
Makalah Seminar Departemen Agronomi dan Hortikultura 
Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor 
 

PENGARUH SUHU DAN KELEMBABAN UDARA TERHADAP SHELF-LIFE DAN KARAKTERISTIK  
BUAH MANGGIS (Garcinia mangostana L.) SELAMA PENYIMPANAN 

Effect  of Temperature and Relative Humidity on Mangosteen Shelf Life During Periods Storage  
 

Rela Sartika1, Roedhy Poerwanto2 
1 Mahasiswa, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB 

2 Staf Pengajar, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB 
 

Abstract 
The objective of the research was to study the effect of temperature and relative humidity on shelf life of  mangosteen 

fruit. The research was conducted in the Laboratory of Plant Pruduction, Departement of Agronomy and Horticulture, Agriculture 
Faculty, Bogor Agricultural University from March up to April 2009. The research used 2 factors design and arranged in the 
Completely Randomized Block Design with 3 replications. The first factor was temperature that consisted of 2 levels, i. e 15° C 
and room temperature. The second factor was relative  humidity that consisted of 3 levels, i. e  control, increasing humidity with 
vapor and decreasing humidity with silica gel. The result showed that hardening pericarp, weight loss, moisture content, the 
colour of pericarp and the colour of calyx were significantly different.  
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PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan 

salah satu komoditas buah ekspor andalan Indonesia. Sejak 
beberapa tahun hingga sekarang permintaan ekspor manggis 
terus meningkat sehingga buah manggis dapat dikatakan 
sebagai buah primadona ekspor yang menjadi andalan 
Indonesia. Sumbangan ekspor buah manggis sangat besar 
dalam rangka meningkatkan devisa negara dan  pendapatan 
petani. 

Namun dari total produksi yang dihasilkan ternyata 
hanya 5-20 % saja buah yang layak ekspor karena kualitas 
yang rendah dan tidak memenuhi standar ekspor 
(Anwarudin, 2007), sehingga perlu dilakukan penanganan 
untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas buah 
manggis. Menurut Pantastico (1986) buah merupakan 
struktur hidup yang akan mengalami perubahan fisik dan 
kimia setelah panen. Proses pemasakan buah-buahan akan 
terus berlangsung karena jaringan dan sel-sel di dalam buah 
masih hidup dan melakukan respirasi. Proses respirasi dan 
transpirasi akan menyebabkan penurunan mutu simpan buah 
(shelf-life). Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Pertanian (2007) menyatakan bahwa apabila buah-
buahan setelah dipanen tidak ditangani dengan baik, akan 
mengalami perubahan akibat pengaruh fisiologis, fisik, 
kimiawi, parasitik atau mikrobiologis, yang dapat 
menyebabkan kerusakan dan kebusukan. 

Salah satu cara untuk memperpanjang shelf-life 
adalah dengan menurunkan laju respirasi dan transpirasi 
dengan meningkatkan kelembaban relatif dan menurunkan 
suhu udara pada proses penyimpanan. Menurut Tranggono 
dan Sutardi (1990) pada umumnya komoditas yang 
mempunyai umur simpan pendek mempunyai laju respirasi 
tinggi atau peka terhadap suhu rendah. 

Masalah yang timbul pada penyimpanan buah 
manggis salah satunya adalah pengerasan kulit buah jika 
disimpan pada jangka waktu lebih dari dua minggu, yang 
menyebabkan buah semakin sulit dibuka. Hal ini diduga 
karena kadar air kulit buah menurun akibat kelembaban 
rendah. Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan 
penelitian tentang pengaruh suhu penyimpanan, penggunaan 
uap air dan silika gel yang dapat mempengaruhi kelembaban 
tempat penyimpanan terhadap shelf-life dan karakteristik 
buah manggis selama  penyimpanan. 
 

Tujuan 
Mengkaji pengaruh suhu penyimpanan dan 

modifikasi kelembaban udara (penggunaan uap air atau 
silika gel) terhadap shelf-life dan karakteristik buah manggis 
selama  penyimpanan. 
 

 

Hipotesis 
1. Penyimpanan pada suhu 15°C dapat memperpanjang 

shelf-life buah manggis 
2. Peningkatan kelembaban udara dapat 

mempertahankan karakteristik buah manggis 
3. Terdapat kombinasi terbaik antara suhu penyimpanan 

dengan perlakuan kelembaban (uap air atau silika gel) 
yang dapat memperpanjang shelf-life dan 
mempertahankan karakteristik buah manggis 

 
BAHAN DAN METODE 

 
Waktu dan Tempat 

Buah yang digunakan untuk bahan penelitian 
berasal dari kebun petani sentra produksi manggis 
Purwakarta, Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada 
Maret-April 2009 di Laboratorium Produksi Tanaman, 
Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, 
Institut Pertanian Bogor. 

 
Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
buah manggis, uap air, silika gel, NaOH 0.1 N, indikator 
phenophtalein, benlate dan aquades. 
 Alat yang digunakan adalah timbangan analitik, 
toples, kawat kasa, besi penyangga, refraktometer digital, 
color reader, alat-alat titrasi, oven, hygrometer, Humidifier,  
kertas saring, kertas tissue, keranjang dan alat-alat penunjang 
penelitian lainnya. 
 

Metode Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan Rancangan Kelompok 
Lengkap Teracak (RKLT) dengan dua faktor. Faktor yang 
digunakan adalah suhu penyimpanan dan kelembaban. 
Perlakuan suhu terdiri dari dua taraf yaitu 15°C dan suhu 
ruang. Sedangkan perlakuan kelembaban terdiri dari tiga 
taraf  yaitu penggunaan uap air, silika gel dan kontrol. 
Masing-masing perlakuan terdiri atas tiga ulangan, sehingga 
terdapat 18 satuan percobaan.  
 Buah yang digunakan untuk pengamatan destruktif 
(resistensi kulit buah (ketahanan kulit buah terhadap tekanan 
yang diberikan), kadar air kulit buah, padatan terlarut total 
dan total asam tertitrasi) sebanyak 2 buah per satuan 
percobaan dilakukan 16 kali pengamatan dengan total 
sebanyak 576 buah. Buah yang dibutuhkan untuk 
pengamatan non destruktif  (susut bobot, warna kulit buah 
dan kesegaran cupat buah) sebanyak 3 buah  per satuan 
percobaan dengan total sebanyak 54 buah. Jumlah buah yang 
dibutuhkan untuk seluruh pengamatan adalah 630 buah. 

Metode untuk mengamati warna kulit dan cupat 
adalah dengan menggunakan color reader, dengan 
komponen nilai L (gelap-terang), a (hijau-merah) dan           
b (biru-kuning). Nilai a dan b merupakan koordinat-



koordinat kromatisasi, a menyatakan kromatik campuran 
hijau-merah dengan nilai -a dari 0 sampai -60 untuk warna 
hijau dan untuk warna merah +a dari 0 sampai +60. Nilai      
b menyatakan warna kromatik campuran biru-kuning, 
dengan nilai -b dari 0 sampai -60 untuk warna biru dan nilai 
+b dari 0 sampai +60 untuk warna kuning.  
 
Model statistika yang digunakan adalah sebagai berikut:  
Yij           = μ + αi + βj + τk + (αβ)ij + ε ijk 
Yij                =  Nilai pengamatan perlakuan  suhu penyimpanan 

ke-i  dan kelembaban  ke-j pada ulangan ke-k 
µ   =  Nilai tengah populasi  
αi                  =  Pengaruh suhu penyimpanan ke-i  
βj                  =  Pengaruh kelembaban ke-j 
τk =  Pengaruh ulangan ke-k 
(αβ)ij         =  Interaksi antara pengaruh suhu penyimpanan ke-i 

dengan  pengaruh kelembaban ke - j 
εijk               =  Pengaruh galat percobaan  suhu penyimpanan ke-

i dan kelembaban ke-j pada ulangan ke- k 
 

Data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan uji F. Jika hasil yang diperoleh berbeda nyata 
pada taraf 5% maka dilakukan uji lanjut dengan DMRT 
(Duncan Multiple Range Test). 

 
Pelaksanaan 

Pelaksanaan mulai dari sortasi, pengelompokkan, 
pencucian dan penyimpanan. Setelah kering, buah manggis 
diberikan perlakuan yaitu disimpan di dalam toples 
kemudian ditutup dengan plastik wrap dan diberi uap air 
(A1), silika gel (A2) dan tanpa perlakuan/kontrol (A0). Setiap 
toples berisi 36 buah manggis, terdiri dari 33 buah untuk 
pengamatan destruktif dan 3 buah untuk pengamatan       
non-destruktif. Toples yang berisi buah manggis disimpan di 
dalam tempat pendingin (cool storage) bersuhu 15° C (S1) 
dan suhu ruang (S2).  
 

Pengamatan  
 Pengamatan yang dilakukan meliputi pengamatan 
destruktif dan non destruktif. Setiap parameter pengamatan 
diamati dengan interval pengamatan 2 hari sekali, dimulai 
dari hari ke-0 sampai dengan hari ke-30 setelah perlakuan. 
1.     Pengamatan Destruktif 

1.1 Resistensi Kulit Buah  
1.2 Kadar Air Kulit Buah 
1.3 Padatan Terlarut Total (PTT) 
1.4 Total Asam Tertitrasi (TAT) 

2. Pengamatan Non Destruktif 
2.1 Susut Bobot Buah 
2.2 Warna Kulit Buah 
2.3 Warna Cupat Buah 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Keadaan Umum 

Buah yang digunakan dalam penelitian ini berasal 
dari petani manggis di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Buah 
yang digunakan adalah buah yang mempunyai bobot rata-
rata 53 g, buah dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan 
warna kulit buah, yaitu hijau dengan bercak ungu, merah dan 
ungu. Buah diperlakukan dalam toples yang disimpan di 
dalam cool storage yang mempunyai kisaran suhu          
15.0-16.9° C dan kelembaban antara 84-98 %, sebagian 
disimpan pada suhu ruang dengan kisaran suhu 26.0-29.9° C 
dan kelembaban antara 67-79  %.  

Selama penelitian beberapa buah terkena serangan 
penyakit busuk buah dengan gejala kulit buah mengering 
kemudian timbul cendawan berwarna putih atau hitam. 
Penampakan buah menjadi tidak menarik dan buah menjadi 
keras. Setelah dibuka, daging buah busuk berwarna hitam 
dan lekat dengan kulit buah. Serangan terutama terjadi pada 
kondisi suhu ruang. Keadaan ini mengakibatkan tidak semua 
pengamatan diamati sampai 30 HSP (Hari Setelah 
Pengamatan), terutama pada pengamatan destruktif. 

 

1. Resistensi Kulit Buah 
Berdasarkan Tabel Lampiran 1 perlakuan suhu 

ruang menyebabkan kulit buah secara nyata lebih resisten 
pada 10, 12, 18 dan 22 HSP dan berpengaruh sangat nyata 
lebih resisten pada 8, 14, 16 dan 24 HSP. Hal ini 
menunjukkan bahwa penyimpanan pada suhu ruang 
memiliki resistensi kulit buah yang lebih tinggi atau 
menyebabkan buah lebih  sulit dibuka dibandingkan dengan 
suhu 15°C. 

Nilai resistensi kulit yang tinggi, menyebabkan 
buah sulit untuk dibuka dengan kondisi daging buah  busuk, 
mengering atau bercendawan. Penyebab kondisi buah sulit 
dibuka adalah kadar air kulit buah yang rendah, sehingga 
kulit buah mengering.  

Perlakuan uap air menyebabkan kulit buah secara 
sangat nyata memiliki resistensi kulit buah paling rendah 
pada 10, 14, 20, 22, 24 HSP dan berpengaruh nyata memiliki 
resistensi kulit buah terendah pada 16 HSP. Akan tetapi 
tidak berbeda dengan kontrol pada 16, 20, 22 dan 24 HSP. 
Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan uap air menyebabkan 
resistensi kulit buah paling rendah pada 10 dan 14 HSP. 

Berdasarkan Tabel 1 pengaruh interaksi antara suhu 
dan kelembaban nyata terhadap resistensi kulit buah pada   
10 HSP. Kombinasi ruang-kontrol memiliki nilai resistensi 
paling tinggi tetapi tidak berbeda dengan kombinasi       
15°C-silika gel. 
 

     Tabel 1. Pengaruh Interaksi Suhu dan Modifikasi Kelembaban 
terhadap Resistensi Kulit Buah pada 10 HSP 

Kelembaban Suhu 
 Kontrol Uap air Silika gel 

150 C 0.67bc 0.61c 0.74ab 
Ruang 0.81a 0.63c 0.72b 

Keterangan:       Nilai yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata berdasarkan uji DMRT 5 % 

 
Kombinasi suhu 15°C-uap air dapat 

mempertahankan resistensi kulit buah tetap rendah, yaitu 
ditandai dengan mempunyai nilai tekanan yang paling 
rendah, tetapi tidak berbeda dengan kombinasi ruang-uap air 
dan 15°C-kontrol.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Pengaruh Kombinasi Suhu dan Kelembaban 

terhadap Kemampuan Dibuka Buah 
 

Gambar 1 menunjukkan terjadi tren resistensi kulit 
buah yang sama pada 0-2 HSP, yaitu terjadi penurunan 
resistensi kulit buah. Menurut Pantastico (1986) hal ini 
disebabkan oleh pecahnya propektin menjadi zat dengan 
berat molekul yang lebih rendah karena aktivitas enzim 
poligalakturonase. Enzim poligalakturonase menguraikan 
propektin dengan komponen utama asam poligalakturonat 
menjadi asam galakturonat sehingga larut dalam air dan 
mengakibatkan lemahnya dinding sel dan turunnya daya 
kohesi yang mengikat satu dengan yang lainnya.  

Selama penelitian buah memiliki resistensi kulit 
yang stabil pada semua kombinasi perlakuan dari 2-10 HSP. 
Pada pengamatan selanjutnya, resistensi kulit buah 
mengalami peningkatan yang berbeda-beda pada setiap 
kombinasi perlakuan.  
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Berdasarkan Gambar 1 kombinasi ruang-silika gel 
mempunyai peningkatan resistensi kulit buah yang paling 
tinggi dari 12 HSP sampai akhir pengamatan. Peningkatan 
resistensi kulit buah menunjukkan bahwa buah semakin sulit 
dibuka selama penyimpanan. Peningkatan resistensi kulit 
buah ini disebabkan oleh penurunan kadar air kulit buah 
yang sangat tinggi karena terserapnya uap air pada 
lingkungan oleh silika gel sehingga kelembaban turun dan 
mendorong transpirasi buah menjadi tinggi. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Qanytah (2004) bahwa peningkatan 
kekerasan kulit buah karena kadar air yang terkandung 
dalam kulit buah berkurang (terjadi penguapan air), sehingga 
diduga menyebabkan sel-sel penyusun kulit berkerut atau 
berimpitan satu sama lain. 

Peningkatan resistensi kulit buah tidak berlangsung 
secara kontinu. Pada pengamatan tertentu mengalami 
penurunan dan pada pengamatan lainnya  mengalami 
kenaikan (berfluktuasi). Ketidakstabilan ini diduga 
disebabkan oleh buah yang digunakan pada setiap 
pengamatan yang berbeda-beda, sehingga nilai koefisien 
keragaman menjadi  tinggi.  

Deskripsi kesetaraan antara tekanan dengan tingkat 
resistensi kulit buah dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini: 

 
      Tabel 2. Keadaan Buah manggis Sesuai dengan 

Tekanan dan Resistensi Kulit Buah  
Tekanan  

(bar) 
Resisitensi 
kulit buah 

Keadaan buah 
 

0 < x ≤ 1 
 
 
 
 

 
Sangat rendah 
 
 
 
 

 Daging buah mulus 
berwarna putih banyak 
mengandung jus, kulit 
buah bagian dalam 
berwarna merah banyak 
mengandung air 

1< x ≤ 2 
 
 
 

 
Rendah 
 
 
 

 Daging buah putih  
banyak mengandung jus, 
kulit buah bagian dalam 
berwarna merah banyak 
mengandung air 

2 < x ≤ 3 
 
 

Agak rendah 
 
 

 Daging buah berwarna 
putih, sedikit 
mengandung jus  

3 < x ≤ 4 
 
 

Agak tinggi 
 
 

 Sebagian daging buah 
busuk, kandungan jus 
sedikit, warna kulit buah 
bagian dalam tidak cerah 

4 < x ≤ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tinggi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kulit buah masih 
bergetah  jika dipotong, 
daging buah melekat pada 
kulit 

 Daging buah busuk atau 
mengandung getah 
kuning dan lekat dengan 
kulit, kulit buah bagian 
dalam berwarna kuning 
kecoklatan 

 Jika daging buah diperas 
menghasilkan jus yang 
lengket 

x > 5 
 
 

Sangat tinggi 
 
 

 Kulit buah kering 
berwarna coklat tua, 
daging buah kering 
bercendawan 

 
2. Kadar Air Kulit Buah 

Berdasarkan analisis statistik (Tabel Lampiran 2) 
perlakuan suhu 15o C mempunyai pengaruh nyata terhadap 
kadar air kulit buah pada 16, 20, 22 HSP dan berpengaruh 
sangat nyata mempunyai kadar air lebih tinggi pada 24 HSP. 
Hal ini menunjukkan bahwa buah pada 15o C mempunyai 
kadar air kulit buah lebih tinggi jika dibandingkan pada suhu 
ruang.  

Perlakuan kelembaban sangat nyata terhadap kadar 
air kulit buah pada 10 dan 14-24 HSP serta nyata pada 4 dan 

6 HSP. Perlakuan uap air mempunyai kadar  air kulit buah 
paling tinggi tetapi tidak berbeda nyata dengan kontrol, 
sedangkan perlakuan silika gel mempunyai nilai kadar air 
paling rendah (Tabel Lampiran 2).  

Berdasarkan Gambar 2 kadar air kulit buah manggis 
pada kombinasi perlakuan suhu 15o C-uap air dan            
suhu 15o C-kontrol lebih tinggi dibandingkan dengan 
kombinasi lainnya terutama pada 14-24 HSP. Hal ini 
membuktikan bahwa penyimpanan pada suhu rendah dan 
kelembaban tinggi dapat menekan kehilangan uap air pada 
buah. Jika kehilangan uap air dapat ditekan, diharapkan bisa 
menekan susut bobot dan tingkat kekerasan buah atau 
resistensi kulit buah. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
korelasi antara kadar air kulit buah dengan resistensi kulit 
buah.  

Hasil analisis korelasi menunjukkan adanya 
keterkaitan antara kadar air kulit buah dengan resistensi kulit  
buah. Kadar air kulit buah berkorelasi negatif terhadap 
resistensi kulit buah (r = -0.817**), artinya semakin tinggi 
kadar air kulit buah semakin rendah nilai resistensi kulit 
buah.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar 2. Pengaruh Kombinasi Suhu dan Kelembaban  

terhadap Kadar Air Kulit  Buah 
  
 Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2 dapat 
dibandingkan antara resistensi kulit buah dengan kadar air 
kulit buah. Nilai kadar air kulit buah pada kombinasi    
ruang-silika gel mengalami penurunan yang paling tinggi 
selama penyimpanan, sebaliknya nilai resistensi kulit buah 
mengalami peningkatan paling tinggi.  
 

3. Susut Bobot 
Berdasarkan analisis statistik (Tabel Lampiran 3) 

diketahui bahwa perlakuan suhu sangat nyata terhadap 
persentase susut bobot pada 4, 6, 14, 16, 28 dan 30 HSP 
serta nyata pada 2, 8, 10, 12, 18, 22 dan 24 HSP. Perlakuan 
suhu 15o C mempunyai susut bobot lebih rendah jika 
dibandingkan dengan perlakuan suhu ruang.  Susut bobot 
terjadi akibat hilangnya air buah dalam proses transpirasi dan 
menguapnya gas-gas hasil penguraian glukosa menjadi 
karbondioksida dalam proses respirasi selama penyimpanan. 
Menurut Kader (1992) kehilangan air berpengaruh terhadap 
tekstur, kandungan gizi dan menyebabkan kerusakan lainnya 
(pengerutan).  

Salah satu penyebab susut bobot adalah terjadinya 
proses respirasi selama penyimpanan. Menurut          
Yachuan et al. (2007) Tinggi rendahnya respirasi 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, suhu  merupakan faktor 
yang paling utama. Suhu tinggi dapat meningkatkan 
respirasi.  

Perlakuan kelembaban sangat nyata terhadap 
persentase susut bobot pada semua pengamatan.  Pemberian 
silika gel menyebabkan susut bobot buah tinggi dan kulit 
buah menjadi keriput.  
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Gambar 3.  Pengaruh Kombinasi Perlakuan Suhu dan 

Kelembaban terhadap Susut Bobot Buah 
 
Berdasarkan Gambar 3 persentase susut bobot buah 

pada setiap kombinasi perlakuan secara umum hingga akhir 
pengamatan semakin besar. Buah pada kombinasi suhu 
ruang-silika gel mempunyai persentase susut bobot buah 
tertinggi dibandingkan dengan kombinasi lainnya pada 
semua pengamatan. Nilai persentase buah kombinasi suhu 
ruang-silika gel pada akhir pengamatan adalah sebesar  
56.18 %. Perlakuan uap air yang dikombinasikan dengan 
suhu 150 C menghasilkan susut bobot buah terendah yaitu 
sebesar 14.19 %.  

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 
kombinasi perlakuan suhu 15° C-uap air dapat mengurangi 
susut bobot buah. Hal ini terjadi karena pada suhu dingin 
respirasi menjadi terhambat sehingga tidak banyak gula yang 
diuraikan yang dapat menurunkan bobot buah.  

Azhar (2007) mengemukakan bahwa apabila 
produk segar kehilangan air lebih dari 10% dari berat basah, 
maka buah tersebut tidak dapat dipasarkan lagi. Pada 
penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi suhu            
15° C-uap air dapat mempertahankan susut bobot kurang 
dari 10% sampai 22 hari penyimpanan yaitu sebesar  9.3%. 
 

4.  Warna Kulit Buah  
4.1  Kecerahan kulit buah  

Berdasarkan Gambar 4 kecerahan kulit buah 
cenderung mempunyai pola yang sama pada setiap 
kombinasi perlakuan, yaitu mengalami penurunan pada       
0-6 HSP dan cenderung stabil pada pengamatan selanjutnya. 
Hal ini menunjukkan warna kulit buah bertambah gelap dari 
0-6 HSP. 

Pada kombinasi ruang-silika gel, kulit buah 
mengalami penurunan kecerahan dari 0-14 HSP kemudian 
terjadi peningkatan kembali pada 14-30 HSP (Gambar 4), 
namun hal ini tidak membuat penampilan buah menjadi lebih 
baik, karena di sisi lain buah mengalami pengerutan yang 
cepat. Penampilan kulit buah terlihat lebih keriput 
dibandingkan dengan kombinasi perlakuan lainnya.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.  Pengaruh Kombinasi Perlakuan Suhu dan 

Kelembaban terhadap Kecerahan Kulit Buah  
 

Berdasarkan Gambar 4 kombinasi 15° C-uap air 
dan 15° C-silika gel memiliki nilai yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan kombinasi lainnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa kedua kombinasi tersebut mempunyai 
tingkat kecerahan kulit buah lebih tinggi daripada kombinasi 
lainnya. 
 

4.2  Kisaran warna hijau-merah kulit buah 
Berdasarkan Gambar 5 setiap kombinasi perlakuan 

mempunyai nilai a yang positif, dan mengalami penurunan 
dari 0-14 HSP. Nilai a positif menunjukkan kulit berwarna 
merah, dan penurunan nilai a menunjukkan bahwa warna 
merah kulit manggis semakin berkurang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.  Pengaruh Kombinasi Perlakuan Suhu dan 
Kelembaban terhadap Kisaran Warna Hijau 
Merah Kulit Buah  

 
Buah pada kombinasi 15° C-kontrol, 15° C-uap air 

dan 15° C-silika gel mempunyai nilai  a yang jauh lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya terutama 
pada 4-14 HSP. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga 
kombinasi tersebut dapat mempertahankan warna merah 
pada kulit buah jika dibandingkan dengan kombinasi 
lainnya.  
 

4.3  Kisaran warna biru-kuning kulit buah 
Berdasarkan Gambar 6 setiap kombinasi perlakuan 

mempunyai nilai b yang positif dan cenderung mengalami 
penurunan, ini berarti menunjukkan bahwa warna kuning 
kulit manggis semakin menurun. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6. Pengaruh Kombinasi Perlakuan Suhu dan 

Kelembaban terhadap Kisaran Warna Biru 
Kuning Kulit Buah  

  
 Buah pada kombinasi 15° C-uap air dan                
15° C-silika gel memiliki kisaran warna kuning lebih tinggi 
dibandingkan dengan kombinasi lainnya pada 4-20 HSP.  

 
5.  Warna Cupat Buah  

5.1  Kecerahan cupat buah  
Umumnya, pada awal perlakuan penampilan cupat 

buah berwarna hijau segar. Berdasarkan Gambar 7 nilai L 
mengalami penurunan pada 0-18 HSP, ini menunjukkan 
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tingkat kecerahan warna cupat buah mengalami penurunan, 
pada semua kombinasi perlakuan. Setelah mengalami 
penurunan, kecerahan cupat buah mengalami sedikit 
peningkatan kembali pada 18-22 HSP dan cenderung stabil 
pada 22-30 HSP pada semua kombinasi perlakuan. 

Kecerahan cupat buah mempengaruhi mutu buah 
manggis selama penyimpanan. Salah satu kriteria buah 
manggis yang disukai konsumen adalah manggis yang 
memiliki cupat lengkap dan berwarna hijau cerah. Warna 
cupat buah hijau cerah menandakan kesegaran buah 
manggis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7.  Pengaruh Kombinasi Perlakuan Suhu dan 

Kelembaban terhadap Kecerahan Cupat Buah  
 

Berdasarkan Gambar 7 kombinasi 15° C-kontrol 
mempunyai kecerahan paling tinggi dari 2-14 HSP, 
sedangkan kombinasi suhu ruang-silika gel mempunyai nilai 
kecerahan yang paling rendah pada 8-14 HSP, namun pada 
pengamatan selanjutnya dapat meningkatkan nilai warna 
cupat buah. Hal ini berarti dapat meningkatkan tingkat 
kecerahan cupat buah. Peningkatan kecerahan yang 
disebabkan pengaruh silika gel tidak memberikan 
penampilan yang menarik tapi sebaliknya, silika gel 
menyebabkan cupat buah menjadi keriput. Hal ini 
disebabkan uap air yang terkandung dalam jaringan cupat 
buah mengalami penguapan yang cepat karena kelembaban 
lingkungan rendah. 
  

5.2. Kisaran warna hijau-merah cupat buah 
Warna cupat buah mempengaruhi mutu buah 

manggis selama penyimpanan. Warna cupat buah hijau cerah 
menandakan kesegaran buah manggis. Perubahan warna 
cupat buah terjadi karena degradasi klorofil menjadi zat lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8.  Pengaruh Kombinasi Perlakuan Suhu dan 

Kelembaban terhadap Kisaran Warna Hijau 
Merah Cupat Buah 

 
Gambar 8 menunjukkan bahwa nilai a pada cupat 

buah mengalami peningkatan pada 0-14 HSP. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan ditandai 
dengan menurunnya warna hijau pada cupat buah.  

Buah pada kombinasi 15° C-kontrol memiliki 
kisaran warna dibawah nol pada 0-8 HSP. Hal ini 
menunjukkan bahwa kombinasi 15° C-kontrol dapat 
mempertahankan warna hijau dibanding kombinasi lainnya.  

 
5. 3 Kisaran warna biru-kuning cupat buah 

Gambar 9 menunjukkan bahwa semakin lama 
penyimpanan ditandai dengan menurunnya warna kuning 
pada 0-18 HSP. Pada pengamatan 18-30 HSP memiliki nilai 
b yang cenderung stabil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Pengaruh Kombinasi Perlakuan Suhu dan 
Kelembaban terhadap Kisaran Warna Biru 
Kuning Cupat Buah  

 
  Kombinasi 15° C-uap air menyebabkan nilai b 

cenderung tetap tinggi dari 0-6 HSP, selanjutnya mengalami 
penurunan sampai 18 HSP.  

Dalam penelitian ini terlihat bahwa faktor suhu 
sangat berpengaruh terhadap warna hijau cupat. Suhu rendah 
dapat memperlambat proses degradasi klorofil. Warna dan 
kesegaran cupat cepat menurun karena terjadinya transpirasi 
yang menyebabkan cupat kering dan berwarna kecoklatan. 
 

6. Padatan Terlarut Total (PTT) 
Analisis statistik menunjukkan (Tabel Lampiran 6) 

bahwa perlakuan suhu dan kelembaban tidak memberikan 
pengaruh nyata terhadap padatan terlarut total pada semua 
hari pengamatan. 
 

7.    Total Asam Tertitrasi (TAT) 
Berdasarkan hasil analisis statistik                

(Tabel  Lampiran 7) perlakuan suhu penyimpanan tidak 
berpengaruh nyata terhadap total asam tertitrasi pada semua 
pengamatan. Perlakuan modifikasi kelembaban berpengaruh 
nyata terhadap total asam tertitrasi pada 2 dan 22 HSP. Hasil 
uji lanjut memperlihatkan bahwa total asam terendah karena 
pengaruh perlakuan silika gel pada 2 dan 22 HSP.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian ini, penyimpanan pada suhu 
15° C dapat memperpanjang shelf-life buah manggis 
dibandingkan dengan suhu ruang.  

Perlakuan uap air menyebabkan kulit buah paling 
mudah untuk dibuka pada beberapa pengamatan. Modifikasi 
kelembaban dengan silika gel menyebabkan buah semakin 
sulit dibuka dibandingkan dengan perlakuan  uap air dan 
kontrol, karena silika gel banyak menyerap uap air dari 
lingkungan, sehingga kelembaban udara menjadi rendah 
yang dapat meningkatkan proses transpirasi.  

Kombinasi perlakuan 15°C-uap air dapat 
mempertahankan  kadar air kulit dan memanimalisasi susut 
bobot buah kurang dari 10% sampai 22 HSP.  Warna kulit 
dan cupat buah semakin gelap seiring dengan lamanya 
penyimpanan. Kombinasi 15° C-kontrol dapat 
mempertahankan warna hijau cupat buah sampai 8 HSP.  
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Saran 
Disarankan untuk meningkatkan kelembaban 

dengan cara pemberian uap air pada buah karena dapat 
mempertahankan shelf life buah manggis, terutama dapat 
mempertahankan kulit buah supaya tetap mudah dibuka.  

Akan tetapi perlu dikaji  mengenai aplikasi dan 
konversi dari kuantitas uap air yang digunakan terhadap RH. 
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