
cut (minimally processed) fruits and vegetables. pp 95-145.  Postharvest Horticulture Series No. 22A, 
University of California, Davis. 
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BAB 8 
PENGANGKUTAN HASIL HORTIKULTURA 

Pengelolaan suhu sangatlah penting dalam pengangkutan dengan jarak tempuh jauh, untuk 
itu muatan harus disusun sedemikian rupa agar terjadi sirkulasi udara yang baik yang dapat 
membawa keluar panas yang dihasilkan oleh produk dan juga akibat hawa panas yang 
datang dari udara sekitarnya serta panas jalan. Sarana angkutan yang dipakai harus 
mempunyai insulasi yang baik sehingga suhu muatan yang telah didinginkan terlebih dahulu 
atau di pre-cool dapat dijaga dan mempunyai ventilasi yang baik sehingga udara bisa 
mengalir melalui produk. Selama pengangkutan, produk hasil pertanian harus disusun 
sedemikian rupa sehingga kerusakan dapat diminimumkan kemudian diperkuat dan aman. 
Muatan atau produk dalam kendaraan bak terbuka dapat diatur sedemikian rupa sehingga 
udara bisa mengalir melalui produk yang dapat mendinginkan produk itu sendiri selama 
kendaraan melaju. Perjalanan pada malam dan pagi hari bisa mengurangi beban panas 
(heat load) pada kendaraan yang mengangkut hasil panen. Pengemudi kendaraan yang 
terlibat dalam pengantaran produk harus dilatih terlebih dahulu tentang bagaimanan caranya 
memuat dan menangani muatan mereka. Pengemudi kendaraan sering pindah tempat kerja 
(di Amerika Serikat dilaporkan pengemudi bekerja di satu perusahaan rata-rata hanya 
selama 3.5 tahun) sehingga pelatihan harus selalu diperhatikan (Hagen, et al., 1999). 

Beberapa dokumen melaporkan bahwa pengangkutan campuran beberapa jenis produk 
hortikultura di Amerika Utara adalah hal yang biasa dilakukan, khususnya untuk pengiriman 
sayur-sayuran (Hagen, et al., 1999). Muatan campuran dapat menjadi masalah yang serius 
jika suhu optimal tidak sesuai (contohnya dalam pengiriman buah yang sensitif terhadap 
kerusakan suhu dingin besama-sama dengan komoditas yang membutuhkan suhu yang 
sangat rendah) atau ketika pengiriman campuran antara komoditas yang memproduksi etilen 
dengan komoditas yang sensitif terhadap etilen. Komoditas pertanian yang memproduksi 
etilen tinggi seperti pisang, apel dan melon yang matang) bisa menyebabkan kerusakan fisik 
dan/atau perubahan warna, rasa dan tekstur yang tidak diinginkan terhadap komoditas yang 
sensitif terhadap etilen (seperti selada, mentimun, wortel, kentang, dan ubi jalar). 

Berbagai macam penutup palet bisa digunakan untuk menutupi produk yang didinginkan 
selama proses penanganan dan pengangkutan. Penutup dari bahan polietilen harganya 
murah dan ringan, serta melindungi palet dari debu, kelembaban dan mengurangi 
peningkatan suhu. Penutup berinsulasi ringan dapat melindungi muatan dari proses 
peningkatan panas untuk beberapa jam (misalnya, jika terjadi penundaan proses pemuatan). 
Penutup berinsulasi tebal terkadang digunakan untuk melindungi produk –produk tropis dari 
hawa dingin pada saat pengiriman selama musim dingin.  Informasi lebih lanjut bisa 
didapatkan di internet (kata kunci: produce pallet covers / palet penutup produk pertanian) 
atau katalog dari International Ripening Company (www.QAsupplies.com atau 800-472-
7205). 
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Kendaraan Terbuka 

Buahn-buahan dan sayuran yang belum dikemas harus dimuat dengan hati-hati sehingga 
tidak terjadi kerusakan mekanis. Kendaraan pengangkut bisa dialasi atau dilapisi dengan 
lapisan jerami tebal. Tikar atau karung bisa dipakai sebagai alas untuk kendaraan 
pengangkut berkapasitas kecil. Muatan lain tidak boleh diletakkan di atas curahan komoditi.  

 

 
 
Sumber:  Wilson, J. Tidak bertanggal. Careful Storage of Yams: Some Principles to Reduce Losses. 
London: Commonwealth Secretariat / International Institute of Tropical Agriculture. 

Pendinginan untuk muatan terbuka sebaiknya dilakukan jika memungkinkan. Pada 
kendaraan terbuka tanpa pendingin yaitu truk bisa dilengkapi dengan ventilasi dengan cara 
menutupi permukaan muatan dengan kanvas namun sedikit longgar dan tambahkan alat 
penangkap angin terbuat dari lembaran logam. Sedangkan penangkap angin sebaiknya 
diletakkan didepan bak truk dan lebih tinggi dari badan truk. Kecepatan transportasi yang 
tinggi dan/atau pengangkutan jarak jauh bisa menimbulkan pengeringan yang berlebihan 
pada produk akibat laju aliran udara yang tinggi.  
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Sumber: Pantastico, Er. B 1980. FAO/UNEP Expert Consultation on Reduction of Food Losses in 
Perishable Products of Plant Origin, Working Document 2: Fruits and Vegetables. (6-9 May, Rome: 
FAO) 

Sistem ventilasi berikut ini didesain untuk mengangkut muatan curah kacang fava di Iran. 
Alat penangkap angin dan salurannya dibuat dari krat/peti kayu. Setelah panel bagian 
belakang dari krat kayu dilepaskan, kemudian peti kayu diikat satu sama lain seperti pola 
pada gambar di bawah ini. Selama proses pengangkutan, udara mengalir ke atas melewati 
muatan, membantu menjaga produk dari panas berlebihan. Sistem ini juga telah diterapkan 
pada truk terbuka yang digunakan untuk mengangkut muatan curah sayuran hijau dan 
buncis. Hasil terbaik diperoleh ketika pengangkutan dilakukan waktu pagi hari sekali, 
sebelum matahari terbit.  
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KRAT-KRAT 
KAYU 

KANVAS PENUTUP 

ALIRAN 
UDARA 

ANGIN 

PANDANGAN 
ATAS 

 

Sumber: Kasmire, R.F. 1994. Personal Communication. 

 
Portacooler Departemen Pertanian Amerika Serikat 
 
Program pendinginan pasca panen yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian Amerika 
Serikat menekankan pada petani kecil kebutuhan untuk : 

a. Menyortir dan mengklasifikasikan hasil panen di perkebunan 
b. Mengemas hasil panen sesuai dengan permintaan pasar 
c. Secepatnya mendinginkan hasil panen untuk  menghilangkan panas lapang. 

Alat pendingin kecil ini menggunakan AC rumah berkapasitas 12.000 BTU/jam (1 ton) 110 
volt untuk mendinginkan udara di dalam kotak berinsulasi. Udara dingin di bagian depan 
dalam dipaksa mengalir melewati produk dengan menggunakan kipas bertekanan yang 
terletak dibagian dalam dinding kedua. Setelah itu udara balik mengalir melalui bawah lantai  
ke bagian depan kotak. 

Portacooler ini dibangun atas kerjasama tim dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, 
Beltsville, Maryland, untuk mendinginkan buah beri yang sangat mudah rusak dan hasil 
panen lain yang membutuhkan pendinginan. Biaya diperkirakan mencapai US$1200, tapi 
biaya pembuatannya bisa diperkecil jika menggunakan AC bekas. Perencanaan yang 
lengkap tersedia di website ATTRA (http://www.attra.ncat.org). 
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Sumber : Ross, D.S. 2002 E-mail:dr27@umail.umd.edu

Truk Gandeng Berpendingin 

Untuk mendapatkan suhu pengangkutan yang optimum, truk gandeng berpendingin 
memerlukan insulasi, unit pendingin dan kipas berkapasitas tinggi, serta pipa saluran udara. 
Daftar dibawah ini dapat membantu mengecek apakah alat angkut yang digunakan memnuhi 
syarat.  

Kendaraan berpendingin--Daftar Pengecekan Sebelum Memuat Produk   
___  Apakah unit pendingin bekerja dengan baik? 
___  Apakah thermostat sudah dikalibrasi?  
___  Apakah penghembusan udara dingin dan saluran sudah terpasang dengan  

tepat dan dalam kondisi yang baik? 
___  Apakah segel pintu dalam kondisi baik? 
___  Apakah segel pintu tertutup dengan rapat ketika ditutup? 
___  Apakah dinding bebas dari retak dan lubang? 
___  Apakah bulkhead sudah terpasang? 
___  Apakah lubang pembuangan di lantai sudah dibuka? 
___ Apakah kendaraan sudah bersih dan bebas bau? 
___  Apakah lekukan dilantai sudah bebas dari sisa-sisa puing? 
___  Apakah tinggi, lebar dan panjang ruangan memadai untuk muatan ? 
___  Apakah penguat muatan dan alat lainnya tersedia untuk menjamin keamanan 

muatan? 
___ Apakah kendaraan gandeng sudah didinginkan sebelumnya (atau 

dihangatkan)? 
Sumber: Ashby, 1995 

mailto:dr27@umail.umd.edu
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Kondisi didalam truk berpendingin akan mempengaruhi kemampuannya untuk tetap menjaga 
suhu yang dibutuhkan selama perjalanan. Pekerja harus memeriksa truk sebelum dimuati 
dan memperhatikan fitur-fitur berikut ini: 

 

Sumber : Kasmire, R.F. and Hinsch, R.T. 1987. Maintaining Optimum Transit Temperatures in 
Refrigerated Truck Shipments of Perishables. University of California Perishables Handling 
Transportation Supplement No. 2. 
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Pola Tumpukan/Penumpukan Dengan Tangan 

Keranjang untuk memuat (sangat kuat, dibuat seragam, bisa ditumpuk) hasil panen bisa di 
muat ke dalam truk berpendingin dengan menggunakan pola barisan susunan yang berbalik 
sehingga terdapat banyak ruangan antara untuk sirkulasi udara. 

 

Sumber : Ashby, B. H. et al. 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. 
Washington, D.C.: USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook No. 669. 
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Hasil panen yang diangkut menggunakan kotak karton sebaiknya ditumpuk dan disusun 
dengan baik sehingga bisa memberikan sirkulasi udara yang cukup bagi keseluruh muatan. 
Pada diagram di bawah digambarkan pengisian bersilang yang seimbang pada kotak 
teleskopik sebagian.  Pada lantai truk, harus diletakkan palet atau sarana pendukung lainnya 
untuk menjaga karton agar tidak kontak langsung dengan lantai. 

 

Sumber : Ashby, B. H. et al. 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. 
Washington, D.C.: USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook No. 669. 
 
Bila muatan dalam kotak karton dari berbagai ukuran dimuat secara bersamaan, kotak 
muatan yang paling besar dan berat harus diletakkan paling bawah. Disamping itu juga 
harus diberi lubang saluran pararel antar kotak agar udara bisa beredar melewati muatan.  
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Sumber: Nicholas, C.J. 1985. Export Handbook for U.S. Agricultural Products. USDA, Office of 
Transportation, Agricultural Handbook No. 593 

 

Seringkali box besar yang digunakan untuk mengemas bunga potong, dalam proses 
pemuatan harus ditumpuk dengan tangan (manual) ke dalam kendaraan pengangkut. Pola 
pengisian yang terbaik untuk bunga potong dikenal sebagai ‘pola lubang merpati’,  dimana  
box ditumpuk satu lapisan tidak diberi jarak, sementara lapisan yang diatasnya diberi jarak 
satu sama lain (lihat gambar). Pada kedua sisi muatan, dibiarakan terbuka sehingga udara 
bisa lewat melalui saluran ini. Pola ini menyediakan saluran untuk sirkulasi udara menurut 
panjangnya muatan dan memberikan kesempatan untuk setiap box kontak secara langsung 
dengan udara pendingin.  
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Sumber : Rij, R et al. 1979. Handling, Precooling and Temperature Management of Cut Flower Crops 
for Truck Transportation. USDA Science and Education Administration, AAT-W-5, UC Leaflet 21058. 



Pengangkutan Hasil Hortikultura VIII- 11

Pola Penumpukan/Palet dan Penempatan di atas Slip Sheet 

Pemuatan produk ke dalam kontainer harus dilakukan sedemikian rupa sehingga produk 
tidak bersentuhan langsung dengan dinding dan lantai kendaraan pengangkut untuk 
mengurangi terjadinya perpidahan panas dari lingkungan luar. Pada diagram di bawah 
menggambarkan seberapa banyak kotak karton yang bersentuhan langsung dengan dinding 
dan lantai truk ketika kontainer diisi penuh.  

Hanya muatan pada gambar kanan bawah yang sepenuhnya terlindungi dari perpindahan 
panas. Penggunaan palet menjaga box karton tidak bersentuhan langsung dengan lantai, 
sementara pengaturan muatan dengan meletakkannya pada bagian tengah, menyisakan 
isolasi berupa ruang udara antara muatan dengan dinding luar. 

 

Sumber: Ashby, B. H. et al. 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. 
Washington, D.C.: USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook No. 669. 
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Kekuatan Penumpukan 

Ketika menumpuk kotak, pastikan semua kotak disejajarkan dengan baik. Jika 
memungkinkan, tumpuk wadah tersebut sehingga sudut kotak dan sudut palet bertemu. 
Sebagian besar kekuatan dari kotak karton terkorugasi atau korugated fiber box terletak 
pada sudutnya; sehingga posisi bergantung 1 inchi saja akan mengurangi kekuatan 
penumpukan sebanyak 15 hingga 34% 
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Memperkuat Muatan 

Harus selalu ada ruang kosong antara tumpukan terakhir dan bagian belakang kendaraan 
pengangkut. Maka dari itu muatan harus diperkuat/diikat untuk mencegah pergeseran pada 
bagian belakang kendaraan selama proses pemindahan. Jika muatan bergeser, hal ini bisa 
menghalangi sirkulasi udara dan karton yang berjatuhan bisa berbahaya bagi pekerja yang 
membuka pintu di pasar tujuan. Penguat sederhana dari kayu bisa dibuat dan dipasang 
untuk mencegah kerusakan selama pengangkutan. 

 

Sumber : Nicholas, C.J. 1985. Export Handbook for U.S. Agricultural Products. USDA, Office of 
Transportation, Agricultural Handbook No. 593 
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Penguatan muatan bisa dilakukan dengan menggunakan penguat dari kayu, bantal udara 
atau blok styrofoam. Kuncinya adalah untuk menghentikan pergeseran tumpukan produk 
untuk mengurangi kerusakan selama pengangkutan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Thompson, J.F. 2002. Transportation. In. Kader, A.A. Postharvest Technology of Horticultural 
Crops (3rd Edition). UC Publication 3311. University of California, Division of Agriculture and Natural 
Resources. pp.259-269.



Pengangkutan Hasil Hortikultura VIII- 15

Angkutan Udara 
 
Untuk mencegah pergerseran muatan dalam kontainer kargo untuk pengangkutan melalui 
udara, selembar busa yang keras atau papan fiber berlipat diletakkan di sepanjang lekukan 
atau bagian segitiga pada lantai kontainer. Karton yang  ditumpuk pada bagian atas akan 
disangga lebih kuat dan menghadap keatas. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sumber: McGregor, B. 1987. Tropical Products Handbook. USDA Office of Transportation Agricultural 
Handbook Number 668. 
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BAB 9 
PENANGANAN DI TEMPAT TUJUAN 

 
Ketika melakukan penanganan produk di tempat tujuan, sekali lagi sangatlah penting 
untuk menghindari penanganan yang kasar, mengurangi tahapan penanganan 
berlebihan, dan menjaga agar suhu tetap pada suhu terendah yang memungkinkan. Jika 
produk harus disimpan sebelum penjualan, maka pasar grosir dan eceran membutuhkan 
tempat penyimpanan yang bersih dan terinsulasi dengan baik. Karena berbagai 
komoditas biasanya ditangani bersama-sama pada tahap ini, penting untuk diingat untuk 
tidak mencampur produk yang memerlukan suhu penyimpanan yang berbeda, atau 
menyimpan komoditas yang sensitif terhadap etilen dekat dengan komoditas yang 
mengeluarkan etilen. Kontainer atau wadah yang tidak seragam harus ditumpuk dengan 
hati-hati untuk mencegah rusaknya kontainer yang lebih lemah. 
 
Sebelum dijual kepada konsumen, produk sebaiknya disortir berdasarkan kualitasnya, 
atau setidaknya produk yang sudah rusak atau busuk dibuang, agar produk lebih 
mempunyai daya tarik pasar. Jika kematangan tidak seragam, penyortiran di tempat 
tujuan perlu dilakukan, sehingga bisa didapatkan harga yang lebih tinggi untuk produk 
dengan kualitas yang lebih baik.  
 
Jika produk yang ditangani adalah buah yang bersifat klimakterik, yang dipanen 
sebelum masak (pisang, tomat, alpokat, mangga), produk bisa dimatangkan terlebih 
dahulu sebelum dijual untuk umum. Kadang-kadang komoditas seperti pisang dibiarkan 
pada temperatur ruang dan dibiarkan masak dengan sendirinya. Pisang dapat ditutup 
dengan lembaran plastik sehingga terjadi pemasakan yang lebih seragam pada satu lot 
(PHTRC, 1984). Menempatkan ventilasi udara sederhana (pipa atau tabung yang 
sejenis) ditengah-tengah tumpukan buah yang akan dimasakkan dapat membantu 
mengurangi pemanasan terlalu tinggi yang terjadi selama proses pemasakan, sehingga 
masa pajang dapat diperpanjang. Penambahan gas etilen atau pelepasan komponen 
etilen ke dalam area tempat penyimpanan khusus (dikenal sebagai ruang atau kabinet 
pemasakan, tergantung dari ukurannya) merupakan cara yang lebih efektif untuk 
mendapatkan pemasakan yang lebih seragam. 
 
Suhu tempat pemajangan atau rak pajang berpendingin di supermarket harus 
disesuaikan dengan komoditas yang akan dijual. Sebagai contoh, cabai dan tomat 
memang terlihat lebih menarik jika dipajang bersama selada, tetapi cabai dan tomat 
sensitif terhadap suhu rendah sedangkan selada tidak. Komoditas yang tahan terhadap 
air (lettuce, broccoli, dan daun bawang) dapat diperciki/diberi kabut air bersih yang sejuk 
untuk menjaga agar kelembaban nisbi di sekitar produk selalu tinggi.  
 
Tempat pemasaran yang berada di luar ruangan mengalami efek negatif akibat 
kurangnya kendali atau kontrol suhu dan sirkulasi udara yang tinggi, yang 
mengakibatkan terjadinya desikasi pada produk, yang bisa dilihat dengan adanya 
pengkerutan dan terjadinya layu pada produk. Kondisi pasar seperti ini dapat diperbaiki 
dengan pemakaian peneduh (atap sementara) dan pengaman dari angin. 
 
Penyusutan dapat juga dikurangi dengan membuat catatan yang baik mengenai sebab – 
sebab penyusutan pada tingkat grosir maupun retail (Kasmire & Ahrens dalam Kader, 
1992). Dengan mengidentifikasi apakah penyusutan tersebut disebabkan oleh 
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kerusakan mekanik, pembusukan/penyakit, dipetik terlalu muda ataupun terlalu 
tua/matang; orang yang menangani produk bisa memberikan masukan yang tepat dan 
lebih baik kepada suplier produknya. 
 
Pembongkaran Muatan  
 
Dok bongkar-muat (loading dock) dapat mempermudah pekerjaan yang sehubungan 
dengan penanganan produk hortikultura di tempat tujuan. Kontainer atau wadah muatan 
bisa dipindahkan lebih cepat, dan pekerja tidak perlu membungkuk ataupun mengangkat 
beban secara berlebihan. 
 
Untuk truk yang besar, dok bongkar dengan tinggi 117 sampai 122 cm (46 sampai 48 
inch) dapat berfungsi dengan baik, sementara untuk truk kecil atau pick up disarankan 
untuk membuat dok bongkar setinggi 66 sampai 81 cm ( 26 sampai 32 inch). 

 
 
Sumber: Selders, A.W. et al. 1992. Facilities for Roadside Markets. Northeast  Regional 
Agricultural Engineering Service / Cornell University Cooperative Extension. 
 
Alat sederhana berikut ini dapat dipasang untuk mengurangi pekerjaan bongkar-muat 
barang dari kendaraan. Alat ini dapat dibuat dengan menggunakan dua kerek dan tali 
yang kuat. Satu kerek bisa dipasang di dalam truk pada bagian depan box, sedangkan 
kerek yang kedua dapat dipasang pada batang penyangga portabel atau benda lain 
seperti bagian samping gedung. Kontainer bisa digantung lansung jika ada 
pegangannya atau diikat dan digantung dengan sling. 
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Sumber: Pantastico, Er.B.1980. FAO/UNEP Expert Consultation on Reduction of Food Losses in 
Perishables Products of Plant Origin. Working Document 2: Fruits and Vegetables (6-9 May, 
Rome : FAO) 

      

Sumber: Pantastico, Er.B.1980. FAO/UNEP Expert Consultation on Reduction of Food Losses in 
Perishables Products of Plant Origin. Working Document 2: Fruits and Vegetables (6-9 May, 
Rome : FAO) 
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Tangga sederhana seperti yang diilustrasikan pada gambar di atas bisa dibuat untuk 
mengurangi pekerjaan menaikkan dan menurunkan produk. Tangga ini dapat dilipat dan 
dimasukkan ke belakang truk, ketika kendaraan bergerak. Anak tangga dapat dibuat dari 
kayu atau baja lembaran dan tonggak baja dapat digunakan untuk penyangga.  
 
Penggunaan ramp merupakan metode yang sederhana dan aman untuk menurunkan 
produk. Ramp harus cukup lebar untuk mencegah kecelakaan dan cukup kuat untuk 
menahan berat badan pekerja dan produk yang diangkatnya. Menyediakan truk tangan 
atau kereta kecil dapat juga mengurangi pekerjaan bongkar muat produk. 
 
 
Suhu Tempat Penyimpanan Sementara 
 
Ketika produk disimpan di tempat tujuan untuk waktu yang singkat sebelum pemasaran, 
orang yang menangani produk tersebut dapat menjaga kualitas dan mengurangi 
penyusutan dengan cara menyimpan produk pada suhu yang paling tepat untuk masing 
–masing produk. Tetapi jika periode penyimpanannya 7 hari atau kurang, kelembaban 
nisbinya dijaga antara 85 dan 95%, dan konsentrasi etilennya dijaga tetap dibawah 1 
ppm dengan ventilasi atau menggunakan penyerap etilen atau ethylene scrubber, 
sebagian besar komoditas dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok suhu berikut ini. 
 

32-36°F, 0-2°C 45-50°F, 7-10°C 55-65°F, 13-18°C 
Sayuran dan Melons 

anise 
artichoke 
arugula* 
asparagus* 
bean 
sprouts 
beet 
Belgian 
endive* 
bok choy 
broccoli* 
broccoflow
er* 
brussel 
sprouts* 
cabbage* 
cantaloupe 
carrot* 
cauliflower* 
celeriac 
celery* 
chard* 
chicory* 

collard* 
cut 
vegetables 
daikon* 
endive* 
escarole* 
garlic 
green onion* 
herbs(not 
basil) 
horseradish 
Jerusalem 
artichoke 
kale 
kohlrabi 
leek* 
lettuce* 
mint 
mushroom 
mustard 
greens* 
parsley* 

parsnip 
raddichio 
radish 
rutabaga 
rhubarb 
salsify 
shallot 
spinach* 
snow pea* 
sweet corn 
sweet pea* 
Swiss chard 
turnip 
turnip greens* 
waterchestnut 
watercress 

basil 
beans; snap, etc. 
cactus leaves 
cucumber* 
eggplant* 
Juan Canary 
melon 
kiwano 
okra* 
pepper; bell, 
chili 
squash; summer, soft 
rind* 
tomatillo 
watermelon* 

casaba melon 
cassava 
crenshaw melon 
dry onions 
ginger 
honeydew melon 
jicama 
potato 
Persian melon 
pumpkin 
squash; winter, hard 
rind 
sweet potato* 
taro 
tomato; ripe 
mature green 
yam* 
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32-36°F, 0-2°C 45-50°F, 7-10°C 55-65°F, 13-18°C 

Fruits 
Apple 
quince 
apricot 
raspberry 
avocado, 
ripe 
strawberry 
blackberry 
blueberry 
cherry 
currant 
cut fruits  
date 

fig 
gooseberry 
grape 
kiwifruit* 
nectarine 
peach 
pear; Asian 
pear; European 
persimmon* 
plum 
prune 

avocado, unripe 
cactus pear, tuna 
carambola 
chayote 
cranberry 
feijoa 
guava 
kumquat 
longan 
lychee 

mandarin 
olive 
orange 
passion fruit 
pepino 
pineapple 
pomegranate
tamarillo 
Tangelo 
tangerine 

atemoya 
banana 
breadfruit 
cherimoya 
coconut 
grapefruit* 
lemon* 
lime* 

mango 
mangosteen 
papaya 
plantain 
pummelo 
rambutan 
sapote 
soursop 

* Produk yang bertanda asterisk (*) adalah produk yang sensitive terhadap etilen 
Sumber: Thompson, J.F., Kader, A.A and Sylva, K. 1995. Compatibility Chart for Fruits and 
Vegetables in Short-term Transport or Storage. University of California DANR Publication 
21560 (poster). 

 
Pernyortiran/Pengepakan Ulang  

 
Beberapa produk mungkin memerlukan pencucian, pemangkasan, pengikatan atau 
penyortiran pada tingkat pasar grosir dan eceran. Denah dari tempat kerja yang dipakai 
untuk menangani produk di tempat tujuan harus terorganisasi untuk meminimalkan 
gerakan yang tidak produktif. Dalam ilustrasi di bawah ini, meja penuangan produk 
diletakkan di sebelah bak pencuci produk, dan papan pengeringan diletakkan langsung 
di sebelah bak pencuci. Setelah produk kering, produk dapat dipak di dalam kardus dan 
kardus dapat langsung diletakkan ke dalam kereta yang berlokasi tepat di samping meja 
pengepakan ulang. Dengan denah seperti ini, seorang pekerja dapat dengan mudah 
melakukan semua langkah penanganan seorang diri atau beberapa pekerja bisa bekerja 
bersama-sama. 
 

 
 
 
 
Sumber: Selders, A.W.et al. 1992. Facilities for Roadside Markets.Northeast Regional Agricultural 
Engineering Services / Cornell University Cooperative Extension 
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Beberapa produk kemungkinan harus dikemas ulang oleh pedagang grosir atau 
pengecer akibat perubahan kualitas atau pemasakan yang tidak merata. Meja sortir 
tomat di bawah ini memiliki unit kerja untuk 5 orang. Para pekerja ini memilih tomat 
berdasarkan tingkat kematangannya sebagai berikut: matang/merah, pink, atau baru 
mulai berubah warna kemerahan dari hijau, dan membiarkan tomat yang masih hijau 
bergulir ke ujung meja. Produk yang tidak lolos pemilihan (cull) ditempatkan di ember di 
bawah meja.  
 

 
 
Sumber: USDA. Tidak ada tanggal. Metode Pengepakan Ulang Tomat dan Peralatannya. 
Pelayanan Marketing USDA, Transportasi dan Divisi Fasilitas Penelitian Marketing, Laporan 
No.597 
 
  
Pemasakan 
 
Pemasakan adalah proses di mana buah mencapai rasa, warna, dan tekstur yang 
diinginkan. Buah-buahan yang termasuk klimakterik dapat dimasakkan tidak 
dipohonnya, jika dipetik setelah buah mencapai kematangan fisiologisnya. 
 
Buah-buahan klimakterik adalah termasuk apel, alpokat, pisang, blueberi, sukun, 
cherimoya, durian, feijoa, fig, jambu biji, buah kiwi, mangga, muskmelon, pepaya, 
markisa, pear, persimmon, pisang besar, quince, sawo, sapote, sirsak, buah berbiji 
(aprikot, nektarin, peach, plum) dan tomat. Beberapa buah-buahan ini jika dipetik pada 
saat “hijau-tua”, dapat dimatangkan setelah pemetikan dan disimpan sementara. Pisang 
dan pear adalah buah dengan karakter yang jarang ditemui, buah-buahan ini dapat 
menghasilkan rasa dan tekstur terbaik jika dipanen hijau-tua dan dimatangkan tidak di 
pohonnya. Alpokat tidak matang di pohon. 
 
Beberapa buah klimakterik mengeluarkan banyak etilen selama pemasakan. Termasuk 
buah apel, aprikot, alpokat , cantalop, kiwi, nektarin, peach, pear, plum, dan markisa. 
Dosis rendah dari gas etilen dapat menstimulasi buah-buahan jenis klimakterik untuk 
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memulai proses pemasakan. Ada juga buah jenis klimakterik, seperti muskmelon, yang 
kadar gulanya tidak akan bertambah selama proses pemasakan tetapi akan melembek. 
 
Jenis buah non-klimakterik harus dimatangkan di pohon jika ingin mendapatkan buah 
yang 100% masak karena sekali buah sudah dipetik, proses pemasakan tidak akan 
berlanjut lagi. Kualitasnya akan sangat rendah (dari rasa dan tektur) jika buah dipetik 
sebelum benar-benar masak. 
 
Beberapa buah non-klimakterik termasuk berry, cherry, buah jenis sitrus (lemon, jeruk 
nipis, orange, grapefruit, jeruk mandarin, tangerine), ketimun, korma, terong, anggur, 
leci, okra, kacang polong, cabai, nenas, delima, strawberry, squash, tamarillo dan 
semangka. 
 
Buah non-klimakterik tidak akan merespon jika dicoba untuk dimatangkan dengan gas 
etilen. Strawberry, misalnya, yang masih setengah merah, tidak akan berubah warna 
lagi atau kemanisannya tidak akan berubah setelah dipetik dan akan rusak lebih cepat 
jika terkena etilen. Rasa manis semangka mulai terbentuk selama 1 minggu sebelum 
waktu masak, sehingga tidak boleh dipanen terlalu dini karena semangka tidak akan 
manis. 
 
Terkadang pemasakan komoditas sebelum pernjualan pada tingkat grosir dan eceran 
akan meningkatkan nilai buah. Ruang pematangan biasanya digunakan untuk tomat, 
buah sitrus, dan pisang. Penggunaan gas etilen campuran yang dilarutkan lebih aman 
dibandingkan dengan penggunaan etilen murni yang mudah meledak dan terbakar pada 
konsentrasinya 3% atau lebih. 
 
Untuk tomat, gas etilen teknis ditambahkan ke dalam ruang pematangan dengan 
konsentrasi sekitar 100 ppm selama sekitar 48 jam. Kira-kira diperlukan 0,25 kaki 
kubik/jam gas etilen untuk setiap 1000 kaki kubik kamar pemasakan. Kipas angin kecil 
dapat digunakan untuk memastikan pergerakan gas etilen yang seragam dan kontinyu 
ke dalam dan ke sekeliling ruang. “Pematangan dengan udara-bertekanan” semakin 
banyak digunakan karena dapat menciptakan suhu dan konsentrasi etilen yang seragam 
ke seluruh ruang pemasakan. 
 

 
Sumber: Kasmire, R.F 1981. Pematangan Tomat dengan Metode Aliran Gas Etheylene Kontinyu. 
California Tomatorama. Fresh Market Tomato Advisory Board Information Bulletin No. 29 
 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai etilen generator, silahkan buka website American Ripener 
Co.Inc. di www.ripening.com atau Catalytic Generators, Inc. (International Ripening Company ) di 
www.Qasupplies.com

http://www.qasupplies.com/
http://www.ripening.com/
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Pemasakan dapat juga dilakukan dengan menggunakan etilen yang terbentuk dari 
ethanol yang dilewatkan pada bed alumina aktif. Cara ini lebih aman dibandingkan 
dengan menggunakan gas etilen murni.  
 
Bahan kimia yang dapat membentuk etilen seperti ethephon {(2-chloroethyl) asam 
fosfat} kadang-kadang digunakan untuk memasakkan tomat yang ditujukan untuk 
pengolahan. Jumlah etilen yang dilepaskan oleh ethepon akan bertambah jika pH dan 
atau kelembababn nisbinya meningkat. 
 
Sumber: Kays, S.J and Beaudry, R.M.1987. Techniques for inducing ethylene effects. Acta 
Horticulturae 201: 77-115. 
 
Ethephon juga disetujui untuk digunakan dalam proses pemasakan dan penurunan 
warna hijau (de-greening) buah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.  
 
Penggunaan ethephon (asam 2-chloroethane phosphonat) yang diperbolehkan 
dalam pertanian AS 
 
Penggunaan 

Hasil Panen dan Negara Bagian yang 
diperbolehkan (jika tdk ada Negara 
bagian, berarti disetujui diseluruh AS) 

Pemasakan buah pasca panen Pisang, tomat (Florida) 

Pemasakan buah sebelum pemanenan Tomat, cabe 

Pengguguran buah Apel, crabapple, zaitun 

Defoliasi Apples, buckhorn, cotton, roses 

Pelepasan buah 
Apel, blackberries (Washington, Oregon), 
cantaloupes, cherry (California, Arizona, 
Texas), tangerines 

Pematangan atau pengembangan warna 
Apples, cranberries (MA, NJ, WI), figs 
(California), filberts (Oregon), 
Anggur,cabe,nanas,tomat 

Penurunan warna hijau/degreening (sebelum 
panen) 

Tangerines 

Penurunan warna hijau/ degreening (pasca 
panen) 

Lemon 

Dehiscence atau pemecahan kulit Walnuts 

Kuring daun Tobacco 

Perangsang pembungaan Nanas dan bromeliad 

Sex expression Ketimun, squash 

Pengembangan pucuk bunga Apel 

Pengontrol tinggi tanaman Barley, daffodils, hyacinth, gandum 

Menstimulasi cabang samping Azaleas, geraniums 

 
Sumber: Reid M.S. 2002. Ethylene in Postharvest Technology pp.149-162. Dalam: Kader, 
A.A.(ed). Postharvest Technology of Horticulture Crops. Universitas California, Divisi Pertanian 
dan Sumber Alami, Publikasi 3311 
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Pada tabel di bawah ini ditampilkan suhu penyimpanan dan pemasakan yang biasa 
digunakan untuk beberapa komoditas yang dapat dimasakan 
 
Komoditas Respirasi 

(mg C02/ kg-
hr)1

Konsentra
si etilen 
(ppm) 

Waktu 
kontak dgn 
Etilen (jam)

Suhu 
pematang
an °F (°C)

Suhu 
penyimpan
an °F (°C) 

Panas  
Spesifik 
Btu/lb-F

Alpokat 62-157 10-100 12-48 59-65 
(15-18) 

40-55 
(4.4-13) 

0.81 

Pisang 25-110 100-150 24 59-65 
(15-18) 

56-58 
(13-14) 

0.81 

melon 20-27 100-150 18-24 68-77 
(20-25) 

45-50 
(7-10) 

0.94 

Kiwifruit 16-22 10-100 12-24 32-68 
(0-20) 

32-33 
(0-0.5) 

0.86 

mangga 40-200 100-150 12-24 68-72 
(20-22) 

56-58 
(13-14) 

0.85 

Penurunan 
warna hijau / 
penguningan 
/ de-greening 
jeruk 

22-34 1-10 24-72 68-72 
(20-22) 

41-48 
(5-9) 

0.90 

Stone fruit 12-81 10-100 12-72 55-77 
(13-25) 

31-32 
(-0.5-0) 

0.90 

Tomat 24-44 100-150 24-48 68-77 
(20-25) 

50-55 
(10-13) 

0.95 

Catatan 1) Kalikan dengan 220 untuk mendapatkan panas respirasi (BTU/ton/24 jam) 
 
Sumber: Thompson, J.F. 1994. Fasilitas Pematangan. Perishables Handling Newsletter, Nov 
1994. Terbitan istimewa No.80: 5-8 
 
 
Ilustrasi berikut ini adalah ruang penguningan (de-greening) yang didisain untuk sitrus di 
dalam palet. Atap dari ruangan relatif tinggi, sehingga box bisa disusun paling sedikit 
empat susun. Atap buatan ditambahkan untuk menyediakan pergerakan udara cukup ke 
seluruh ruangan. Untuk informasi lebih untuk konstruksi ruang, silahkan lihat artikel 
berjudul “Ripening Facilities” (Thompson, 1994) pada bagian referensi dalam manual ini.  
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Sumber : USDA.Tidak bertanggal.Memodernisasikan Sistem Penanganan untuk Sitrus Florida 
dari Pemetikan sampai Pengepakan. Layanan Penelitian Agrikultural, Laporan Penelitina 
Marketing No.914   
 
Untuk penanganan dalam skala kecil, mungkin lebih bermanfaat memiliki beberapa 
ruang pemasakan yang kecil, dari pada hanya satu ruangan yang besar, karena 
banyaknya produk yang ditangani di tempat tujuan akan berubah dari waktu ke waktu. 
Pada keadaan ini, sistem aliran langsung dapat didisain sedemikian rupa sehingga satu 
atau lebih ruangan dapat digunakan pada saat yang sama. 
 
Flowmeter (pengukur laju aliran) untuk masing-masing ruangan dapat ditempatkan di 
bersama-sama di satu tempat untuk memudahkan pengawasan, atau dapat digantung 
pada tali. Menempatkan semua flowmeter pada tempat yang sama memerlukan lebih 
banyak pipa daripada jika flowmeter ditempatkan di setiap ruang pemasakan. Untuk 
informasi lebih lanjut dan detail mengenai bagaimana mengatur sistem pergerakan 
udara untuk pemasakan buah, lihat Sherman dan Gull (1981)  
 
 
Flowmeter pada satu lokasi 
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Flowmeter ditempatkan di setiap ruang pemasakan 
 

 
 
Sumber:  Sherman, M dan Gull, D.D 1981. Sistem Aliran Langsung untuk Menambahkan 
Ethylene ke dalam Ruang Pematangan Tomat. Universitas Florida/IFAS, Vegetable Crops Fact 
Sheet Lembaran 30. 
 
Pengusaha skala kecil sekarang dapat membeli fasilitas pemasakan yang portable atau 
dapat pindah dari berbagai perusahan di Amerika Serikat.  Sistem portable  yang 
diilustrasikan di bawah ini mempunyai kapasitas 20 palet, kapasitas aliran udara tinggi 
dan sederhana untuk dioperasikan.  Yang utama diperlukan adalah dok bongkar-muat 
dan suplai listrik 220V.   
 
 

 
 
Sumber: Modular Ripening Company, Inc. 1994. Norfolk Virginia 
 
 

Pedagang grosir dan retail skala kecil dapat memasakkan buah dalam tong atau kotak 
karton besar dengan menempatkan sejumlah kecil produk yang dapat memproduksi 
etilen seperti pisang masak bersama dengan produk yang akan dimasakkan.  Tutup 
tong atau kotak karton dengan lembaran plastik selama 24 jam, kemudian buka penutup 
plastiknya.  

Cara sederhana untuk memasakkan buah di rumah dalam jumlah kecil adalah 
menggunakan mangkok pemasak.  Buah-buah yang memerlukan pemasakan harus 
ditempatkan di dalam mangkok dengan sebuah apel atau pisang masak (atau produk 
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lain yang menghasilkan etilen tinggi).  Mangkok yang diperlihatkan di bawah adalah 
terbuat dari plastik cetak jernih dan mempunyai lubang ventilasi di bagian atas.  Dengan 
cara ini, pemasakan membutuhkan satu sampai empat hari.   

Pemasakan di rumah juga mungkin dilakukan menggunakan praktek teknologi rendah 
yaitu dengan menempatkan buah-buah yang akan dimasakan di dalam kantong kertas 
dengan satu buah yang  sama yang sudah masak, tutup tidak rapat dan diperiksan 
dalam beberapa hari.   

 

 
 
Pemajangan (Display) 
 
Tempat pemajangan atau display dari kayu berbentuk meja di bawah ini, didisain untuk 
komoditas seperti produk cruciferous dan sayuran berdaun hijau yang dapat 
mentoleransi pendinginan dengan es. Meja ini dapat digunakan dalam posisi horizontal 
atau dimiringkan. Untuk spesifikasi desain yang lebih lengkap, hubungi Universitas 
Cornell Extension Service, 304 Riley Robb Hall, Ithaca, New York, 14853 
 
Empat sampai lima pound es serut per kaki kubik display dibutuhkan untuk pendinginan 
per harinya. Ember penampung harus disediakan untuk menampung air lumeran dari 
es. Untuk mengurangi kebutuhan es, meja display harus diinsulasi dan dihindarkan dari 
matahari langsung. 
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Sumber: Bartsch,  J.A., et al.Tidak bertanggal. Konstruksi dan Manajemen dari Display Produk 
dengan Es. Universitas Cornell, Agricultural Engineering Extension Bull. 438.   
 
 
Dalam display produk hortikultura, penempatan satu atau dua lapis produk lebih baik 
untuk melindungi komoditas dari kerusakan akibat kompresi (tekanan produk di atasnya) 
dan akibat terlalu banyak disentuh/dipegang konsumen.  
 
Kelembaban nisbi yang tinggi selama display bisa diperoleh dengan penyemprotan 
embun air dingin dan bersih pada sayuran berdaun dan hasil pertanian lainnya yang 
tahan terhadap kontak langsung dengan air. Alat penyemprot sederhana bisa dibuat 
dengan melubangi pipa dengan lubang–lubang kecil dan menyambungnya dengan pipa 
air. Jika display dilakukan di luar ruangan, peneduh harus disediakan. 
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Display dan area penyimpanan harus bersih dan disanitasi secara beraturan. Hasil 
pangkasan atau trimmings, sampah dan produk yang sudah rusak yang masih ada pada 
tempat display tidak enak dilihat dan dapat menjadi sumber pembusukan, bau dan gas 
etilen.  
 
Buah-buan dan sayuran yang sebaiknya disemprot selama display: 
 
Artichoke Mustard greens 

Daun bawang 
Parsley 
Parsnips 
Kacang polong / kapri 
Paprika 
Radish 
Rhubarb 
Bawang Pre 
Kecambah 
Summer squash 
Swiss chard 
Turnips 
Selada air 

Buncis hijau 
Beets 
Brokoli 
Brussels sprouts 
Kol 
Wortel 
Kembang Kol 
Seledri 
Collards 
Jagung 
Terong 
Endive 
Kale 
Selada  
 
 
Meja display sederhana berbentuk setengah lingkaran ini dapat dibuat dari satu lembar 
tripleks 4 kaki X 8 kaki. Gambar cara pembuatan meja seperti di bawah ini dan gambar 
meja pajang lainnya tersedia dari Cornell University Extension, 304 Riley-Robb Hall, 
Ithaca, New Yor 14853. 
 
   

 
Sumber: Agricultural and Biological Engineering. No date. Description and Price List of Plans for 
Storages and Market Stands for Fruit and Vegetables. Cornell Univeristy Extension Bulletin 851-
S.  
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BAB 10 
PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA 

 
Saat kondisi tidak sesuai untuk penyimpanan atau pemasaran produk segar dengan segera, 
banyak hasil hortikultural dapat diolah menggunakan teknologi sederhana.  Banyak cara 
pengolahan yang dapat digunakan oleh penangan skala kecil, termasuk pengeringan, 
fermentasi, pengalengan, pembekuan, pengawetan dan pembuatan jus.  Buah, sayur dan 
bunga semua dapat dikeringkan dan disimpan untuk digunakan atau dijual pada waktu-
waktu yang akan datang.  Fermentasi adalah cara yang populer di seluruh dunia sebagai 
cara pengawetan makanan, dan lebih dari 3,500 makanan terfermentasi telah digambarkan 
oleh Campbell-Platt (1987).  Buah-buahan dan sayuran dapat dikalengkan atau dibekukan, 
dan buah-buahan sering diawetkan dalam gula atau dalam bentuk jus. 

Produk yang telah diolah harus dibungkus dan disimpan dengan benar untuk mencapai 
potensi masa simpan hingga satu tahun.  Produk kering harus dibungkus dalam wadah 
kedap udara (gelas atau botol plastik atau kantong plastik yang tertutup rapat).  Produk yang 
dikalengkan atau dibotolkan harus melalui proses pemanasan yang cukup menggunakan 
wadah atau container dengan kualitas tinggi yang bersegel kuat.  Produk yang dikeringkan 
dan dikalengkan atau dibotolkan lebih baik disimpan di tempat dingin dan gelap. 

Penanganan pascapanen, pengangkutan dan pemasaran produk olahan dapat lebih 
sederhana dan lebih murah daripada produk segar, karena pendinginan tidak diperlukan.  
Produk kering memakan tempat lebih sedikit daripada produk yang sama dalam bentuk 
segar, juga mengurangi biaya pengangkutan dan tempat penyimpanan. 

 

25 pounds (11.3 kg) dari: Menghasilkan produk kering:   

Buah-buahan 4 lb (1.81 kg) 

Wortel dan beet  3 lb (1.36 kg) 

Seladri, sawi atau tomat  1.5 lb  (0.68 kg) 

Bawang atau zucchini 2.5 lb  (1.13 kg) 
Sumber: Bills, J. and Bills, S. 1974. Home Food Dehydrating. Bountiful, Utah: Horizon Publishers 

 

Intermediate Technology Publications dalam asosiasinya dengan CTA, mengeluarkan 
panduan untuk peralatan yang sesuai berjudul Small-Scale Food Processing (1992) di edit 
oleh Fellows dan Hampton.  Kita menganjurkan anda untuk menggunakan petunjuk ini untuk 
menemukan informasi lebih atas pengolahan yang ditunjukkan dalam buku ini, atau untuk 
menetapkan peralatan tertentu dan pengusaha local pembuatnya. 
* Intermediate Technology Publications, 9 King Street, London WC2E 8HW, UK 
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Peralatan Pengolahan 
Katalog peralatan pengolahan pascapanen tersedia dari Intermediate Technology 
Publications.  Terdapat didalamnya pengering, tempat penyimpanan, wadah, pembersih, 
penggiling tangan, penggiling tenaga mesin, alat pembuka kulit, pembersih biji, peralatan 
pengolah minyak, pengepresan buah, dan pengiris hasil dalam bentuk akar-akaran.  
Beberapa contoh terdapat dibawah. 

Pengiris singkong oleh dua orang (two-man cassava grater):  

Chopper umbi atau akar-akaran dengan empat pisau (Four-bladed root chopper): 
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Pengepresan buah dengan tangan (Hand-operated fruit press):  

 

Cherry pitter: 

 
 
 
 
Sumber: Intermediate Technology Publications, 1987. Post-harvest Crop Processing: Some tools for 
agriculture. Intermediate Technology Publications. London, England. 29 pp. 
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Persiapan untuk Pengolahan 
Beberapa produk memerlukan blanching sebelum pembekuan atau pengeringan.  Blanching 
dengan merebus di air atau dengan uap panas menghentikan reaksi enzimatik dalam produk 
dan membantu mempertahankan warna dan cita-rasa setelah pengolahan.  Selalu bilas 
produk yang telah di blanching di air yang sangat dingin atau celupkan produk blanching 
dalam air es untuk menghentikan proses pemanasan/pemasakan atau cooking process dan 
dengan cepat menurunkan suhu. 

Waktu blanching untuk komoditi pilihan {pakai satu gallon air per pound (8 liter per kg) 
produk}.  Tambah satu menit untuk setiap ketinggian 2000 ft jika anda tinggal di ketinggian 
lebih dari 4000 ft.  

 

Komoditi Waktu blanching dalam air mendidih 
(menit) 

Broccoli 3 

Polong hijau (Green 
Beans) 

3 

Sawi atau cabbages 
(wedges) 

5 

Wortel 5 

Bunga kol (Cauliflower)  3 (tambah garam 4 sendok makan) 

Collard greens 3 

Jagung manis atau Corn 
(sweet) 

7 

Terong 4 (tambah1/2 cup jus jeruk nipis) 

Sayur daun hijau (Leafy 
greens) 

2 

Jamur (Mushrooms) 3 - 5 

Peas 2 

Kentang atau Potatoes 
(new) 

4 - 10 

Pumpkin 2 - 3 atau sampai lembut  

Ubi jalar (Sweet 
potatoes) 

15 - 20 atau sampai lembut  

Zucchini/summer squash 3 
 
 
Sumber: Chioffi, N. and Mead, S. 1991. Keeping the Harvest. Pownal, Vermont: Storey Publishing. 
McClure, S. 1992. The Harvest Gardener. Pownal, Vermont: Storey Publishing. 
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Buah seperti apel, pir, peach, dan apricot kadang-kadang diperlakukan dengan sulfur saat 
pengeringan.  Penambahan sulfur {bakar satu sendok makan bubuk sulfur per pound (12g 
per kg) buah} atau sulfit (celupkan buah dalam 1% larutan potassium metabisulfit selama 
satu menit) membantu menghindari pencoklatan, kehilangan rasa dan kehilangan vitamin C. 

Sulfur telah menjadi sumber reaksi alergi bagi beberapa orang, jadi bungkusan produk yang 
diperlakukan dengan sulfur harus selalu diberi label.  Vitamin C dapat digunakan sebagai 
alternative perlakuan awal untuk mencegah warna coklat selama proses pengeringan.  
Gunakan 30 ml bubuk asam askorbat dalam satu liter (atau 2 sendok makan dalam satu 
quart) air hangat kuku.  Iris buah langsung ke dalam larutan, aduk merata, tiriskan dengan 
baik serta keringkan,  

Untuk mendapatkan hasil terbaik saat pengeringan produk segar, buah harus diiris atau 
dibagi empat, dan sayur harus diiris tipis, di chop atau dalam bentuk daduatau kubus.  Buah 
yang dikeringkan dengan matahari akan memakan waktu 2 sampai 3 hari atau lebih, 
sementara kebanyakan sayur yang di chop atau dipotong dadu akan kering dalam 1 sampai 
2 hari.   

Waktu sulfurisasi untuk buah-buah tertentu:  

Komoditi Waktu sulfurisasi untuk buah 
dipotong empat   

Waktu sulfurisasi untuk buah 
dipotong dua 

Apel 45 menit  

Apricot 2 jam 3 jam 

Cherry 20 menit 30 menit 

Nectarine 2 jam 3 jam 

Peach 2 jam 2 - 3 jam 

Pir 2 jam 4 - 5 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Miller, M. et al. 1981. Drying Foods at Home. University of California, Division of Agricultural 
Science, Leaflet 2785. Hobson, P. 1994. Making and using dried foods. Pownal, Vermont: Storey 
Publishing. 
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Kotak sulfur dengan biaya murah dapat dibuat dari kotak kardus besar yang dilubangi atau 
ditoreh di beberapa tempat untuk memberi ventilasi yang cukup.  Nampan untuk 
pengeringan ditumpuk menggunakan batu bata dan potongan kayu sebagai pengatur jarak.  
Nampan harus dibuat seluruhnya dari kayu, karena asap sulfur akan merusak logam.  
Semua pemasangan harus ditempatkan di luar, lebih disukai di atas tanah kosong.  Gunakan 
satu sendok makan bubuk sulfur per pound (35 ml per kg) buah.  Tempatkan sulfur di wadah 
jauh dari sisi kotak karena akan menjadi sedikit panas.  Tutup sisi bawah kotak dengan 
tanah. 

 

 
Sumber: Miller, M. et al. 1981. Drying Foods at Home. University of California, Division of Agricultural 
Science, Leaflet 2785. 
 
Kotak kayu: 

                                                                           
 
Sumber: Intermediate Technology Publications, 1987. Post-harvest Crop Processing: Some tools for 
agriculture. Intermediate Technology Publications. London, England. 
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Pengeringan dengan Sinar Matahari 
Produk horticultural dapat dikeringkan menggunakan radiasi sinar matahari secara langsung 
atau tidak langsung.  Cara yang paling sederhana untuk pengeringan dengan sinar matahari 
adalah dengan meletakkan produk diatas permukaan hitam yang datar dan membiarkan 
matahari dan angin mengeringkannya.  Kacang-kacangan dapat dikeringkan secara efektif 
dengan cara ini. 

 

 

Pengeringan langsung yang sederhana dapat dibuat dengan nampan dari bahan 
penyaringan yang disanggah balok kayu atau batako untuk memberi sirkulasi udara di 
bawah produk.  Lapisan kain kasa dapat ditebarkan secara longgar di atas produk, 
melindungi dari serangga dan burung saat pengeringan.  Periksa produk setiap hari dan 
pindahkan jika ada hujan. 
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Cara yang sederhana untuk pengereingan matahari adalah dengan membuat panggung dari 
kayu dan tutup kerangka dengan anyaman jerami.  Ilustrasi di bawah, potongan tomat segar 
sedang dikeringkan dalam sinar matahari langsung diatas anyaman jerami.  Udara dapat 
lewat di atas dan di bawah produk mempercepat pengeringan dan mengurangi susut akibat  
terlalu panas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kitinoja, L. 1992. Consultancy for Africare/ USAID on food processing in the Ouadhai, Chad, 
Central Africa. Extension Systems International, 73 Antelope Street, Woodland, California 95695. 
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Kertas aluminum dapat digunakan untuk memantulkan matahari ke nampan pengering.  
Contoh di bawah menggunakan lembaran plastik perangkap panas dan mempercepat waktu 
pengeringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: Intermediate Technology Publications, 1987. Post-harvest Crop Processing: Some tools for 
agriculture. Intermediate Technology Publications. London, England. 29 pp. 
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Semua nampan, penyaring atau tikar yang digunakan untuk pengeringan produk harus 
bersih.  Nampan dibuat dari stainless steel, plastik atau nilon lebih mudah untuk 
merawatnya dengan bersih dari pada nampan kayu.  Beberapa jus buah akan menempel ke 
permukaan pada setiap penanganan.  Ini akan mengakibatkan akumulasi kotoran dan 
menumpuknya masa jamur yang dapat mengkontaminasi dan mempengaruhi penampilan 
produk kering.  Gunakan deterjen yang kuat dan gosok nampan, penyaring atau tikar sampai 
bersih.  Biarkan kering di matahari sebelum digunakan lagi untuk mengeringkan produk. 

Bahan yang baik untuk mengendapkan debu di jalan raya, jalan kecil atau lantai tanah 
adalah kalsium klorida.  Ketika disebarkan di tanah kalsium klorida menyerap kelembaban 
dari udara dan menjaga tanah lembab.  Sebarkan kalsium klorida di permukaan dengan 
takaran ½ pound per yard persegi.  

Untuk mengurangi pertumbuhan jamur di nampan, penyaring dan tikar saat musim sepi, cuci 
dan keringkan menyeluruh, lalu simpan di tempat dengan ventilasi yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mrak, E.M. and Phaff, H.J. 1949. Sun-drying fruits. California Agricultural Experiment Station 
Circular 392. 

  
 



Pengolahan Hasil Hortikultura X - 11

Untuk memperbaiki efisiensi pengeringan, beberapa macam struktur harus digunakan untuk 
menangkap radiasi matahari.  Berbagai tipe pengering matahari telah dikembangkan dan 
diilustrasikan di bawah.  

 

Tipe 
pengring 

Deskripsi Tampak skematik 
untuk contoh khusus  

Kabinet 
langsung 

Chamber pengering diberi kaca dan tidak ada 
penggunaan solar collector terpisah.   

 

Kabinet tidak 
langsung 

Solar collector digunakan yang terpisah dari chamber 
tanpa permukaan transparan.  

 

Model 
campuran 

atau cabinet 
hybrid  

Chamber pengeringan diberi glas sebagian atau 
seluruhnya dan digunakan solar collector terpisah.  

 

Terowongan Biasanya struktur rangka melengkung dengan satu 
atau dua lapisan plastik film berlapis glas.  Biasanya 
pengering langsung tapi dapat tidak langsung bila film 
plastic hitam digunakan untuk lapisan bagian dalam 
dari lapisan plastik ber glas. 

 

Terowongan 
rendah 

Pengering langsung sama dengan di atas namun 
dibuat dekat dengan tanah dan biasanya mampu 
menangani satu lapis produk.   

 

Tenda Pengering langsung dengan kerangka lurus daripada 
lengkung.   

 

Tong Berbagai pengering, biasanya tidak langsung dengan 
konveksi aliran udara bertekanan yang dapat 
mengeringkan lapisan tebal (biasanya 300 mm atau 
lebih) produk.   

 

* Menunjukkan permukaan ber glas.  
 

Sumber: Fuller, R.J. 1993. Solar Drying of Horticultural Produce: Present Practice and Future 
Prospects. Postharvest News and Information 4(5): 131N-136N. 
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Beberapa lagi model kompleks dari pengering matahari mempunyai gelas atau jendela 
plastik bening yang menutup produk, menyediakan perlindungan dari serangga sementara 
menangkap lebih banyak panas dari matahari. 

Pengering sinar matahari langsung:  

 

 

Pengering tidak langsung dikontruksi sehingga matahari memancarkan sinarnya ke solar 
collector (kotak rendah, dalamnya dicat hitam, ditutup dengan jendela dari kaca) 
memanaskan udara kemudian akan bergerak ke atas melalui tumpukkan nampan sebanyak 
empat sampai enam yang berisi produk. 

 

 
Sumber: Yaciuk, G. 1982. Food Drying: Proceedings of a Workshop held at Edmonton, Alberta, 6-9 
July 1981. Ottawa, Ontario: IDRC 104 pp. 
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 Pengering dengan Udara Bertekanan 
Kacang-kacangan dapat dikeringkan secara curah menggunakan pengering yang 
mengkombinasikan aliran tetap udara dengan sumber panas dari luar.  Ruang plenum di 
bawah produk ditutup dengan lantai dari lembaran logam yang dilubangi atau kisi-kisi papan 
kayu.  Kipas terletak antara perapian dan ruang plenum menggerakkan udara panas ke 
produk yang dikeringkan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO. 
120 pp. 
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Pengering dengan Pembakaran Minyak 
Pengering tipe batch di bawah dibuat dari kayu, mempunyai kipas tipe aksial dan bakaran 
minyak tanah atau minyak disel.  Bermacam pengering tersedia dari pabrik yang ada di 
seluruh dunia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Clarke, B. 1987. Post-Harvest Crop Processing: Some Tools for Agriculture. London, UK: 
Intermediate Technology Publications. 
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Dua tipe pengering biasa digunakan untuk mengeringkan kacang-kacangan jumlah kecil.  
Kereta dengan dasar berlubang dapat diangkut ke ladang dan tersambungkan dengan 
sebuah perapian portable untuk pengeringan tipe batch. pengering “Pot Hole” yang stasioner 
dirancang untuk menggerakkan udara panas sepanjang plenum di bawah platform tetap dan 
wadah-wadah atau bins besar dari kacang ditempatkan di atas platform untuk dikeringkan 
bersamaan dengan udara panas naik melalui lantai berperforasi atau berlubang.  

Pengering Wagon:  

 

Pengering “Pot-Hole”:  

 
 
 
 
Sumber: Kader, A.A. and Thompson, J.F. 2002. Postharvest handling Systems: Tree nuts. Pp.399-
406. In: Kader, AA. (Ed). Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California, 
Division of Agriculture and Natural Resources, Publication 3311. 
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Pengering Tenaga Listrik 
Pengering tenaga listrik sederhana dapat dikonstruksi menggunakan kayu tripleks, lembaran 
logam, kipas kecil, lima bola lampu dengan pitingan porselin dan beberapa bahan penyaring.  
Pengering dibawah mempunyai panjang 32 inch lebar 21 inch dan tinggi 30 inch, dan 
memuat rak untuk lima nampan.  Kipas dan lembaran logam yang melapisi bagian bawah 
kompartemen membantu menyalurkan panas ke atas melalui kotak.  

 

 
 
 
Sumber: Chioffi, N. and Mead, G. 1991. Keeping the Harvest. Pownal, Vermont: Storey Publishing 
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Pengerin Oven 
Buah dan sayuran dapat dikeringkan dalam oven rumah jika oven dapat dijalankan dalam 
suhu rendah.  Tempatkan produk yang telah disiapkan di atas nampan kue atau penyaring 
logam, pasang suhu oven 140 °F dan biarkan pintu sedikit terbuka (2 sampai 4 inch).  Waktu 
pengeringan dapat dikurangi jika ventilasi ditingkatkan dengan menggunakan kipas kecil 
yang ditempatkan di luar oven.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Georgia Cooperative Extension Service. 1984. So Easy to Preserve. University of Georgia, 
Athens, Georgia. 
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Pengeringan Bunga-bungaan 
Bunga potong dapat dikeringkan dengan digantung terbalik atau ditopang tegak dengan 
kawat ayam.  Bunga tertentu akan terlihat lebih alamiah jika dibiarkan di vas saat kering.  
Anthurium kering paling baik jika dibiarkan mengering dengan lambat.  Potong tangkai 
dengan sudut tajam, dan tempatkan bunga kedalam vas berisi air 2 inch.  Dalam semua hal, 
bunga harus dibiarkan kering angin pada tempat gelap.    
Bunga yang mengering dengan baik jika dibiarkan berdiri: strawflower, delphinium, larkspur, 
okrapods 
Bunga yang paling baik dikeringkan tergantung terbalik: chrysanthemum, amaranthus, 
African daisy, statice, marigold 

 

African daisy disangga diatas penyaring kawat ayam: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Rogers, B.R. 1988. The Encyclopaedia of Everlastings. New York: Michael Friedman 
Publishing Group, Inc. 191 pp. 
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Bunga potong dapat dikeringkan dengan cepat dan lebih mudah di dalam pasir atau silica 
gel.  Pasir yang digunakan untuk mengeringkan bunga harus bersih, halus dan semakin kecil 
semakin lebih baik.  Mulai dengan satu inchi pasir di dalam wadah, tempatkan bunga yang 
akan dikeringkan diatas pasir dan dengan hati-hati tutup seluruh bunga dengan pasir lagi.  
Wadah sebaiknya tidak ditutup dan bunga akan mengering sekitar tiga minggu.  Bunga yang 
kering dengan baik dalam pasir adalah shasta daisy, lily-of-the-valley, cosmos, dahlia sweet 
william carnation, stock, freesia dan narcissus.  

Pengeringan bunga dalam pasir:  

Silica Gel secara relatip adalah mahal tapi dapat digunakan kembali jika dipanaskan sampai 
gel kering setelah setiap pemakaian.  Untuk pemakaiannya, tutup bunga seperti halnya 
menutupnya dengan pasir, lalu secara rapat tutup wadah.  Periksa setalah dua atau tiga hari 
pengeringan.  silica Gel sangat berguna untuk mengeringkan tanaman mudah rusak dan 
bunga dengan warna-warna yang lembut. 

Bunga yang baik dikeringkan dalam silica gel adalah allium, anemone, conrflower, mawar, 
tulip dan zinnia. 
 
Sumber: Rogers, B.R. 1988. The Encyclopaedia of Everlastings. New York: Michael Friedman 
Publishing Group, Inc. 191 pp. 

  
 



Pengolahan Hasil Hortikultura X - 20

Pengalengan 
Ada dua tipe pengalengan yang biasa digunakan untuk mengolah hasil horticultural.  
Pertama adalah pengalengan dengan water bath, dimana pot besar dengan tutup longgar 
dan satu rak untuk memegang botol leher lebar atau jar pada bagian bawahnya.  Pot harus 
cukup dalam untuk menutup jars dengan jarak satu sampai dua inchi dan tetap memiliki 
ruang lain untuk memungkinkan pendidihan.  Diameter pot harus tidak lebih dari empat inchi 
lebih lebar dari diameter pembakar atau burner pada kompor untuk memastikan pemanasan 
yang merata.  

Makanan mengandung asam seperti buah-buahan, tomat, acar dan relish, dan makanan 
dengan kadar gula tinggi seperti sele atau jam, sirup dan sele kulit jeruk atau marmalade 
dapat dengan aman diolah menggunakan air mendidih. 

 

 
 
 
 
Sumber: Georgia Cooperative Extension Service. 1984. So Easy to Preserve. University of Georgia, 
Athens, Georgia. 
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Kaleng besar bertekanan direkomendasikan untuk mengolah makanan dengan asam rendah 
seperti sayuran.  Kaleng bertekanan khususnya terbuat dari pot tebal dengan tutup yang 
dapat dikunci, ada rak dalam dan ventilasi uap pada tutupnya.  Ventilasi dapat diatur 
menggunakan berat atau sekrup, tergantung dari tipe panci.  Pengukur tekanan (dial gauge) 
menunjukkan tekanan udara di dalam kaleng.  Alat pengukur memberi bacaan tekanan 
aktual, sementara pengukur berat (weight gauge) akan bergoyang dengan pelan ketika 
kaleng dalam tekanan yang diinginkan.  Tekanan sepuluh pound dalam 115 °C (240 °F) 
direkomendasikan untuk pengalengan sayuran. 

Kaleng Bertekanan 

 

 

Dial Gauge  

 

 

Weighted Gauges  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Georgia Cooperative Extension Service. 1984. So Easy to Preserve. University of Georgia, 
Athens, Georgia. 
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Ada tiga tipe wadah glas digunakan untuk hasil olahan produk hortikultura.  Wadah tipe 
penutup bola dan wadah dengan tutup seng yang keduanya membutuhkan penyekat karet 
untuk penutupan yang erat. Ini kadang-kadang susah untuk didapatkan, tapi jika tersedia 
secara local, dapat menjadi wadah yang sangat baik.  Sekarang ini wadah glas dengan dua 
penutup adalah wadah yang paling biasa digunakan. 

Tidak masalah wadah yang mana digunakan, saat mengisi wadah, penting untuk 
membiarkan sedikit tempat kosong untuk memberi pengembangan terhadap makanan saat 
pengolahan.  Jika kendi diisi terlalu penuh, wadah akan meledak.  Jika terlalu banyak tempat 
disisakan, makanan akan rusak, karena ekstra udara sisa tidak dapat dikeluar saat 
pengolahan.  

Wadah glas, dari kiri ke kanan: Wadah glas penutup tipe bola, penutup seng dan 
penutup dua bagian 

 

 
Sumber: Georgia Cooperative Extension Service. 1984. So Easy to Preserve. University of Georgia, 
Athens, Georgia. 
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Pembuatan Jus 

Buah 
Untuk mengolah tomat atau buah ke dalam bentuk jus, buah dididihkan dalam air atau 
jusnya sendiri dalam wadah satainless steel, gelas atau berlapis enamel,.  Saat sudah 
lembut, produk dipotong ke dalam bentuk kecil-kecil dan diperas dengan penggiling 
makanan, disaring dengan beberapa lapis kain kasa.  Gula atau jus lemon dapat 
ditambahkan, untuk rasa. 

Jus kemudian harus dibekukan dalam wadah atau dikalengkan untuk penyimpanan.  Jus 
dapat dibekukan dalam kaleng-kaleng atau wadah pembekuan (tinggalkan ruang atas ½ 
inch).  Sebagian besar jus buah dapat dikalengkan dalam mangkok air mendidih selama 20 
menit, tapi jus apel dan anggur dapat diolah dalam air panas (82 °C atau 180 °F) selama 30 
menit. 

Sayuran 
 
Sayuran harus dipotong atau diparut, kemudian dididihkan dengan perlahan selama 45 
sampai 50 menit sampai seperti bubur.  Jus selanjutnya dapat diperas atau disaring dari pulp 
sayuran tersebut, selanjutnya dibekukan atau dikalengkan. Pengalengan jus sayuran 
memerlukan pengolahan dengan memasukkan ke dalam kaleng bertekanan sepuluh pon. 
Wadah ukuran Pint harus diolah selama 55 menit, dan wadah ukuran quart selama 85 menit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Stoner, C.H. (Ed). 1977. Stocking Up. Emmaus, Penn: Rodale Press. 
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Cara Pengolahan Lain 

Pembekuan 
Kebanyakan sayuran harus di blansir (blanching) sebelum dibekukan untuk menghindari 
kehilangan rasa dan warna selama penyimpanan.  Suhu pembekuan paling baik diatur 
antara -21 sampai -18 °C (0 samapai 5 °F). 

Pembungkus untuk pembekuan harus tahan lembab dan tahan uap dan mengandung sedikit 
udara untuk mencegah oksidasi selama penyimpanan.  Kantong plastik tebal, kertas 
aluminum tebal, wadah gelas untuk pembekuan dan karton pembekuan berlapis lilin semua 
wadah yang baik.  

Jeli dan sele 
Membuat sele, jeli dan awetan lain dengan kadar gula tinggi memerlukan antara buah, 
asam, pectin dan gula yang seimbang untuk hasil terbaik.  Buah yang belum masak 
mengandung pectin lebih banyak daripada buah masak, dan jus apel sumber baik pectin 
alami.  Jika buah dengan asam rendah, jus lemon dapat ditambahkan pada campuran buah 
dan gula.  Gula tebu atau gula bit lebih baik untuk membuat sele daripada madu atau sirup 
jagung. 

Untuk proses awetan buah, buah dimasak pada panas medium sampai campuran kental 
pada sendok. Hindari pemasakan berlebihan karena ini akan menurunkan kapasitas jeli 
dalam campuran.  Tuangkan ke dalam wadah dan tutup dengan sekat lilin paraffin.  Proses 
berikutnya harus dipanaskan dalam air mendidih selama lima menit. 

Fermentasi 
Saat bakteri asam laktat dalam makanan mengubah karbohidrat menjadi asam laktat, 
makanan diawetkan dengan menghasilkan pH rendah.  Sauerkraut (kol) dan wine (anggur) 
adalah dua contoh dari ribuan fermentasi makanan dibuat diseluruh dunia.  Untuk informasi 
dan resep lebih lanjut. Lihat Chioffi and Mead (1991). 

Pengasaman 
Pengasinan adalah pengolahan yang sederhana yang dapat digunakan dengan segala jenis 
buah dan sayuran.  Larutan garam (9 bagian sari asam buah apel atau cuka putih, 1 bagian 
garam non-iodin, 9 bagian air, ditambah pencita rasa dan bumbu) dituangkan di atas produk 
kedalam wadah gelas (biarkan ruang atas ½ inch).  Acar asinan yang terbentuk ditutup dan 
biarkan sesuai suhu lingkungan selama tiga minggu atau lebih, sementara bungkusan acar 
segar yang telah jadi dipanaskan dalam air mendidih selama 10 menit. 

 
 
Sumber: USDA. 1977. Canning, Freezing and Storing Garden Produce. USDA Agricultural Information 
Bulletin 410. 
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BAB 11 
PRAKTEK KEAMANAN PANGAN 

 
 
Perhatian terhadap keamanan makanan saat penanganan buah dan sayuran segar telah 
meningkat dalam dekade terakhir.  Adanya kejadian terjangkitnya penyakit dari bahan 
pangan telah dihubungkan dengan berry, tomat, daun hijau dan buah potong.  Pembeli 
jumlah besar atau grosir dan konsumen tertarik untuk menggunakan penanganan yang akan 
memastikan keamanan pangan.  Adalah tanggung jawab produsen dan penangan 
pascapanen untuk mendokumentasi praktek mereka untuk melindungi produk segar dari 
kontaminasi.  Pengecer seperti rantai supermarket besar meminta kepada suplier mereka 
memenuhi persyaratan praktik-praktik keamanan pangan. Dan mungkin tidak lama lagi tidak 
mungkin untuk ekspor produk ke Eropa atau U.S. tanpa dokumen penanganan yang aman 
dari kebun sampai ke pasar. 
 
Beberapa praktek keamanan pangan umum sedang dipromosikan oleh universitas, agen 
pemerintah dan sektor organisasi privat di seluruh dunia.  Untuk petani produsen yang ingin 
mengekspor produk mereka ke masyarakat Eropa, mereka harus waspada bahwa standar 
baru sedang dikembangkan oleh industri produk ritel untuk memandu praktek penanganan 
untuk petani produsen dan pengusaha pengantar (diketahui sebagai EUREP-GAP).  Konsep 
kuncinya adalah dilaksananakannya GAP (Good Agricultural Practices) di perkebunan atau 
di lapangan, dalam bangsal pengemasan dan selama transportasi seluruh produk segar, dan 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) untuk mendokumentasikan penanaganan 
yang aman dari bahan kimia yang digunakan untuk produksi, pestisida, bahan pengemasan, 
dll., terutama untuk produk olahan atau produk segar potong.  
 
Terdapat batas waktu EUREP-GAP terhadap adanya ancaman pelaksanaan keamanan 
pangan untuk produk segar yang bermaksud untuk dipasarkan di Eropa.  Pengusaha ekspor 
mempunyai waktu sampai 2003 untuk memenuhi spesifikasi higienis dan mutu. Sebagian 
besar bangsal pengemasan skala kecil akan memerlukan sistem baru dalam penggunaan air 
dan perbaikan praktek sanitasi.  Informasi saat ini dapat diperoleh dari internet 
(www.eurep.org).  
 
Pedoman bagi petani A.S. telah diterbitkan oleh sumber yang berbeda-beda.  Salinan 
publikasi: “Food safety begins on the farm: A grower’s guide” dapat diperoleh tanpa biaya 
dari Universitas Cornell tentang Program Good Agricultural Practices (e-mail: 
eab38@cornell.edu). 
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Penyabab yang khas dan sumber dari masalah keamanan pangan selama produksi dan 
penanganan pascapanen dirumuskan menjadi tiga kategori utama berikut ini. 
 
Bahaya Fisik:  Contoh dari bahan berbahaya fisik yang dapat masuk dalam produk selama 
penanganan produksi atau penyimpanan adalah: 

! alat pengunci (staple, paku, sekrup, baut) 
! potongan gelas 
! serpihan kayu 

 
Bahaya Kimia:  Contoh dari bahan berbahaya kimia yang dapat mengkontaminasi produk 
selama penanganan produksi atau penyimpanan adalah: 

! pestisida, fungisida, herbisida, rodentisida 
! minyak pelumas mesin dari forklift atau alat-alat pengemasan 
! logam berat (timah, air raksa, arsenic) 
! toksin industri 
! senyawa yang digunakan untuk membersihkan alat 

 
Patogen Manusia:  Terdapat empat tipe utama mikroorganisme penyebab penyakit manusia 
yang berhubungan dengan produk segar. 

! tanah yang berhubungan dengan bakteri patogenik (Clostridium botulinum, 
Listeria monocytogenes) 

! kotoran manusia dan ternak yang berhubungan dengan bakteri patogenik 
(Salmonella spp,. Shigella spp., E. coli O157:H7 dan lainnya) 

! Patogen parasitik (Cryptosporidium, Cyclospora) 
! virus patogenik (Hepatitis, Enterovirus). 

 
Banyak dari patogen ini disebarkan oleh manusia (atau binatang peliharaan) ke makanan  
dan ditularkan ke manusia.  Penanganan buah dan sayuran oleh pekerja lapangan atau 
konsumen yang terinfeksi, kontaminasi silang, penggunaan air irigasi yang terkontaminasi, 
penggunaan pupuk kompos yang prosesnya belum sempurna atau kontak dengan tanah 
terkontaminasi adalah hanya beberapa cara transmisi penyebab penyakit yang dapat terjadi 
pada manusia ke dalam makanan.  
 
Sementara kualitas produk dapat dinilai dari penampilan luar terhadap kriteria seperti warna, 
turgiditas dan aroma; namun keamanan pangan tidak bisa.  Pemeriksaan biasa terhadap 
produk tidak dapat menentukan apakah produk tersebut aman dan sehat bagi konsumen.  
Pengelolaan kondisi produksi dan penanganan pascapanen adalah sangat penting untuk 
mencegah kontaminasi terhadap produk segar oleh bahaya fisik, bahan kimia dan patogen 
penyebab penyakit pada manusia. 
 
 
Sumber: Gorny, J.R. 1999. Chapter 10: Food Safety for fresh horticultural produce. In : Kitinoja, L. and 
Gorny, J.R. Small-Scale Postharvest Technology: Economic Opportunities, Quality and Food Safety.  
Postharvest Horticulture Series No.21, Department of Pomology, University of California, Davis.  
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Keamanan Pangan di Kebun atau Lahan Produksi 
 
Praktek yang berhubungan dengan empat aturan sederhana ini dapat mengurangi resiko 
produk yang dapat terkontaminasi di lahan produksi. 
 
Tanah bersih 

! Hindari penggunaan pupuk yang tidak benar.   
! Gunakan pupuk kompos sempurna dimana mikroorganisme patogenik telah terbunuh 

dan campurkan ke dalam tanah sedikitnya dua minggu sebelum penanaman. 
! Jaga binatang peliharaan dan liar jauh dari ladang untuk mengurangi resiko 

kontaminasi. 
! Sediakan fasilitas toilet yang mudah dibawa didekat ladang. 
! Hindari saluran air dari operasi pemeliharaan binatang memasuki lahan produksi.   
! Jangan panen produk dalam 120 hari dari saat penggunaan pupuk kotoran binatang. 

 
 
Air bersih 

! Tes permukaan air yang digunakan untuk irigasi terhadap adanya patogen dari 
kotoran manusia secara beraturan, terutama jika air lewat dekat saluran pembuangan 
kotoran atau area peternakan.   

! Jaga ternak jauh dari area pengisian aktif terhadap air sumur yang akan  digunakan 
untuk irigasi. 

! Jaga bahan kimia jauh dari area pengisian aktif terhadap air sumur yang akan  
digunakan untuk irigasi. 

! Saring atau gunakan kolam pengendapan untuk memperbaiki kualitas air. 
! Bila memungkinkan, gunakan irigasi tetes untuk mengurangi pembasahan tanaman 

dan mengurangi resiko. 
! Gunakan air yang dapat diminum yang akan digunakan untuk penyemprotan bahan 

kimia pengendali hama. 
 
Permukaan bersih 

! Alat-alat dan wadah yang digunakan di ladang harus bersih.  Cuci dan bersihkan 
peralatan ini sebelum setiap kali pemakaian. 

 
Tangan bersih 

! Pekerja yang memanen produk harus mencuci tangan mereka setelah setiap kali 
menggunakan toilet. 

! Sediakan sabun, air bersih dan handuk sekali pakai di ladang dan tuntut semua 
pekerja untuk mencuci tangan mereka sebelum menangani produk. 

 
 
 
* (Untuk informasi dalam mendapatkan fasilitas toilet portabel, hubungi Portable Sanitation 
Association International di (800) 822-3020.) 
 
 
 
Sumber: Cornell University GAPs Program. 2000. Reduce Microbial contamination with Good 
Agricultural Practices. 
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Pencucian tangan yang benar adalah strategi yang efektif untuk mengurangi resiko 
kontaminasi, tapi ahli keamanan pangan telah mengamati bahwa sedikit orang mencuci 
tangnan mereka dengan baik.  Cornell’s good Agricultural Practices Program menyediakan 
langkah-langkah berikut: 
 

! Basahkan tangan dengan air bersih, air hangat, gunakan sabun dan 
digosokkan menyeluruh.  

! Gosokan kedua tangan dengan sabun selama 20 detik 
! Bersihkan bagian bawah kuku dan di antara jari.  Gosok ujung jari untuk setiap 

tangan dengan telapak dari tangan yang berlawanan. 
! Bilas dengan air bersih dan mengalir. 
! Keringkan tangan dengan handuk sekali pakai. 

 
 
Sumber: Cornell University GAPs Program. 2000. Reduce Microbial contamination with Good 
Agricultural Practices. 
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Meminimalkan Kontaminasi Patogen Selama Panen 
 
Selama operasi pemanenan  tenaga kerja yang melakukan pemanenan dapat 
mengkontaminasikan buah dan sayuran segar hanya dengan menyentuhnya menggunakan 
tangan atau pisau yang tidak bersih.  WC portabel dan juga tempat mencuci tangan portabel 
harus tersedia dan digunakan oleh semua anggota pekerja panen.  Pengawasan dan 
pelaksanaan praktek kebersihan anggota pekerja panen seperti mencuci tangan setelah 
menggunakan WC adalah suatu keharusan, untuk mengurangi resiko kontaminasi patogenik 
penyebab penyakit pada manusia.  Pekerja yang sakit oleh hepatitis A atau yang mempunyai 
gejala perut muak, muntah atau diare sebaiknya tidak ditugaskan untuk memanen produk 
segar.  
 
Produk sesaat setelah panen sebaiknya tidak ditempatkan di atas tanah sebelum 
ditempatkan di wadah ladang yang bersih.  Peralatan panen di ladang dan sarung tangan 
sebaiknya bersih, tersanitasi dan tidak ditempatkan secara langsung kontak dengan tanah.  
Wadah di ladang sebaiknya dibersihkan dan disanitasi secara reguler dan juga bebas dari 
kontaminan seperti lumpur, minyak pelumas industri, atau serpihan logam.  Jangan izinkan 
pekerja untuk berdiri di atast wadah panen untuk mengurangi patogen disebarkan oleh 
sepatu. 
 
Wadah pemanenan dari plastik lebih disukai daripada wadah dari kayu karena permukaan 
plastik lebih mudah untuk dibersihkan dan disanitasi, yang sebaiknya dilakukan setiap 
selesai pemakaian.  Jika wadah tidak disanitasi setelah setiap pemakaian, mereka dapat 
terkontaminasi dan mengkontaminasi produk berikutnya yang ditempatkan di wadah yang 
sama.  Wadah kayu hampir tidak mungkin untuk disanitasi karena mereka mempunyai 
permukaan yang berpori dan pengikat kayu dari logam seperti paku secara tidak sengaja 
dapat mengkontaminasi produk.  Wadah ladang kardus jika digunakan kembali harus 
diperiksa secara visual  kebersihannya dan dilapisi dengan kantong plastik polymer sebelum 
dipakai kembali untuk mencegah kontaminasi silang. 
 
Tergantung dari komoditas, produk dapat dikemas di lapang yang akan dikirim langsung ke 
pasar yang ditentukan atau untuk sementara ditempatkan dalam wadah besar, keranjang 
atau kantong yang akan dikirim ke gudang pengemasan.  Pekerja, peralatan, fasilitas tempat 
penyimpanan berpendingin, bahan pengemasan dan air yang akan bersentuhan dengan 
produk harus disimpan dengan bersih dan tersanitasi untuk mencegah kontaminasi.  
 
 
 
 
 
Sumber: Gorny, J.R. 1999. Chapter 10: Food Safety for fresh horticultural produce. In : Kitinoja, L. and 
Gorny, J.R. Small-Scale Postharvest Technology: Economic Opportunities, Quality and Food Safety.  
Postharvest Horticulture Series No.21, Department of Pomology, University of California, Davis.  
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Meminimalkan Kontaminasi Patogen Selama Penanganan 
Pascapanen 
 
Kesehatan Pegawai 
 
Sarung tangan, tutup kepala dan baju bersih biasanya dipakai oleh pegawai pengemasan 
dalam gudang pengemasan yang orientasinya ekspor.  Kebersihan dan higienis personil 
pegawai yang menangani produk di segala tingkat produksi dan penanganan harus dikelola 
untuk meminimumkan resiko kontaminasi.  Fasilitas kamar mandi yang cukup memadai dan 
stasiun pembersihan tangan harus disediakan dan digunakan dengan benar untuk 
mencegah kontaminasi terhadap produk oleh pegawai pengemasan.  Satsiun pembersihan 
sepatu atau sepatu bot dapat juga disediakan di tempat untuk mengurangi jumlah kotoran 
dari ladang dan kontaminasi yang masuk ke dalam gudang pengemasan dari operasi di 
ladang.  Pelatihan yang diberikan kepada pegawai mengenai praktek penanganan pangan 
yang tersanitasi harus dilakukan saat pegawai mulai disewa dan diperiksa sebelum mereka 
mulai kerja setiap musim. 
 
Peralatan 
 
Permukaan-permukaan yang kontak dengan makanan pada sabuk konveyor, wadah 
penuangan dan sebagainya, harus dibersihkan dengan jadwal teratur dengan senyawa kimia 
pembersih yang diizinkan untuk permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Sebanyak 
200 ppm larutan sodium hypochlorite (pemutih) adalah contoh yang baik sebagai sanitizer 
untuk permukaan yang kontak dengan bahan pangan.  Sanitizer digunakan hanya setelah 
pembersihan yang menyeluruh dengan cara abrasi untuk menghilangkan bahan organik 
seperti tanah atau material tumbuhan.  Penggunaan uap air panas untuk membersihkan 
peralatan harus dihindari karena uap air panas dapat melengketkan bahan organik dan 
membentuk lapisan biofilm, yang membuat peralatan hampir tidak mungkin untuk disanitasi.  
Uap panas dapat juga aerosolize bakteri ke udara dan menyebarkan kontaminasi ke seluruh 
fasilitas bangsal pengemasan. 
 
Bahan Pengemasan 
 
Semua bahan kemasan harus dibuat dari bahan dengan grade yang dapat kontak dengan 
bahan pangan untuk memastikan bahwa senyawa racun dalam bahan pengemasan tidak 
tercuci keluar dari bahan pengemas dan masuk ke dalam produk.  Residu racun kimia 
mungkin terdapat dalam beberapa bahan pengemasan karena menggunakan bahan daur 
ulang.  Kemasan kosong seperti kotak dan kantong plastik harus disimpan di dalam area 
tempat penyimpanan tertutup untuk melindungi mereka dari serangga, tikus, debu, kotoran 
dan sumber kontaminasi potensial yang lain.  Tindakan ini melindungi tidak hanya terhadap 
potensi kehilangan bahan yang berharga tapi melindungi integritas dan keamanan dari 
bahan ini.  
 
Air Pencuci dan Pendingin  
 
Semua air yang kontak produk untuk mencuci atau hydrocooling  harus aman untuk 
diminum.  Air harus mengandung antara 100 dan 150 ppm total klorin dan mempunyai pH 
anatara 6 dan 7.5.  Pengunaan klorin untuk mencegah potensi kontaminasi silang dari 
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semua produk dalam sistem pencucian atau hydrocooling,  tidak akan mensterilkan produk.  
Ganti air dalam tangki dumping dan pendingin hidro secara reguler. 
 
Untuk informasi lebih lanjut tentang diinfeksi air, liat publikasi oleh Trevor Suslow under the 
“Publications Organized by Topic” section of the “http://postharvest.ucdavis.edu” Internet 
site. 
 
Es untuk pendinginan 
 
Gunakan es dibuat hanya dari sumber air yang dapat diminum 
 
Transportasi Pendingin 
 
Produk paling baik dikirim dalam truk pendingin dengan suhu terkendali.  Dinginkan 
kendaraan pengangkut sebelum dimuati.  Mempertahankan produk mudah rusak di bawah 
5°C (41°F) juga saat dikirim ke pasar tujuan akan memperpanjang masa simpan dan secara 
nyata mengurangi laju pertumbuhan mikroba termasuk patogen penyebab penyakit manusia.  
Suhu yang digunakan untuk mengirim produk yang sensitif terhadap dingin tidak akan 
melindungi produk dari pertumbuhan sebagian besar patogen.  Truk yang digunakan saat 
pengiriman harus dibersihkan dan disanitasi secara teratur. Truk yang telah digunakan untuk 
mengirim ternak hidup, produk dari ternak atau bahan racun, harus tidak pernah digunakan 
untuk mengirim produk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Gorny, J.R. 1999. Chapter 10: Food Safety for fresh horticultural produce. In : Kitinoja, L. and 
Gorny, J.R. Small-Scale Postharvest Technology: Economic Opportunities, Quality and Food Safety.  
Postharvest Horticulture Series No.21, Department of Pomology, University of California, Davis.  
 
Cornell University GAPs Program. 2000. Reduce Microbial contamination with Good Agricultural 
Practices. 
 
Harris, L.J., D. Zagory, and J. R. Gorny. 2002.  Safety factors.  p. 301-314, in: A.A. Kader (ed). 
Postharvest Technology of Horticultural Crops, third edition.  University of California, ANR Publ. No. 
3311.
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Sanitasi Wadah Panen, Peralatan dan Permukaan-permukaan pada 
Bangsal Pengemasan. 
 
Pencucian dengan tekanan air tinggi, pembilasan dan dan sanitasi seluruh wadah, peralatan 
serta permukaan-permukaan dalam bangsal pengemasan sebelum setiap hari pemanenan. 
Sanitasi harus dilakukan hanya setelah pembersihan dengan cara abrasi untuk 
menghilangkan bahan organik seperti tanah atau bahan tanaman.  Kebanyakan sanitizer 
komersial mengandung klorin atau senyawa amonium quaternary (QUATS, QAC, 
benalkonium klorida, N-alkyl dimethybenzyl amonium klorida).  Larutan klorin yang disiapkan 
dari gas klorin, hipoklorit dan cloramines tidak kompatibel dengan pembersih senyawa 
amonium quaternary.   
 
Seleksi terhadap sanitizer yang digunakan tergantung dari permukaan yang akan 
dibersihkan, kekerasan atau kesadahan air, peralatan aplikasi yang tersedia, keefektifan 
dibawah kondisi lingkungan normal dan harga.  Semua memerlukan perawatan yang ekstrim 
saat ditangani sebagai gas kompresi, bubuk ataupun cairan kental.  Gunakan tabel berikut 
untuk membantu dalam seleksi sanitizer yang tepat untuk operasi anda. 
 
 

 Gas Klorin 
Hypochlorites  
(Na, K or Ca 
hypochlorite) 

Chloramines  
(di- or  tri-chloro-
isocyanuarate) 

Senyawa 
ammonium 
quaternary  

Digunakan 
untuk: 

Seluruh permukaan 
yang kontak dengan 
makanan   

Seluruh permukaan 
yang kontak dengan 
makanan   

Seluruh permukaan 
yang kontak dengan 
makanan   

Tidak kontak 
denganmakanan, 
bahan berpori, 
saluran air, dinding. 

Sifat sanitizer      

Konsentrasi 25 to 200 ppm 25 to 200 ppm 25 to 200 ppm 200 ppm 
 

Aktivitas 
germicidal  Tinggi Tinggi Tinggi Bervariasi 

Spesifisitas Umum Umum Umum Bagus terhadap 
jamur 

Kecepatan Tercepat Tercepat Tercepat Moderat 
 

Bentuk Gas terkompresi Serbuk lebih baik 
dari cairan  Serbuk Larutan kental 

Stabilitas Baik Baik Baik Baik sekali  
Toksisitas Rendah Rendah Rndah Tidak ada 

Kisaran pH  Baik pada 6-7.5 Baik pada 6-7.5 Baik pada 6-7.5 Efektif pada kisaran 
luas  

Suhu Maksimum 115°F Maksimum 115°F Maksimum 115°F Maksimum 120°F 
 

Keefektipan 
dalam air sadah  

Aktivitas berkurang 
pada air sangat 
sadah (>500ppm) 

Aktivitas berkurang 
pada air sangat 
sadah (>500ppm) 

Aktivitas berkurang 
pada air sangat sadah 
(>500ppm) 

Tidak aktif dalam 
air sadah  

Korosi 

Sedikit sampai 
moderat 
Sangat korosif pada 
pH <6 atau di 
atas115°F 

Sedikit sampai 
moderat 
Sangat korosif pada 
pH <6 atau di 
atas115°F 

Rendah 
 
Sangat korosif pada 
pH <6 atau di 
atas115°F 

Tidak ada 

 
Sumber: Price, R.J. 1992. Sanitizers for food plants.  University of California Cooperative Extension 
Sea Grant Extension Program Publication 92-9.
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Pelacakan Balik 
 
Kemampuan untuk mengenal sumber dari segala produk segar adalah bagian yang penting 
dari praktek pertanian yang baik.  Ini sangat penting sewaktu-waktu beberapa petani 
berkontribusi terhadap satu pengangkutan, atau saat produk diekspor oleh satu petani dari 
beberapa ladang yang berbeda.  
 
Praktek berikut ini dianjurkan oleh U.S. Food and Drug Administration. 
 

! Kembangkan prosedur untuk mengikuti pergerakan produk dari kebun, ke pengemas, 
distributor dan peritel.  

! Dokumentasi harus menunjukkan sumber dari produk (identifikasi kebun dan ladang 
dimana produk tersebut diproduksi), tanggal panen, dan siapa menangani produk. 

! Petani produsen, pengemas dan pengirim harus bekerja sama dengan pengangkut, 
distributor dan peritel untuk mengembangkan alat-alat manajemen untuk 
memudahkan proses pelacakan balik. 

 
Contoh dari label kemasan yang berguna untuk pelacakan balik: 
 

Produk Mangga 

Varietas Alphonso 

Nama kebun Pathak Brothers 

Lokasi Kanpur, U.P. India 

Kode ladang 12 

Tanggal panen 20 June  

Kode panen #4 

Kode pengemas #2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: U.S. FDA. 1998. Guide to minimize microbial food safety hazards for fresh fruits and 
vegetables.  Food Safety Initiative Staff (HFS-32). www.fda.gov 
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Untuk Informasi Lebih Lanjut: Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program 
keamanan pangan produk hubungi organisasi berikut:  
 
California Department of Food and Agriculture, Food Safety Issues 
(www.cdfa.ca.gov/foodsafety). 
 
Cornell University 
Department of Horticulture 
134A Plant Science Building 
Ithaca, New York 14853-5904 
GAPs Program: (607) 255 1428;   www.cce.cornell.edu/publications/agriculture.html 
 
Gateway to U.S. Government Food Safety Information:  www.foodsafety.gov 
 
International Fresh-Cut Produce Association 
“Food Safety Guidelines for the Fresh-cut Produce Industry 3rd Edition” 
1600 Duke Street Suite 440 
Alexandria, VA  22314 
Phone (703) 299-6282; www.fresh-cuts.org  
 
Produce Marketing Association 
P O Box 6036 
Newark, Delaware  19714  
Phone (302) 738 7100; FAX (302) 731 2409; www.pma.com 
 
United Fresh Fruit and Vegetable Association 
“Industrywide Guidance to Minimize Microbiological Food Safety Risks for Produce” 
727 N. Washington St. 
Alexandria, VA  22314 
Phone (703) 836-3410; www.uffva.org 
 
University of California 
FoodSafe Program 
One Shields Avenue, Davis, CA  95616 
Phone (530) 752-2647; foodsafe.ucdavis.edu 
 
 
U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Q & A about HACCP. 
(www.fsis.usda.gov/QA/haccpq&a.htm)  
 
U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration 
(www.fda.gov). A guide to minimize microbial food safety hazards for fresh fruit and 
vegetables. (http://www.foodsafety.gov/~dms/prodguid.html) 
 
Western Growers Association 
“Voluntary Food Safety Guidelines for Fresh Produce” 
P.O. Box 2130 , Newport Beach, CA  92658 
Phone (714) 863-1000; www.wga.org 
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Lampiran A:  
Sumber-sumber Informasi Tambahan di Internat  
(diperbaharui November 2003) 
 
 
Peralatan Pascapanen dan Bahan Suplai Lainnya  
 
http://postharvest.ucdavis.edu
Postharvest Resource Directory yang on-line dapat ditelusuri dengan kata kunci untuk ratusan 
bahan suplay dan ragam peralatan pascapanen.  
 
http://qasupplies.com
The International Ripening Company menawarkan peralatan yang sangat bermanfaat untuk 
menangani produk dari mengidentifikasi kematangan di lapang sampai pengelolaan ruang 
pemasakan pada tingkat ritel.  
 
 
Grade dan Standard, Peraturan Phyto-Sanitary  
 
http://www.ams.usda.gov
http://www.ams.usda.gov/nop/ (Stardard-standard Program Organik Nasional) 
http://www.ams.usda.gov/fv/   (Program-program Buah dan Sayuran) 
http://www.ams.usda.gov/tmd/ (Program-program Transportasi dan Pemasaran) 
Pelayanan Pemasaran Pertanian di Departemen Pertanian Amerika Serikat 
Pelayanan Pemasaran Pertanian meliputi program enam komoditi; kapas, hasil hewan, buah 
dan sayuran, ternak dan benih, unggas, dan tembakau.  Program memperkerjakan spesialis 
yang menyediakan pelayanan berita-berita stadardisasi, grading dan pemasaran komoditi-
komoditi tersebut.  Mereka memberikan penguatan seperti Hukum Federal untuk Perishable 
Agricultural Commodities Act dan the Federal Seed Act.   Program komoditi AMS juga 
mencermati persetujuan pemasaran dan tingkatannya, mengelola program penelitian dan 
promosi, serta pembelian komoditi untuk program-program pangan Federal.  
 
http://www.aphis.usda.gov/
Misi dari the Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) adalah untuk melindungi 
sumber daya tanaman dan hewan Amerika dengan:  

! Menjaga keamanan sumber daya dari hama dan penyakit yang exotik dan invasif,  
! Memonitor dan mengelola atau mengatur hama dan penyakit yang ada di Amerika 

Serikat.  
! Mencari pemecahan dan mengelola isu-isu perdagangan yang berkaitan dengan 

kesehatan tanaman dan hewan.   
! Memberikan keyakinan adanya kepedulian terhadap manusia (humane care) dan 

perlakuan-perlakuan terhadap hewan 
 

http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/online_manuals.html
Daftar dari Manual-manual APHIS/Plant Protection and Quarantine tersedia secara elektronik.  
 
 
 
http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/pdf_files/FV%20Chapters.htm
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Pengaturan importasi buah-buahan dan sayur-sayuran segar – (buku pegangan ini tersedia 
online)  
 
 
Pemasaran Produk-produk Pertanian  
 
http://www.bluebookprco.com/
The Produce Reporter Company Blue Book Services memungkinkan anggota untuk memeriksa 
informasi bisnis-bisnis vital seperti peringkat kredit dari pembeli potensial.  
 
http://www.ams.usda.gov/tmd2/ccard
Study kasus untuk training penanganan pascapanen, pemasaran dan transportasiuntuk Ghana. 
Website berisi berbagai bahan training pascapanen dan kaitan pemasaran. . 
 
http://www.agoa.gov/
Presiden Clinton menandatangani the African Growth and Opportunity Act (AGOA) menjadi 
hukum pada 18 Mei 2000 sebagai pasal 1 dari The Trade and Development Act of 2000.  Akta 
ini menawarkan insentif bagi negara-negara Afrika untuk melanjutkan usahanya membuka 
perekonomiannya dan membangun pasar bebas.  Juga dimasukkan dalam website di atas  
pebisnis-pebisnis Afrika yang dapat digunakan apakah untuk penelusuran atau informasi 
tentang produk atau servis yang hendak mereka jual. Bila tidak ada catatan, layanan yang 
disediakan dari website di atas adalah bebas bea.  
 
www.pma.com  
The Produce Marketing Association, yang didirikan tahun 1949, adalah asosiasi 
perdagangan global nirlaba yang melayani sampai 2.400 anggota yang memasarkan produk 
buah dan sayuran segar serta produk sejenis seluruh dunia.  Anggotanya terlibat dalam 
produksi, distribusi, peritel dan industri sektor layanan makanan (food services).   
 
Food Safety Information 
 
http://foodsafe.ucdavis.edu
University of California’s Food Safe program menawrkan informasi untuk petani yang 
membantu usahanya untuk melindungi keamanan pangannya.  
 
http://ucgaps.ucdavis.edu
University of California’s Good Agricultural Practices 
 
http://www.foodsafety.gov
Gateway to U.S. government information on food safety. 
 
http://www.jifsan.umd.edu/gaps.html
US FDA manual on “Improving the Safety and Quality of Fresh Fruits and Vegetables”. 
 
 
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/secguid6.html
Food security guidance documents. 
 
http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/pestadd.html   
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Center for Food Safety and Applied Nutrition – Apapun jenis pestisida yang digunakan dalam 
berproduksi dan perlakuan pasca panen untuk setiap jenis produk harus diregistrasi untuk 
digunakan di Amerika Serikat.  Residu pestisida harus tidak melebihi batas yang telah 
ditetapkan.   
 
Eab38@cornell.edu   
Cornell University’s Good Agricultural Practices Program menawarkan copy bebas bea untuk 
panduan petani berjudul Food Safety Begins on the Farm: Good Agricultural Practices for Fresh 
Fruits and Vegetables.
 
 
Praktik-praktik Penanganan Pascapanen  
 
http://postharvest.ucdavis.edu
Pada website Universitas California (UC) anda akan dapatkan berbagai fact sheets buah dan 
sayuran individu, rekomendasi suhu untuk penyimpanan, berkait dengan suplier peralatan 
pascapanen dan banyak acuan artikel tentang penanganan pascapanen produk ringkih.  
 
http://www.postharvest.org
Website Extension Systems International menawarkan bantuan tanpa bea terhadap pekerja 
penyuluh lapangan dan profesional di bidang pascapanen yang tertarik mengembangkan 
keterampilan lebih lanjut di bidang teknologi pascapanen, pelatihan dan demonstrasi praktik-
praktik yang telah dilakukan.  CDRom berbagai bahan pelatihan pascapanen tersedia bebas 
dengan pemesanan lewat surat (mohon disertakan $4.95 untuk mengkopi layanan, 
pengemasan, pengiriman dan penanganan). 
 
http://www.ba.ars.usda.gov/hb66/
Versi draf untuk revisi dari USDA Agricultural Handbook 66: Commercial Storage of Fruits, 
Vegetables and Florist and Nursery Stocks. 
 
http://www.fao.org/inpho/
Website yang berisi berbagai publikasi FAO dimana dapat di browse on-line atau download 
untuk digunakan personal.  Publikasi training UCDavis. Small-Scale Postharvest Handling 
Practices: A Manual for Horticultural Crops (3rd edition) menyediakan rekomendasi cost-
effective tentang perbaikan penanganan buah dan sayuran dari ladang sampai pasar.  Publikasi 
lainnya fokus tentang pengemasan, penyimpanan, pemasaran atau pelatihan dan penyuluhan.  
 
http://www.bae.ncsu.edu/programs/extension/publicat/postharv/
Website disponsori oleh North Carolina State University menawarkan informasi tentang 
pendinginan pascapanen dan opsi penyimpanan untuk berbagai komoditi.  
 
http://www.uckac.edu/postharv/
University of California Kearney Agricultural Center. 
 
http://postharvest.ifas.ufl.edu
University of Florida Postharvest Group 
 
http://www.fdocitrus.com
Florida Department of Citrus postharvest information. 
 
http://www.postharvest.tfrec.wsu.edu
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Washington State University postharvest information. 
 
http://www.postharvest.com.au/
Sydney Postharvest Laboratory information (Australia). 
 
http://www.sardi.sa.gov.au/horticulture/
South Australian Research and Development Institute. 
 
http://www.chainoflifenetwork.org
Informasi tyang cukup lengkap tentang penanganan pascapanen untuk bunga-bungaan.  
 
http://anrcatalog.ucdavis.edu
Website ini menyediakan berbagai publikasi, slide set dan video-video tentang pertanian dan 
hortikultura yang dikembangkan dan ditawarkan untuk dijual oleh Universitas California.  
Terdapat juga daftar panjang publikasi bebas tersedia untuk dibaca on-line atau di download. 
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	Ruang pendinginan yang murah bisa dibangun dengan menggunakan semen untuk lantainya dan busa polyurethane sebagai bahan insulasi. Membuat tempat penyimpanan berbentuk kubus akan mengurangi luas permukaan tiap unit volume ruang penyimpanan, juga mengurangi biaya pembangunan dan pendinginan. Tiap sudut harus benar-benar tertutup dan pintu harus mempunyai karet di sepanjang pinggirnya. Saat mendinginkan produk, sistem ventilasinya harus dirancang supaya menghasilkan tingkat laju udara 100 cfm/ton (5 I/sec/ton). Ketika pendinginan telah selesai, tingkat arus udara harus dikurangi ke tingkat kecepatan yang paling rendah yang tetap menjaga produk dingin (20 sampai 40 cfm/ton sudah cukup, menurut Thompson et al. 1988). Makin besar luas koil evaporator pendingin, makin kecil perbedaan suhu yang ada diantara kumparan dan target suhu ruangan, dan kelembaban yang hilang akan lebih sedikit dari produk yang dingin (Lihat Thompson et al dalam Kader, 2002 untuk informasi lebih lanjut).
	Fasilitas yang bertempat di altitude atau ketinggian tempat lebih tinggi bisa menjadi efektif, karena suhu udara menurun dengan meningkatnya altitud.  Oleh karenanya, altitud yang tinggi bisa membuat pendinginan evaporatif, pendinginan malam dan pendinginan radiasi lebih mudah.  Tempat penyimpanan bawah tanah untuk jeruk sangat umum di Cina sebelah selatan, sementara di Cina sebelah utara, apel disimpan di gua(Liu, 1988).  Sistem ini telah luas dipakai di U.S. awal  tahun 1900an.
	Komoditas tertentu seperti bawang merah dan bawang putih, lebih baik disimpan di tempat yang kelembaban nisbinya rendah. Curing/penyembuhan produk tanaman ini dengan cara membiarkan lapisan luar jaringan mengering sebelum penanganan dan penyimpanan membantu melindungi produk tersebut dari pembusukan dan kehilangan air lebih lanjut (lihat Bab 2).
	Ruang pendingin yang dibangun secara komersial akan sedikit lebih mahal, tetapi untungnya operator berskala kecil mempunyai banyak pilihan. Ruang pendingin bisa dibuat sendiri, dibeli sebagai unit rancangan (baru atau bekas), atau dibuat dari perlengkapan transportasi berpendingin seperti railway cars, highway vans atau marine containers. Untuk informasi yang lebih mendetail mengenai menentukan ukuran ruang pendingin yang paling bagus untuk anda, mengevaluasi pilihan saat membeli atau membangun sebuah ruang pendingin, bisa anda lihat sumber di bawah ini.
	Thompson, J.F. and Spinoglio, M. 1994. Small-scale cold rooms for perishable commodities. Family Farm Series, Smaa Farm Center, University of California, Davis.
	Komposisi udara di dalam lingkungan penyimpanan bisa dimanipulasi dengan cara menambahkan atau mengurangi tingkat ventilasi (masuknya udara segar) atau dengan menggunakan penyerap gas seperti potasium permanganat atau arang aktif. Pengendalian skala besar atau penyimpanan atmosfer termodifikasi memerlukan teknologi yang kompleks dan kemampuan manajemen tinggi, tetapi, beberapa metode sederhana tersedia untuk menangani produk yang jumlahnya sedikit.
	 Suhu penyimpanan yang Disarankan
	Suhu dan kelembaban nisbi, dan masa simpan yang disarankan untuk buah-buahan dan sayuran (lihat Hardenburg et al, 1986 untuk informasi yang lebih lengkap mengenai produk tanaman secara individu).
	Suhu penyimpanan yang direkomendasi 
	  Kelompok Kompatibilitas untuk Penyimpanan Buah-buahan dan Sayuran
	 Praktik Penyimpanan 
	Struktur Penyimpanan
	Kandang atau bangunan kebun untuk umbi-umbian atau yam adalah struktur tradisional yang digunakan di Afrika Barat untuk menyimpan yam tersebut setelah kuring. Pohon hidup yang cepat tumbuh digunakan untuk membuat struktur berbentuk persegi panjang, dan membentuk dinding-dinding sekaligus sebagai tempat teduh.
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	PENGANGKUTAN HASIL HORTIKULTURA
	Berbagai macam penutup palet bisa digunakan untuk menutupi produk yang didinginkan selama proses penanganan dan pengangkutan. Penutup dari bahan polietilen harganya murah dan ringan, serta melindungi palet dari debu, kelembaban dan mengurangi peningkatan suhu. Penutup berinsulasi ringan dapat melindungi muatan dari proses peningkatan panas untuk beberapa jam (misalnya, jika terjadi penundaan proses pemuatan). Penutup berinsulasi tebal terkadang digunakan untuk melindungi produk –produk tropis dari hawa dingin pada saat pengiriman selama musim dingin.  Informasi lebih lanjut bisa didapatkan di internet (kata kunci: produce pallet covers / palet penutup produk pertanian) atau katalog dari International Ripening Company (www.QAsupplies.com atau 800-472-7205).
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	Kekuatan Penumpukan
	Ketika menumpuk kotak, pastikan semua kotak disejajarkan dengan baik. Jika memungkinkan, tumpuk wadah tersebut sehingga sudut kotak dan sudut palet bertemu. Sebagian besar kekuatan dari kotak karton terkorugasi atau korugated fiber box terletak pada sudutnya; sehingga posisi bergantung 1 inchi saja akan mengurangi kekuatan penumpukan sebanyak 15 hingga 34%
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