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ABSTRACT 
 

Post harvest handling of avocado in Indonesia usually are still done with less carefull during harvesting, 
packaging, transportation, and storage can lead to mechanical, physiological, chemical, and microbiological 
damage. Mechanical damage during the distribution process of fruits due to impact between fruit inside the 
packaging, the impact  of the fruit with a wall packaging, as well as the excess pressure due to pile in one 
package. The use of corrugated box  packaging by giving insulation between the fruit and ventilation holes are 
expected to reduce mechanical damage and changes in avocado fruit quality such as shrinkage weight, 
hardness, total soluble solids, and physical damage during storage. This research was done to investigate four 
packaging types : packaging without ventilation, circle type ventilation, oblong type, insulation type; and two 
treatment of storage temperature of room temperature and 8 0C temperature.The testing result in the 
temperature distribution on the packaging indicates that the packaging with oblong ventilation type most 
quickly reach the expected storage temperature. The transport simulation results of the which was equivalent 
with 184.82 miles in the road out of town or approximately 3:08 hours for trucks with speed of 60 km / h shows 
the level of fruits mechanical damage in 0% on all packaging. Although the package with oblong ventilation is 
better in distribution temperature, but overall, the decreasing quality of avocado in circle ventilation package is 
slower than the other packages. Due to, the best package to be distributed the avocado is package with circle 
ventilation in temperature of 8 oC. 
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PENDAHULUAN 
 

Data Badan Pusat Statistik (BPS)  tahun 1997 hingga tahun 2010, menunjukkan produksi alpukat di 
Indonesia terus meningkat. Tahun 1997 produksi alpukat sebesar 129,952 ton, dan pada tahun 2010 produksi 
alpukat mencapai 225,143 ton.  Selain untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, buah alpokat juga menjadi 
komoditi ekspor yang cukup menjajikan. Buah alpukat yang diekspor ke pasar Eropa mencapai 20,000 ton 
pertahun (Winarno, 2002).  

Ketersediaan alpukat di pasar selain ditentukan oleh jumlah produksi juga sangat dipengaruhi oleh 
proses distribusinya. Penanganan yang memadahi dalam proses distribusi akan mempertahankan jumlah dan 
mutu alpukat hasil produksi. Dalam proses distribusi pada umumnya alpukat dikemas dengan peti atau 
keranjang dalam bentuk curah (tidak diatur susunannya) dengan berat antara 30 kg sampai 50 kg per 
kemasan,  sedang untuk tujuan ekspor, kemasan yang digunakan adalah kotak karton berkapasitas 5 kg yang 
diatur susunannya dan setiap susunan disekat dengan potongan karton.   

Kemasan untuk tujuan ekspor khususnya, terus berkembang menuju kemasan yang ramah 
lingkungan, mudah di display langsung dengan kemasannya untuk menghemat waktu dan tepat pada saat 
dijual, tetapi mampu memberi perlindungan yang memadahi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan 
kerusakan selama proses distribusi. Kemasan berbasis individu buah menjadi trend untuk pasar ekspor, untuk 
itu pada penelitian ini dilakukan perancangan kemasan buah alpukat berbasis individu dengan menggukan 
karton gelombang untuk distribusi dan penyimpanan buah alpukat pada suhu dingin. 

 
 
 
 
 

mailto:emi_handono@yahoo.com


 

86 
 

FTIP-UNPAD | PERTETA Cab. Bandung dan Sekitarnya | B2PTTG LIPI 

 

METODOLOGI 
 

Bahan dan Alat 
Buah alpukat varietas mentega dari kebun  di daerah Sukabumi, Jawa Barat  disortir untuk 

mendapatkan dimensi, bentuk, warna, ukuran, dan tingkat kekerasan yang seragam, segar dan tidak cacat 
(diupayakan masuk dalam katagori mutu I). Kemasan karton gelombang tipe RSC menggunakan flute AB 
dengan tiga tipe ventilasi yaitu tipe circle (lingkaran),  tipe oblong  (oval), dan tipe circle searah sekat dengan 
luasan  2% dari luas kemasan. Peralatan yang digunakan   adalah meja simulator, Termokopel  tipe Cover 
Constanta (CC)  dan Chino Recorder Yokogawa tipe 3058, Rheometer tipe CR-3000 DX, Refractometer digital 
Atago tipe PR-201, Refrigerator.  
 
Prosedur Penelitian  

a. Perancangan Kemasan 
Dimensi  kemasan dirancang berdasarkan dimensi dan jumlah alpukat perkemasan dengan acuan 
berat perkemasan pada kisaran 5-6 kg yang disusun dalam dua lapis (layer).  
Formula untuk menghitung  dimensi outer kemasan:  

P (Panjang)  = TDMBP + TDOV + TDVIP + TB ............................................(1)  
  L (Lebar)     = TDMBL + TDOV + TDIVL + TB  ............................................(2)      

T (Tinggi)   = TTB + TTAIP  …………..............................................................(3)  
 
Formula menghitung  dimensi inner kemasan:  

P (Panjang)  = TDMBP + TDVIP  ………....................................................................(4)    
L (Lebar)     = TDMBL + TDOV + TDIVL . ..................................................................(5)   
T (Tinggi kemasan) = tinggi buah  ..............................................................................(6)  

Ventilasi sebesar 2% dari luas permukaan kemasan dirancang dengan ukuran dan posisi peletakannya 
pada kemasan dengan bentuk lingkaran dan oval.    

b. Pengujian Kemasan  

   Kemasan hasil rancangan diuji kemampuan dalam melindungi buah didalamnya dengan 
melakukan simulasi transportasi menggunakan meja simulator pada  amplitudo 5.34 cm dan 
frekuensi 3.44 Hz selama 2 jam yang setara dengan jarak 180 km (jarak sentra produksi dengan 
lokasi konsumen).  Kerusakan fisik setelah proses transportasi diidentifikasi dan dihitung 
persentasinya. 

   Tahap selanjutnya adalah penyimpanan kemasan berisi buah pasca transportasi pada suhu  
ruang  (28 oC-30 oC) dan suhu dingin 8 oC. Perlakuan ini bertujuan untuk menguji efektifitas ventilasi 
dalam menghasilkan aliran udara dalam kemasan.  Titik-titik pengukuran suhu dalam kemasan 
dapat dilihat pada Lampiran 1. Perubahan mutu diamati selama penyimpanan dengan parameter 
yang diukur adalah kerusakan fisiologis, kekerasan, total padatan terlarut, dan susut bobot.  

   Pengujian pengaruh perlakuan (ventilasi dan suhu) terhadap mutu alpukat dilakukan dengan 
merancang percobaan menggunakan rancangan acak lengkap dua faktorial dengan dua kali 
ulangan. Faktor perlakuan  adalah tipe kemasan (K), yaitu K1 (kemasan tanpa ventilasi), K2 
(kemasan ventilasi tipe circle), K3 (kemasan ventilasi tipe oblong) dan K4 (kemasan ventilasi searah 
sekat), dan perlakuan suhu (T), yaitu T1 (suhu ruang), T2 (suhu 8 oC).   Analisis data didasarkan 
pada analisis sidik ragam untuk mengetahui pengaruh dan interaksi perlakuan, serta dilakukan uji 
lanjut Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf  f = 0.05 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Perancangan Kemasan 

Kemasan dirancang berbasis individu dengan jumlah alpukat per kemasan 30 buah yang ditata dalam 
dua lapis dengan kisaran berat per kemasan 5-6 kg. Rancangan kemasan didasarkan pada dimensi alpukat 
yang digunakan pada penelitian. Nilai rataan hasil pengukuran dimensi alpukat adalah tinggi 8,46 cm, 
diameter terluar 6,66 cm dengan berat per buah 172,51 gram.   
 



Seminar Nasional PERTETA, Bandung 6-8 Desember 2011 

87 
 

Berdasarkan data diatas, dengan menggunakan persamaan satu sampai dengan persamaan enam 
diperoleh dimensi kemasan hasil rancangan (pxlxt) sebesar 370 mm x 230 mm x 210 mm tipe RSC dengan 
bahan karton gelombang flute AB. Rancangan kemasan yang sudah dilengkapi dengan ventilasi dan 
rancangan sekat antar buah disajikan pada Lampiran 2 . Tinggi sekat antar buah dibuat lebih rendah dari 
tinggi kemasan dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi aliran udara baik dari dalam keluar atau 
sebaliknya.     

 
Kerusakan Mekanis Pasca Transportasi 

Pengukuran tingkat kerusakan mekanis buah alpukat akibat transportasi dilakukan sesaat setelah 
proses simulasi transportasi dengan meja simulator. Pengamatan kerusakan dilakukan secara visual pada 
penampakan luar buah. Kerusakan buah alpukat dilihat dari adanya luka memar, luka gores, dan luka pecah 
pada kulit. Kerusakan mekanis akibat memar ditandai dengan terbentuknya bagian dengan warna agak 
berbeda dan lunak, sedangkan luka gores ditandai dengan adanya luka seperti sayatan pada kulit buah, dan 
luka pecah ditandai dengan kulit buah alpukat yang berwarna agak berbeda namun keras.    

Hasil pengamatan secara visual tidak ditemukan kerusakan mekanis seperti luka memar, luka gores, 
dan luka pecah pada kulit alpukat untuk ke tiga tipe ventilasi maupun kemasan yang tidak berventilasi. Hal ini 
mengindikasikan bahwa kemasan inner berupa sekat dari karton sebagai pemisah antar buah mampu 
melindungi buah dari benturan antar buah. Permukaan karton gelombang yang halus mampu memperkecil 
terjadinya luka gores pada kulit alpukat. Kerusakan akibat transportasi kadang tidak terlihat sesaat setelah 
transportasi, untuk itu kerusakan secara fisik akan dilanjutkan pengamatannya selama proses penyimpanan 
pasca transportasi.   

 
Pengaruh Tipe Ventilasi Terhadap Sebaran Suhu Dalam Kemasan   

Pada penyimpanan suhu ruang, suhu didalam kemasan untuk ke empat perlakuan  lebih tinggi dari 
suhu lingkungan dan terus meningkat sampai dengan akhir penyimpanan (Gambar 1). Keadaan tersebut 
menunjukkan adanya akumulasi panas di dalam kemasan yang dihasilkan dari proses respirasi buah alpukat 
yang ada didalamnya.    

Analisis sidik ragam menunjukkan adanya pengaruh perlakuan ventilasi pada kemasan karena nilai p < 
α = 0.05. Uji lanjut Duncan menyatakan bahwa suhu pada kemasan tanpa ventilasi selama dalam 
penyimpanan berbeda nyata dengan suhu pada kemasan berventilasi, sementara pada ke tiga kemasan 
berventilasi tidak berbeda nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa pada penyimpanan suhu ruang tidak ada 
pengaruh yang nyata dari ke tiga tipe ventilasi terhadap penyebaran suhu dalam kemasan secara rata-rata. 
Bila dikaji lebih seksama akan terlihat perbedaan laju perubahan suhu untuk ke tiga kemasan berventilasi. 
Pada tiga hari pertama, laju perubahan suhu kemasan berventilasi lingkaran (K2T1) lebih tinggi (1.1o C) 
dibanding ke dua ventilasi yang lainnya (0.9o C) sedang pada tiga hari berikutnya menurun. Suhu awal yang 
cukup tinggi akan memacu peningakatan proses respirasi yang ditunjukkan oleh besarnya laju perubahan 
suhu. 

 

 
Gambar 1. Suhu rata-rata dalam kemasan selama penyimpanan pada suhu ruang 
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Fenomena ini tentunya akan berdampak pada perubahan fisiologi buah selama dalam penyimpanan.  
Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gita, 2010  dengan hasil bahwa pada suhu 
ruang, penyebaran suhu dalam kemasan berventilasi lingkaran lebih cepat terjadi mengikuti perubahan suhu 
lingkungan dibanding kemasan berventilasi oval.    

Pada penyimpanan suhu 8 ˚C, laju penurunan suhu dalam kemasan  pada awal penyimpanan sangat 
tinggi dan kemudian relatif stabil setelah mendekati suhu lingkungan ruang pendingin. Pada Gambar 2 
memperlihatkan bahwa dalam periode waktu yang sama setelah kemasan masuk ruang pendingin, suhu pada 
kemasan tanpa ventilasi masih tinggi (9,2oC) dibanding dengan ke tiga kemasan yang berventilasi. Hal ini 
menunjukkan bahwa aliran udara dingin yang ada dalam ruang kemasan akan segera menyebar ke ruang 
kemasan melalui lubang-lubang ventilasi yang ada pada kemasan. Dari ke tiga kemasan berventilasi, 
kemasan berventilasi oval (K3T2) yang lebih cepat proses penyebaran suhu ke ruang kemasan sehingga 
dalam waktu yang sama, suhu dalam kemasan paling rendah (7,5o C) mendekati suhu lingkungan (8o C). 
Namun bila dilihat dari laju perubahan suhu dari seting suhu awal (8o C) sepanjang lama simpan 12 hari, maka 
perlakuan K2T2 (ventilasi lingkaran) menunjukkan laju tercepat menuju kondisi stabil. Hal ini menandakan 
pergerakan udara dingin ruang penyimpan lebih cepat menyebar ke dalam ruang kemasan melalui ventilasi 
berbentuk lingakaran.  

 Pergerakan suhu dalam ruang kemasan baik yang disimpan pada suhu ruang maupun pada suhu 
dingin tentunya akan berpengaruh terhadap mutu buah yang ada dalam kemasan.  

 

  
             Gambar 3. Suhu rata-rata dalam kemasan selama penyimpanan pada suhu dingin 

 
Perubahan Mutu Buah Selama Penyimpanan 

1. Kerusakan fisik  
Kerusakan fisik yang diduga disebabkan oleh kerusakan mekanis dalam transportasi. 

Kerusakan mekanis yang terjadi setelah simulasi transportasi kadang kala belum terlihat sesaat 
setelah transpotasi, tetapi mulai tampak terjadi perubahan pada alpukat setelah pengamatan di hari 
ke-3 hingga akhir penyimpanan seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 

Bentuk kerusakan fisik yang terjadi pada penyimpanan suhu ruang adalah munculnya memar 
yang ditandai adanya spot warna coklat dengan diameter 1 cm sampai 2 cm pada permukaan kulit 
buah dan lunak bila ditekan. Gejala lain yang teramati adalah munculnya warna coklat pada ujung 
pangkal buah dan setelah beberapa hari sebagian besar buah membusuk berwarna coklat tua. 
Fenomena ini yang dominan terjadi pada penyimapan suhu ruang. Salah satu faktor penyebab 
adalah benturan yang terjadi pada pangkal buah dengan bagian lapisan atas karena buah disusun 
secara vertikal. 

Kerusakan mekanis yang kecil diawal penyimpanan (< 5% pada hari ke tiga) dapat memicu 
kerusakan dengan cepat di hari-hari berikutnya (15%-20% pada hari ke enam).  Faktor ventilasi 
pada kemasan terhadap kerusakan fisik cukup terlihat pada penyimpanan hari ke tiga. Ventilasi 
lingkaran cukup membantu memberikan kondisi ruang kemasan yang mampu menghambat 
percepatan kerusakan, namun dihari ke enam hampir buah di semua kemasan mengalami 
kerusakan yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan suhu penyimpan sangat dominan terhadap 
penyebab kerusakan buah. 
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Pada penyimpanan dingin, kerusakan fisik buah hanya 5% setelah hari ke enam pada 
kemasan berventilasi oval, sedang pada kemasan yang lainnya 0% bahkan pada kemasan tanpa 
ventilasi. Sifat buah alpukat yang cukup unik sebagai buah klimaterik, tidak selalu ada korelasi 
antara kenampakan fisik buah yang baik dengan mutu bagian buah yang dikomsumsi (daging buah). 
Proses respirasi yang berlangsung pada ruang tertutup dikombinasikan dengan suhu dingin akan 
menghambat proses respirasi yang dapat mengakibatkan buah gagal matang dimana kondisi fisik 
buah mengeras dengan warna hijau yang terlihat tetap segar.   

 
             Suhu Ruang (28-30 oC) 

 

 
 

Suhu Dingin (8 oC) 
Gambar 3. Prosentase Kerusakan Mekanis Selama Penyimpanan 

 
2. Kerusakan Fisiologis 

Pada buah klimaterik, respirasi merupakan proses perombakan buah menuju matang dan akan 
berlanjut dengan proses pembusukan. Respirasi yang dihambat pada kondisi buah belum matang 
dapat berakibat pada gagal matang sehingga perlu kehati-hatian dalam merancang penyimpanan 
suhu dingin untuk buah klimaterik.  

Penurunan mutu buah seiring dengan berjalannya waktu dapat dilihat dari perubahan susut 
bobot, kekerasan, kemanisan. Pengaruh perlakuan ventilasi dan suhu penyimpanan terhadap 
perubahan mutu adalah sebagai berikut:  
2.a. Susut Bobot 

  Faktor suhu sangat berpengaruh terhadap perubahan susut bobot sedang faktor ventilasi 
pada kemasan tidak terlihat pengaruhnya bahkan terhadap kemasan yang tanpa ventilasi seperti 
terlihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. Kajian lebih dalam dilakukan dengan melihat laju penurunan susut 
bobot, didapat bahwa laju penurunan susut bobot alpukat yang dikemas tanpa ventilasi lebih besar 
dibanding dengan kemasan berventilasi sedang antar ke tiga kemasan berventilasi menunjukkan 
kecenderungan yang sama.          
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Tabel 1. Pengaruh tipe ventilasi kemasan terhadap susut bobot buah alpukat 

Tipe Kemasan 
Susut Bobot (%) 

H-3 H-6 H-9 H-12 

K1 2.1542 a 8.8575 a 3.8350 a 4.8450 a 

K2 2.0658 a 7.5300 a 4.4450 a 5.6500 a 

K3 2.0394 a 7.6200 a 4.1850 a 5.4100 a 

K4 2.0984 a 8.0875 a 4.7850 a 5.8500 a 

  
Tabel 2. Pengaruh suhu penyimpanan terhadap susut bobot buah alpukat 

Suhu Penyimpanan 
Susut bobot (%) 

H-3 H-6 H-9 H-12 

T1 ( 28 o C ) 2.5864 a 12.8913 a   

T2 ( 8 o C) 1.5925 b 3.1563 b 4.3125 5.4387 

 
2.b. Kekerasan 

Kekerasan merupakan salah satu parameter yang menunjukan kualitas tekstural produk segar 
holtikultura.   Menurut Muchtadi (1988) proses pelunakan buah alpukat terjadi karena buah 
mengalami pemasakan dan pembongkaran protopectin tak larut menjadi asam pektat dan pectin 
yang lebih mudah larut, maupun terjadinya hidrolisi lemak. 

Hasil pengukuran dan uji Duncan menunjukkan perbedaan antara kekerasan alpukat yang 
dikemas tanpa ventilasi dengan yang berventilasi (Tabel 4) sedang suhu sangat berpengaruh 
terhadap perubahan kekerasan alpukat selama penyimpanan (Tabel 5).  

 
Tabel 3.  Pengaruh tipe kemasan berventilasi terhadap kekerasan buah alpukat 

Tipe Kemasan 
Kekerasan (Kgf) 

H-0 H-3 H-6 H-9 H-12 

K1 3.2200 b 2.7300 a 1.8255 a 2.5550 b 1.9950 a 

K2 3.3550 a 2.9325 a 1.9250 a 2.8700 a 3.0250 a 

K3 3.4500 a 2.2650 a 1.6850 a 2.5650 b 2.9700 a 

K4 3.2125 b 2.5300 a 1.8850 a 2.91 a 2.3250 a 

 
Walau tidak beda nyata secara statistik, tetapi alpukat yang dikemas pada kemasan ventilasi lingkaran 
menunjukkan penurunan tingkat kekerasan yang relatif lebih rendah dibanding dengan alpukat pada kemasan 
yang lainnya. Kekerasan juga dapat mengindikasikan berubahan susut bobot. Susut bobot berubah karena 
ada cairan bahan yang berkurang. Susut bobot alpukat yang dikemas dengan kemasan ventilasi lingkaran 
menunjukkan penurunan yang lebih kecil dibanding yang lain.    
 

Tabel 4. Pengaruh suhu penyimpanan terhadap kekerasan buah alpukat 

Suhu Penyimpanan 
Kekerasan hari ke- (Kgf) 

H-0 H-3 H-6 H-9 H-12 

T1 ( 28 o C ) 3.24125 b 1.8800 b 0.49150 b     

T2 ( 8 o C) 3.37750 a 3.3488 a 3.16875 a 2.7250  2.57875 

 
2.c. Total Padatan Terlarut (TPT)  

Alpukat memiliki kandungan lemak cukup tinggi walau masih sedikit dibawah karbohidrat. Komposisi 
yang demikian perlu kehati-hatian dalam mengintepretasikan perubahan nilai TPT, karena rasa alpukat tidak 
didominasi oleh rasa manis tetapi juga ada rasa gurih dari lemak. Walau demikian perubahan TPT dari waktu 
ke waktu dapat digunakan untuk memonitor terjadinya pematangan karena alpukat adalah buah klimaterik. 
Hasil pengukuran TPT selama periode penyimpanan disajikan pada Gambar 4. 
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              Suhu Ruang  (28-30 oC)                                      Suhu Dingin (8 oC) 

Gambar 4. Perubahan TPT selama dalam penyimpanan 
 

Pada penyimpanan suhu ruang, nilai TPT terus menurun menunjukkan bahwa sudah terjadi 
pembusukan. Pembusukan sangat cepat terjadi setelah hari ke tiga terlihat dari laju penurunan TPT yang lebih 
tinggi dibanding tiga hari penyimpanan.  Walapun secara statistik tidak berbeda nyata tetapi penurunan TPT 
pada alpukat yang dikemas dengan kemasan berventilasi lingkaran relatif lebih rendah dibanding ke dua tipe 
ventilasi lainnya, terutama pasca tiga hari penyimpanan. 

Pada penyimpanan suhu dingin, berubahan TPT berfluktuasi dari tinggi, rendah dan tinggi lagi diakhir 
penyimpanan. Aktifitas respirasi yang menjadi agen perombakan kimia kandungan yang ada dalam bahan 
sangat dipengaruhi oleh suhu dan komposisi bahan. Selain karbohidrat, lemakpun dapat menjadi bahan untuk 
berlangsungnya proses respirasi. Meningkatnya nilai TPT pada hari ke tiga penyimpanan boleh jadi 
mengindikasikan adanya proses pematangan, kemudian menurun karena jumlah kabohidrat mulai berkurang. 
Nilai TPT naik lagi pada akhir penyimpanan (hari ke 12) mengindikasikan adanya perombakan lemak dan 
mulai terjadi proses pembusukan. Analisis ini didukung oleh kondisi alpukat dihari ke 12 yang rusak terutama 
pada alpukat yang dikemas dengan ventilasi oval. Kerusakan alpukat yang dikemas pada ventilasi oval paling 
besar seiring dengan nilai TPT pada hari ke 12 juga paling besar.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
1. Kemasan yang dirancang untuk alpukat dengan ukuran tinggi 8,46 cm, diameter terluar 6,66 cm dan 

berat per buah 172,5 gram adalah tipe RSC berbahan karton gelombang flute AB berdimensi 370 mm x 
230 mm x 210 mm untuk 30 buah alpokat yang disusun dalam dua layer, masing-masing layer berisi 15 
buah dengan susunan 5 baris dan 3 kolom. Sekat antar buat dibuat dari karton gelombang flute C yang 
dibuat lebih rendah dari tinggi kemasan untuk  melancarkan pergerakan udara diantara buah-buah 
alpukat yang ada dalam sekat-sekat kecil.   

2. Berdasar uji statistik,  tipe ventilasi yang diuji tidak menunjukkan beda nyata terhadap sebaran suhu di 
dalam ruang kemasan maupun perubahan mutu alpukat yang dikemas selama dalam penyimapan. 
Faktor yang lebih mempengaruhi perubahan mutu selama dalam penyimpanan adalah suhu. Walau 
demikian, kemasan dengan tipe ventilasi lingkaran menunjukkan sebaran suhu dalam ruang kemasan 
lebih baik pada penyimpanan suhu ruang maupun suhu dingin, laju susut bobot lebih rendah, penurunan 
kekerasan lebih kecil dan laju perubahan TPT lebih rendah.  

3. Berdasar hasil penelitian direkomendasikan kemasan dengan ventilasi lingkaran dapat digunakan untuk 
kemasan individu buah alpukat baik untuk penyimpanan suhu ruang maupun suhu dingin. 

 
Saran 

Perlu dilakukan kaji lanjutan dengan  
- menambahkan kemasan pengisi untuk membuat kedudukan alpukat yang disusun secara vertikal 

lebih stabil dan melindungi bagian pangkal dari benturan karena getaran vertikal dari alat angkut  
- mengkaji posisi susunan alpukat secara horisontal dalam kemasan, mengingat hasil penelitian 

menunjukkan adanya kerusakan yang cukup besar pada bagian pangkal yang menjalar ke bagian 
bawah secara cepat dalam beberapa hari penyimpanan   
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Lampiran 1: Posisi pengukuran suhu di dalam ruang kemasan 
 

 
 

                                (a)                                                                             (b) 
 

Gambar 5.  Bagian dalam kemasan (a) dan posisi titik pengukuran suhu (b). 
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Lampiran 2. Kemasan hasil rancangan dengan  tiga ventilasi 
 

 
Ventilasi Lingkaran 

 
Ventilasi oval 

 
Ventilasi lingkaran 

 
 
 
 

  


