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Abstrak 

Teknologi sistem resirkulasi air sangat potensial dikembangkan untuk budidaya ikan. 
Salah satu parameter yang perlu diperhatikan adalah debit aliran aimya. Pada paper ini 
dikembangkan perangkat lunak simulasl untuk menlodelkan sistem resirkulasi air 
terkendali yang terdiri bak pengkondisian, akuaril-~m budidaya dan bak tandon. Model 
aliran air pada sistem resirkulasi air terkendali dikembangkan berdasarkan Tank model 
dan hukum Bernoulli. Teknik numerik digunakan untuk memecahkan model nonlinier 
yang terbentuk. Kendali artificial neutal network (ANN) digunakan untuk 
mengendalikan tinggi air bak pengkondisian. Perangkat lunak ditulis dengan Borland 
Delphi 5. Hasil s~mll~lasi penglsian air model yang dikembangkan dapat 
menggambarkan kesetirr~bangan air pada slstem resirkulasi. Kendali ANN mampu 
dengan baik mengedalikan bak pengkondisian sekaligus memberikan rekomendasi 
kapasitas pompa yang optimal. 

Katakunci: Sistem r~irkulasi air, kendali ANN, kesetimbangan air 

Pendahuluhan 

Pemenuhan kebutuhan protein yang berasal dari ikan tidak bisa hanya mengandalkan 
penangkapan secara alami di daerah perairan. Berbagai teknik budidaya ikan teiah 
dikembangkan antara lain kolam dan jala apung maupun keramba. Budidaya jala 
apung maupun keramba sangat riskan terhadap sumber air dan penyakit. Disamping 
itu teknik budidaya ini juga sangat berpotensi merusak lingkungan akibat sisa pakan 
dan akumulasi kotoran ikan. 

Untuk mengatasi berbagai macam masalah tersebut dikenalkanlah teknik budidaya 
ikan dengan sistem resirkulasi air. Sistem resirkulasi air untuk budidaya ikan 
dimaksudkan untuk mempertahankan kesegaran air di atas ambang toleransi selama 
periode tertentu tanpa menggangu pertumbuhan i kan. Dengan diperta han kan 
kesegaran air terseb~~t secara otomatis akan mengumngi jumlah air dan tenaga keja 
yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya produksi (Setiawan, 2004). 
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Salah satu faktor yang penting dalam resikulasi air adalah debit air yang berimplikasi 
pada kapasitas pompa yang akan digunakan. Selain itu pompa juga menjadi bagian 
utama dalam sistem resirkulasi air. Sehingga penentuan kapasitasnya sangat penting 
sekali. 

Makalah ini bertujuan memodelkan sistem resirkulasi air terkendali untuk mendapatkan 
kapasitas pompa yang optimal dengan melakukan simulasi aliran air berdasarkan 
persamaan kesetirr~bangan air. 

Model Sistem Resirkulasi Air Terkendali 

Berbagai sistem sistem aliran air dalam bak telah dikembangkan sebelumnya (Long, 
2003; dan Ardiansyah et al, 2004). Sistem resirkulasi air terkendali pada penelitian ini 
terdiri dua bagian yaitu sub-sistem resirkulasi air dan sub-sistem kendali. 

1. Sub-sistem resirkulasi air , 
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hukum Bernoulli dengan mem?ertimbangkanicehilangan ;nergi fnksi. Asumsi yang 
digunakan adalah bahwa jumlah air tetap (tidak ada penguapan atau kebocoran). 
Berikut adalah keseimbangan air pada masing-masing sub-sistem resirkulasi air. 

Gambar 1. Skema sub sistem resirkulasi air 

Gambar 1 menunjukkan sub-sistem resirkulasi air yang terdiri atas tiga bagian yaitu 
bak pengkondisian, akuarium budidaya dan bak tandon. Air mengalir dari bak 
pengkondisian menuju akuarium budidaya secara gravitasi bila tidggi airnya melampaui 
HI. Kemudian, air dari akuarium budidaya mengalir ke bak tandon jika tinggi airnya 
melampui HZ. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan tinggi air minimum baik pada 
bak pengkondisian maupun akuarium budidaya. Selanjutnya, air pada bak tandon 
dipom pa menuju bak pengkondisian dan demikian seterusnya. 

pernodelan dilakukan berdasarkan kesetimbanaan air menaatnakan Tank model dan 
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a) Bak pengkondisian 

Qinl - Qout, ; h, > H1 
Q,, -0 ;  O i h ,  5H1 

Qinl = Qpompa 

Qmll = A p l V p l  

b) Akuavium budidaya 

c) Bak tandon 

2. Kendali artiffob1 neural network (ANN) 

Gambar 2 menunjukkan struktur ANN yang digunakan sebagai sub sistem kendali. 
Terdiri 3 layer dengan Input terdirl atas 2 node yaitu error dan derror, jumlah node 
pada hidden layer adalah 5 dan ouput berupa perlntah menambah atau mengurangi 
deblt pompa. Input dan output ANN dapat ditullskan sebagal persamaan berikut: 

i ' 
thaktua, - h . f e ~ i n ;  ) Error, = 

P E  

(error, - error, -At ) 
dError = 

PdX 
I 

debit = dchi! f x Po) 
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Gambar 2. Struktur sub sistem kendali 

Bahan dan Metode 

t'~itc**,ps 

ANN 

Pembuatan program dilakukan 3 tahap, yaitu ' solusi numerik untuk model 
kesetimbangan air sistem reslrkulasi air, pembelajarcn kendali ANN dan penggabungan 
solusi numerik dengan kendaii ANN. Penulisan program komputer menggunakan 
Borland Delphi 5 dengan prosesor komputer Pentium(R) 4 1.7 GHz dan RAM sebesar 
512 MB. Adapun tahap-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

i 

1. Solusi numerik 

Model kesetimbangan air pada persamaan 1-10 merupakan bentuk ODE nonlinier. 
Penyelesaian dilakukan secara numerik. Diskritisasi persamaan tersebut dilakukan 
dengan finite difference skema implisit. Kemudian sistem persamaan nonlinier yang 
terbentuk dipecahkan secara iteratif dengan Newton method (persamaan 14) dengan 
membentuk matrik Jacobian dan diselesaikan dengan Penyapuan Gauss. 

2. Pembelajaran kendali ANN 

Data pembelajaran ANN menggunakan matrik keputusan Ise:uai dengan Tabel 1 
dimana NB, NK, Z, PK dan PB berturut-turut sama dengan -1, -0.5, 0, 0.5 dan 1. 
Metode Back propagation diyunakan untuk proses pembelajaran dengan iterasi 
sebanyak 5000. Parameter laju pembelajaran, konstanta momentum dan gainfslope I 

fungsi sigmoid masing 0.9, 0.9 dan 0.9. ' 
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Tabel 1. Matrik keputusan kendali 

3. Penggabungan solusi numerik dengari kendali ANN 

Skema sistem resirkulasi air terkendali disajikan pada Gambar 3. Dimana, kendali ANN 
akan mengatur debit pompa resirkulasi air berdasarkan perbedaan setpoint dengan 
tinggi air aktual pada bak pengkondisian dan perubahannya dari waktu ke waktu. 

Gambar 3. Skema sistem resirkulasi air terkendali 

Hasil dan Pembahasan 

1. Simulasi pengisian air sub-sistem resirkulasi 

Untuk mengetahui kehandalan model kesetimbangan air pada sub sistem resirkulasi 
dilakukan simulasi pengisian air darl bak pengkondisian dengan kondisi awal semua 
bak dan akuarium dalam keadaan kosong (hl=h2=h3=0 cm). Debit air yang diberikan 
bernilai tetap yaitu sebesar 100 cm3/detik. Tinggi H1 dan H2 berturut-turut adalah 20 
dan 35 cm. Nilai variabel-variabel yang digunakan disajikan pada Tabel 2. 

Gambar 4 menunjukkan hasil simulasi pengisian air subsistem resirkulasi. Terlihat 
bahwa saat tinggi air bak pengkondisian dibawah 20 cm, akuarium budidaya dan bak 
tandon n~asih kosong. Hal ini dikarenakan air akan mengalir dari bak pengkondisian ke 
aquarium budidaya jika tinggi air lebih dari 20 cm. Sekitar mer~it ke 6 tinggi air bak 
pengkondisian mencapai 20 cm dan akuarium budidaya mulai terisi air dari bak 
pengkondisian. Sedangkan bak tandon.masih kosong. Tinggi air bak pengkondisian 
tetap naik dengan laju yang lebih rendah darl pada 6 menit awal. Hal ini menunjukkan 
bahwa debit air yang masuk ke bak pengkondisian lebih besar dari pada air yang 
mengalir ke akuarium budidaya. Sekltar menit ke 20 bak tandon mulai terisi air dari 
akuarium budidaya. Setelah Itu, tlnggl air pada akuarlum budidaya relatif konstan. Hal 
ini disebabkan jumlah air yang masuk dan keluar darl akuarium budidaya sama. 

Dengan melihat hasil simulasi tersebut yang menunjukkan hasil logis maka model 
kesetimbangan air yang dikembangkan dapat menggambarkan perubahan tinggi air 
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pada sub-sistem resirkulasi air. Namun demikian, masih perlu dilakukan verifikasi lebih 
lanjut. 

4d - Akuarium Budidaya i - 
E 
2. 30 - 

L .- 
m - Bak Pengkondisian 

Tabel 2. Nilai variabel untuk simulasi 

0 5 10 . 15 20 25 30 

Waktu (menit) 

Varia - be1 
9 
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Gambar 4. Profile tinggi air sub sistem resirkulasi air 

Nilai 
380 

2. Hasil Pembelajaran kendali ANN 

Satuan 
crnldeti k2 
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-1 -0.5 0 0.5 1 

. Output ANN 

  am bar 5. Hasil pembelajaran kendali ANN 

Gambar 5 menunjukkan hasil pembelajaran kendali ANN. Terlihat bahwa struktur ANN 
yang di1:embangkan dapat dengan baik menunjukkan rlilai matrik keputusan kendali. 
Plot data menyebar pada garis y=x dengan koefisien determinasi 0.9945. 

3. Simulasi aliran sistem resirkulasi air terkendali 

Simulasi pengendalian tinggi air bak pengkondisian dilakukan 3 skenario untuk 
medapatkan hasil yang baik sekaligus kapasitas pompa yang butuhkan saat kondisi 
mantap. Skenario dilakukan dengan membuat r~llai parameter output (Po) sama dengan 
20, 2000 dan 5000, sedangkan parameter Input PE dan P ~ E  tetap yaitu 1. Kinerja 
pengendalian dilihat dari ada tidaknya overshoot, settling time dan osilasi. Nilai debit 
pompa maksimum sebesar 400 cm3/detik, setpoint tinggi air bak pengkondishn 40 cm 
dan nilai variabel disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 3 menunjukkan hasil kinerja pengendalian. Gambar 6 dan 7 masing-masing 
menunjukkan perbandingan profil tinggi air dan debit pompa yang diberikan dari 
skenario yang dilakukan. Terlihat bahwa Skenario 1 tefiadi osilasi baik tinggi air bak 
pengkondisian. maupun debit pompa. Skenario 3 te jadi osilasi yang sangat besar pada 
debit pompa. Skenario 2 memberikan hasil terbaik. Dimana settling time 5 menit, 
tanpa overshot dan debit pompa stabil saat mencapai kondisi mantap. Pada kondisi 
mantap debit pompa konstan pada 100 cm3/detik. Derlgan demikian, kapasitas pompa 
yang sesuai untuk sistem tersebut adalah 100 cm3/detik. 

Tabel 3. Kine rja pengendalian 
1 Skenario I PE 1 PIE 1 Po I Overshoot I Settling time 1 Osilasi I 

1 1 1 20 tidak 10 menit y a 
2 1 1 2000 tidak- 5 menit tidak 
3 1 1 5000 tidak 5 menit y a 

Kelompok Sistem dan Manajemen Makalah Ke-2 
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c)' Skenario 3 

Gambar 6. Tinggi air sistem resirkulasi air pada berbagai skenario pengendalian 
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0 5 10 15 20 25 30 

Waktu (menit) 

a) Skenario 1 

0 5 10 15 20 25 30 

WaMu (menlt) 

b) Skenario 2 

CI 5 10 15 20 25 30 

WaMu (menit) 

c) Skenario 3 

Gambar 7. Debit pompa pada berbagai skenario pengendalian 
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Kesimpulan 

Model kesetimbangan air yang dikembangkan dapat menjelaskan perubahan air pada 
sistem resirkulasi air terkendali. Kendali ANN mampu mengendalikan tinggi air bak 
pengkondisian dan memberikan informasi kapasitas pompa yang diperlukan. 
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i l ABSTRACT 

Pretreatment and pac'aging of rose cut flowers during storage and transportatior! 
should be designed in order to keep its quality during vase life of the flowers. The 
objective of this study is to find out the pulsing solution and the design of packaging to 
prolong the vase life of the rose cut flowers. 'The flowers were harvested from Saung 
Krisna, PT Adhi Loji Cipanas when the flower was at two bud open stages. Before 
storage, the flowers were pulsed in the chemical solution of sucrose, glyserin, Na- 
benzoat and citric acid at different concentrations. Each 20 cut flowers was placed in 
the boxes of 60 x 15 x 7 cm3 with different ventilation system. The result showed that 
the pulsing solution with 3% sucrose, 25Oh glyserin, 300 ppm Na-benzoat and 375 
ppm citrit acid caused a significant decrease in the respiration rate and prolonged the 
vase life of the flowers. The model packages gave an effect of modified atmosphere 
and significantly affected the flower quality during storage. The result suggests that 
the use qf the packaging with the ventilation of 3.5 im in diameter and closed with 
the polipropilen film would be suitable for rose cut flowzrs packaging during storage. 
The model package prolonged the vase life until 5-6 days after storage and decreased 
the flowers senescence up to 20-25%. 

Keywords: Rose cut flowers, pulsing solution, modified atmosphere packaging, vase 

PENDAHULUAN 

Sebagai tanaman hias, bunga mawar potong men~pakan salah satu komoditas 
hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga berpotensi untuk 
dikembangkan. Bunga mawar potong banyak diminati karena memiliki nilai estetika 
dan kharisma tersendiri serta penampilan fisik yang menarik. Penampilan bunga 
mawar potong yang indah, anagun dan harum menyebabkan bunga potong ini dikenal 
dencan sebutan ratu segala bunga. - 

Kondisi ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan keindahan membuat 
konsumsi tanaman hias terus meningkat pesat. Perkembangan pembangunan hotel, 
kawasan perumahan, perkantoran dan lndustri pariwisata mendorong penicgkatan 

I 

permintaan tanaman hias baik sebagai bunga potong maupun tanaman pot 
(Siswoputranto,l990). Di Indonesia permintaan bunga mawar cenderung meningkat 
terutama di kota-kota besar seperti kota Jakarta menyerap bunga terbesar dengan 
omzet dan peredaran uang yang mencapai Rp 25.8 Mltahun. Perrrlintaan bunga 
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mawar tidak kurang dari 20,000 kuntum/hari. Data BPS pada tahun 2002 menunjukkan 
bahwa produksi bunga mawar potong Indonesia mencapai 55.7 juta tangkai. 

Tingkat kehilangan hasil bunga potong sangat tinggi yaitu 2 - 25 O/O di negara maju 
dan 20 - 50 O/O di negara berkembang apabila penanganannya kurang memadai 
(Kader, 1992). Setelah pemanenan, bunga mawar memilikl masa kesegaran selama 4 - 
5 hari. Salah satu aspek kualitas yang diharapkan pada bunga mawar potong adalah 
umur kesegaran yang cukup panjang. Penggunaan larutan pengawet (pulsing) dan 
pengemasan selama masa pengangkutan atau penyimpanan diharapkan dapat 
menjaga kesegaran bunga dan memperpanjang masa pajangan, Tujuan penelitian ini 
adalah menentukan formula larutan pengawet dan model kemasan yang optimum 
selama perlylmpanan sehlngga dapat memperpanjang masa pajangan. 

METODOLOGI 

Bahan-bahan yang digunakan adalah bunga mawar potongl (Rosa hybrida) varietas 
Melano berwarna merah pada umur panen dimana dua mahkota bunga telah keluar. 
Bunga dlperoleh darl kebun mawar Saung Krisna PT. Adhl Lojl Cipanas. Bahan lain 
adalah pengawet yang terdirl darl sukrosa, glyserin, Na-benzoat dan asam sltrat, film 
plastik jenis polietilen dan polipropilen. Peralatan yang digunakan adalah kotak kaca 
ukuran 20 x 20 x 40 cm3, gas Analiyzer Shimadzu, Chromameter Minolta CR-200, 
timbangan, jangka sorong, penggaris, husur, guntlng dan kardus ukuran 60 x 15 x 7 
cm3. 

Setelah pemanenan, tangkai bunga dipotong sepanjang 40 cm kemudian bunga segera 
di beri perla kuan pre-coolling dengan metode hydro coolling yang dila kultan dengan 
menyemprotkan (spraying) air dingin pada seluruh bagian bunga mawar potong. 
Kemudian dilakukan pengiktan (bunching) berisi 20 tangkai per ikatan dan 
selanjutnya dikemas dengan ksrtas pembungkus yang berbentuk kerucut. Selama 
pengangkutan bunga mawar potong dimasukkan kedalam wadah yang berisi air suling. 

Penelitian dilakukan dalam dua tatiap, tahap pertama bertujuan untuk menentuan 
formula larutan pengawet (pulsing) yang paling baik untuk mernpertahankan 
kesegaran bunga selama masa pajangan. Formula larutan pengawet terdiri dari 
sukrosa, glyserin, Na-benzoat dan asam sitrat. Perlakuan yang dicobakan adalah 
sukrosa (3 O/O dan 6 O h )  dan glyserin (10 O h  dan 25 O h )  sedangkan Na-benzoat dan 
asam sitrat tetap yaitu masing-masing 300 ppm dan 375 ppm. Tahap kedua bertujuan 
untuk menentukan model kemasan secap atrnosflr termodifikasi (modified atmosphere) 
untuk mempertahankan kesegaran bunga selama penyimpanan. Perlakuan model 
kemasan terdiri dari kardus berventilasi dengan diameter 2.5 cm dan 3.5 cm 
dikombinasikan dengan penutup film plastik jenis polietilen dan polipropilen, ventilasi 
terbuka dan tanpa ventilasi sebagai kontrol. 

Persamaan yang digunakan untuk menghitung konsentrasi gas O2 dan C02 dalam 
kemasan secara atmosfir termodifikasi adalah (Rokhani et al., 2001): 
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x 2 ( t ) = x ;  - ( x i ' - x 2  exp -- 
O )  ( $9 

dimana x = kosentrasi gas (desimal), y = konsentrasi gas di luar kemasan (desimal), R 
= laju respirasi (ml/kg-jam), t = waktu (jam),W = berat komoditas (kg), xs = 
konsentrasi gas kesetimbangan (desimal), x0 = konsentrasi gas awal (desimal), K = 
permeabilitas efektif (m3/jam), A = luas permukaan fiim plastik (m2), P = permeabilitas 
gas (ml.m/m2.jam), b = ketebalan film plastik (m),V = volume kemssan (m3). 
Subskrip 1 dan 2 masing-masing menyatakan gas O1 dan C02 

Penyimpanan bungan di dalam kemasan dilakukan pada suhu 10 "C sedangkan masa 
pajangan berlangsung pada suhu kamar (28 "C). Selama masa pajangan dilakukan 
pengamatan terhadap parameter mutu bunga meliputi laju respirasi, penyusutan 
diameter bunga, warna, bent neck (pembengkokan tangkai bunga), kelayuan dan 
kadar air. Rancangan percobaan adalah rancangan acak lengkap faktor tunggal dengan 
2 kali ulangan. Data dianalisis dengan analisis sidik ragam (anova) dan uji lanjut 
menggunakan uji Duncan apabila terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan. 

I HASI-1 DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh La rut an Pengawet (Pulsing) 

Gambar 1 menunjukkan grafik laju respirasi bunga mawar potong pada berbagai 
larutan pengawet. Laju respirasi cenderung mengalami penurunan selama 5 hari 
pengamatan dan mengindikasikan pola respirasi non klimakterik. Penurunan laju 
respirasi i r~ i  disebabkan oleh semakin berkurangnya substrat yang tersedia untuk 
proses respirasi. Larutan pengawet secara nyata memperlambat proses metabolisme 
bunga selama penyimpanan. Hal ini disebabkan karena tersedianya air dan karbohidrat 
dalam larutan tersebut sebagai cadangan bahan makanan yang dibutuhkan untuk 
kebutuhan respirasi. Komoditas hortikultura seperti halnya bunga, walaupun telah 
dipotong dari tangkainya masih melakukan aktivitas metabolisme. Oleh karena itu 
untuk menjaga kesegaran bunga diperiukan persediaan karbohidrat yang cukup. Pada 
bunga yang diberi larutan pengawet dengan forr,iula 3% sukrosa + 25% glyserin 
menghasil kan laju respirasi yang lebih rendah dibandingkan respirasi pada formula 
lainnya. Pada formula ini laju konsumsi O2 berkisar 4.8 - 12.8 ml/kg.jam sedangkan 
laju produksi C02 berkisar antara 33.8 - 41.1 ml/kg.j3m. Larutan pengawet sebagai 
penyedia substrat juga berpengaruh nyata terhadap persentase kelayuan selama masa 
pajangan. Ta3el 1 menunjukkan persentase kelayuan bunga mawar potong pada hari 
ke-5 masa pajangan pada berbagal formula larutan pengawet. Formula pengawet 
dengan 3 % sukrosa dan 10 % atau 25 O h  glyserln secara signifikan mampil 
menurunkan persentase kelayuan dari 30.0 O/O (kontrol) menjadi 2.5-7.5 O/O. 
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3 
Waktu (hari) 

+6 % Sukrosa, 25 % Glyserin 

Gambar 1. Laju respirasi bunga mawar potong pada berbagai larutan pengawet. 

Tabel 1. Persentase kelayuan bunga mawar potong pada hari ke-5 masa 
pajangan pada berbagai larutan pengawet. 

3% sukrosa + 25% glyserin 
6% sukrosa + 25% glyserin 
3% sukrosa + 10% glyserin 
6% sukrosa + 10% glyserin 
Kontrol 

1 Larutan Pengawet ' 

Keterangan : Angka rata-rata diikuti oleh huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 

Kelayuan (010) 

nyata 0.05 uji Duncan. 

Model Kemasan Bunga Mawar Potong 

Berdasarkan persamaan (1) dan (2) dengan nilai peubah seperti disajikan pada Tabel 2 i 

dapat ditentukan konsentrasi gas O2 dan C02 di dalam kemasan selama penyimpanan. 
Gambar 2 menunjukkan konsentrasi oksigen dalam kemassrl bunga mawar potong 
selarna penyimpanan pada suhu 10 "C. Komposisi gas di dalam kemasan menunjukkan 
suatu perubahan menuju kondisi kesetimbangan (steady state). Konsentrasi Oz dari 
konsentrasi awal 21.0 O/O mengalami penurunan hingga 20.1-20.6 O/O pada hasil 
eksperimen dan 19.1-20.5 O/O pada hasil perhitungan. Sedangkan konsentrasi COz dari 
konsentrasi awal 0.03 O/O me17galami peningkatan hingga 0.13-0.16 O/O pada hasil 
eksperimen dan 0.98-2.24 O/O pada hasil perhitungan (Tabel 3). Efek modified 
atmosphere pada kemasan masih belum menunjukkan perubahan komposisi gas yang I 

cukup berarti. Hal ini disebabkan karena nilai laju respirasi bunga cukup rendah, berat 
bungz per kemasan rendah, volume bebas di dalam kemasan cukup tinggi, nilai 
permibilitas film kemasan cukup tinggi dan kemungkinan masih adanya sifat 
permibilitas dari kemasan karton yang digunakan. Namun demikian, dari hasil 
pengukuran komposisi gas di dalam model kemasan menr~njukkan berfungsinya sistem 
pengemasan untuk produk hortikultura yang masih 'hidup' dengan tetap melakukan 
proses metabolisme. Dalam pengemasan produk hortikultura, ketersediaan oksigen 
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sangat diperlukan agar tidak tejadi respirasi anaerobik yang dapat mempercepat 
kerusakan produk yang dikemas. Di lain pihak fungsi pengemasan adalah melindungi 
dari pengaruh lingkungan yang tidak menguntungkan (suhu dan kelembaban), 
serangan hamalpenyakit, sebagai media untuk memberikan label/informasi dan 
promosi dari produk yang dikemasnya. Penelitian szbelumnya yang dicobakan pada 
bunga anggrek menunjukkan hasil yang sama, bahwa kemasan yang cocok untuk 
bunga potong yaitu rremiliki lubang ventilasl untuk sirkulasi udara. Lubang ventilasi 
didesain sedemikian rupa sehingga aliran udam atau uap air mengalir sempurna 
(Wijandi et at., 1989). 

Tabel 2. Nilai peubah untuk menel 
Peu ba h 

Berat bahan 
Respirasi O2 
Respirasi Ca 
Volume bebas 
Luas permukaan 
Ketebalan film plastik 
Permea bilitas film plasti k O2 
Permeabilitas film plastik C02 

Gambar 2. KO 
Pa 

18 

tukan konsent 
Simbol 

3si qas di dala 
Nilai 

m 
I 1  

A 1 

A Vent 2.5 crn, Polietilen 
! Vent 3.5 cm, Polipropikn 

- 

n - kemasan. 
Satuan 

1 mawar potong 

Tabel 3. Konsenl 0 . 24 4 8 72 
WaMu (jam) 

96 120 kesetim bangan 

7 
Konsentrasi Gas (O/O) I 

Model Kemasan Data Eksperimen Data 
Perhitungan 

0 2  co2 0 2  C0.r 
Ventiasi 2.5 cm; Polipropilen 20.3 0.14 19.9 1.92 

Ventilasi 2.5 cm; Polietilen 20.3 0.13 19.1 2.24 

Ventilasi 3.5 cm; Polipropilen 20.6 0.16 20.5 0.98 

Ventilasi 3.5 cm; Polietilen 20.1 0.15 19.9 1.15 

Pengaruh model kemasan terhadap mutu bunga selama masa pajangan dapat dilihat 
pada Tabel 4. Model kemasan berpengaruh nyata terhadap persentasi ben neck, 
persentasi kelayuan penyusutan diameter mahkota dan warna, namun tidak 
berpengaruh nyata terhadap kadar air bunga. Perbedaan warna dapat teriikat secara 
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nyata berdasarkan warna chroma yang menunjukkan perubahan warna bi~nga dari 
merah terang (cerah) menjadi merah tua (gelap). Pada model kemasan bervectilasi 
3.5 cm dengan plastik poliprcpilen memberikan nilai persentase ben neck terendah I 

(37.5 %) dan persentase kelayuan terendah (25.0 O/O) serta memiliki wama yang I 

masih relatif cerah dibandingkan model kemasan lainnya pada hari ke-5 masa 1 
pajangan. Model kemasan berventilasi 2.5 cm dengan plastik polietilen juga 1 
menunjukkan hasil yang relztif baik, tidak berbeda nyata dengan model kemasan 
pertama, hanya saja nilai ben neck cukup tinggi (67.5 %). 

Tabel 4. Perubahan mutu bunga pada hari ke-5 masa pajangan. 1 
1 Kemasan I ~entneckl Kelayuan I Kadar Air 1 Warna I 

1 Ventilasi 2.5 cm; Polietilen 1 6 7 . 5 b  1 3 2 . 5 b  1 6 9 . 7 a  I cerah 
Ventilasi 2.5cm; Polipropilen 55.0 ab 20.0 a 72.7 a kuat 
Ventilasi 3.5 cm; Terbukzi 60.0 ab 30.0 ab 73.8 a kuat 
Ventilasi 3.5 cm; Polietilen 100.0 c 50.0 c 73.9 a kuat 

I 
Ventilasi 3.5 cm; Polipropilen 37.5 a 25.0 ab 74.0 a cera h 

I Tanpa ventilasi 100.0 c 100.0 d 74.3 a kuat 
Keterangan: Angka rak-rata Liikuti oleh h?ruf yang s a i a  menunjuLkan 

tidak berbeda nyata pada taraf nyata 0.05 uji Duncan. 

Pada pengamatan hari ke-4 masa pajangan menunjukkan bahwa umumnya bunga 
mawar telah layu pada derajat bent neck 1 34". Derajat bent neck terbesar yaitu 
30.9"-34" tejadi pada kemasan yang berventilasi 3.5 cm tanpa ditutup film plastik. 
Penggunaan kemasan akan meningkatkan kelembaban relatif di dalam kemasan 
sehingga kehilangan air dalam jaringan tangkai bunga dapat ditekan. Menurut Burdett 
(1970) dalam Torre et al. (2001), hilangnya tekanan turgor berpengaruh pada 
berkurangnya pembentukan lignin pada tangkai bunga sehingga tangkai kehilangan 
ketegarannya, kemudian menyebabkan tangkai membengkok dan semakin lama masa 
pajangan akan menyebabkan tangkai bunga menjadi terkulai. Bent neck akan 
menghambat aliran air ke mahkota bunga sebagai akibat tersumbatnya pembuluh 
tangkai sehingga bent neckerat kaitannya dengan kelayuan. Gambar 3 menunjukkan 
perubahan persentase bent neck dan kelayuan bungs mawar poto~lg selama masa 
pajangan. Ketersediaan air pada bunga mawar selama masa pajangan akan 
menentukan bent neck darl kelayuan (Torre et al., 2001). Penyerapan air yang 
d~lakukan oleh bunga potong berhubungan dengan proses metabolisme, yaitu proses 
transpirasi dan respirasi. Untuk mempertahankan kesegaran bunga, jumlah air yang 
d~butuhkan minimal setara dengan jl~mlah air yang dibutuhkan untuk proses 
metabolisme (Amiarsi et al., 2003). 
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-e D .2.5 cm ; Polietikn 
-A- D.2.5 crn ; Polipmpilen 
+ D.3.5 cm ; Polietilen 
-e D.3.5 cm ; Polipmpilen 

1 2 3 4 5 6 
Waktu (hari) 

1 2 3 4 5 6 
WaMu (hari) 

Gambar 3. Persentdse ben neckdan kelayuan bunga mawar potong selama masa 
pajangan. 

Amiars; et al., (2002) menyatakan bahwa masa kesegaran bunga dihitung sejak bunga 
di panen hingga menjadi layu/terlcul-ai atau berkerutnya jaringan akibat perubahan sifat 
elastis karena menurunnya tegangan turgor, meliputi tahap penyimpanan dan tahap 
pajangan. Berdasarkan uji organoleptik, panelis masih merr~berikan penilaian s2ka 
terhadap skor kesegaran dan penampakan keseluruhan bunga hingga hari ke-5 masa 
pajangan. Pada hari ke-6 masa pajangan, panelis merrberikan penilaian tertinggi pada 
bunga yang diberi perlakuan kemasan berventilasi 3.5 cm dengan plastik polipropilen. 
Dengan demikian berdasarkan persentase jumlah kelayuan dan penampakannya, 
bunga mawar potong dapat bertahan hingga 11 hari. Masa kesegaran ini lebih panjang 
dari penelitian sebelumnya yaitu 10 hari (Ekowati, 1997) dan 9 hari (Amiarsi el al., 
2003). 

KESIMPULAN 

1. Perlakuan perendaman bunga mawar dalam larutan pengawet (pulsing) sebelum 
penyimpanan dapat mempertahankan kesegaran bunga dimana larutan pengawet 
dengan fornlula 3Oh sukrosa, 25% glyserin, 300 ppm Na-benzoat dan 375 ppm 
asam sitrat memberikan hasil terbaik dalam mempertahar~kan kesegaran bunga 
selama masa pajangan . 

2. Model kemasan menggunakan kotak karton berukuran 60 x 15 x 7 cm3 dengan 
ventilasi berdiameter 3.5 cm dan ditutup plastik film jenis polipropilen mampu 
mempertahankan kesegaran bunga hingga I!. Ilari dan dapat mengurangi 
penurunan kualitas bunga selama masa pajangan. Model kemasan tersebut 
mampu mempertahar~kan warna bunga, menekan knt neck dan kelayuan hingga 
hari ke-6 masa pajangan pada suhu kamar (* 25 OC, RH 60 - 80 OI'O). 

3. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat perlu dilakukan pengukuran 
pemleabllitas pengemas (film plastik maupun kanon) dan laju respirasi pada 
kondisi atmosfir terkedali pada suhu yang sesual. 
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