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PENGARUH LAMA WAKTU OZONISASI TERHADAP UMUR
SIMP AN BUAH TOMA T (Lycopersicum esculentum Mill)

Agus Purwadi, Widdi Usada, Isyuniarto
Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan - BATAN

ABSTRAK

PENGARUH LAMA IVAKTU OZONISASI TERHADAP UMUR SIMPAN BUAH TOMAT. Telah dilakulwn

penelitian pengaruh pemberian ozon (ozonisasi) terhadap buah tomat dalam kemasan plastik polietilen (PE).
Bahan yang digunalwn cialam penelitian adalah buah tomat segar varietas lolwl Kaliurang dengan bentuk
bulat diameter sekitar 5 em, warna oranye dengan berat rata-rata 7 gram, sedang gas ozon yang digunakan
merupakan keluaran dari alat Ozonizer portabel 25 IV buatan PTAPB-BATAN Yogyakarta. Buah tomat
dimasukkan dalam pengemas plastik PE yang berlubang dengan ukuran (25 x 40) em, tebal 0.03 mm dan
0,05 mm selanjutnya dilakukan ozonisasi dengan variasi lama waktu 0, 15, 30 dan 45 detik. Pengamatan
sampel tamat dilakulwn setelah penyimpanan selama 5 dan 10 hari yang meliputi parameter kadar air buah,
tekstur, susut bobot dan uji pembedaan oleh panelis terhadap berbagai atribut mutu buah seperti warna,
aroma, tekstur dan keseluruhan. Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa dengan perlakuan ozonisasi lama
umur simpan buah tomat dapat ditingkatkan menjadi 2 kalinya (pada kondisi lwdar air 96,50 (O/owb),
tekstur 2,64 N dan susut bobot 5,99 %)., yakni dengan perlakuan ozonisasi selama 45 detik pada pengemas
plastik PE tebal 0,03 mm.

Kata kunci : ozon, umur simpan, tomato

ABSTRACT

INFLUENCE OF OZONISATION DURATION ON THE STORAGE AGE OF TOMATO FRUIT. It has

been carried out the experiment of giving ozone (ozonization) to tomatoes in the packing of plastic
polyethylen (PE). Material used in research was the local fresh tomato of Kaliurang with the diameter of
ab6W5CTii, orange color and mean weighing of 7 gram, while the ozone gas used was the output of
Ozonizer partable 25 IV made in PTAPB-BATAN Yogyalwrta. Tomato is entered into perforated packing of
plastic PE with the dimension size of ( 25 x 40) em, thickness 0.03 mm and or 0,05 mm and then they were
conducted by ozonisation with the variation time of 0, 15, 30 and 45 second. Tomato sample control was
done after being deposited as long as 5 and 10 days which consists of water contained, texture, dwindle the
weight and test the differentiation by panelist to various attribute quality offruit like color, aroma, texture
and entirety. From research result was showed that by using ozone treatment the storage age of tomato can
be improved to become 2 times (on the condition of water stage 96,50 (0/0 wb), texture 2,64 N and dwindle
the weight 5,99 %) which is done by ozonization as long as 45 second on the packing of plastic PE with
thickness of 0,03 mm.

Key words: ozone, storage age, tomato.

PENDAHULUAN

Buah-buahan yang tidak langsung ditangani akancepat menuju ke arah pembusukan karena
respirasi dan transpirasi akan tetap berlangsung
pada buah setelah dipanen[lJ. Demikian pula untuk
buah tomat setelah dipetik akan mengalami
perubahan komposisi dan terjadi kerusakan, yang
disebabkan oleh berlanjutnya kegiatan tisiologis
tersebut. Selain itu kerusakan buah juga dapat
disebabkan karena adanya pengaruh mekanis misal
karena benturan, goresan pada kulit maupun
kerusakan akibat mikrobiologis seperti pembusukan

oleh mikrobia, sehingga umur simpan buah tersebut
relatif pendek!2J• Oleh karenanya perlu adanya
usaha pengawetan buah agar buah tomat dapat
dikonsumsi tetap dalam keadaan segar atau tetap
dapat diolah menjadi prod uk lain walau buah
tersebut sudah tidak musim lagi. Kerusakan buah
dapat menyebabkan penurunan kualitas dan nilai
ekonomi komoditas buah tersebut[3J. Buah-buahan
lebih disukai untuk dikonsumsi dalam keadaan
segar, sehingga telah diupayakan dengan berbagai
cara untuk mempertahankan kesegaran buah-buahan
tersebut sehingga setelah dipanen buah tersebut bisa
bertahan dalam waktu yang lebih lama.
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Tomat (Lycopersicum esculentum Mill)
tennasuk buah klimaterik, yaitu buah yang
mengalami kenaikan respirasi setelah dipanen
sehingga dapat matang sempurna setelah dipanen.
Komponen tertinggi dari buah tomat adalah air
(Iebih dari 93 %), oleh karena itu buah tomat
tergolong komoditas yang sangat mudah rusak (very

perishable). Selama proses pematangan pada buah
akan terjadi antara lain peningkatan respirasi, kadar
gula reduksi dan kadar air, sedangkan tingkat
keasaman turun, dan tekstur buah menjadi lunak[4].
Buah tomat setelah matang sempurna akan eepat
menjadi rusak/busuk yakni setelah 3~ hari
penyimpanan pada suhu kamar sehingga tanpa
adanya penanganan khusus umur simpan buah tomat
relatif singkatJpendek.

Perlakuan buah tomat pasea panen dengan
menggunakan gas ozon diharapkan dapat mem
perlama umur simpan buah tersebut. Ozon (0))
sebagai oksidan kuat dengan potensial kimia 2,07
eV sangat berpotensi sebagai bahan desinfektan
yang mampu membunuh mikro-organisma patogen
seperti bakteri, virus dan jamuL Sifat ozon setelah
bereaksi dengan zat lain tidak meninggalkan residu
kimia yang berbahaya tetapi justru sebaliknya ozon
sebelum dan setelah bereaksi dengan zat lain malah
menghasilkan oksigen, sehingga teknologi ozon
adalah sangat ramah lingkungan[5J• Gas ozon dapat
dihasilkan dengan lueutan plasma terhalang
dielektrik (Iueutan senyap). Elektron bertenaga
sekitar 1-10 eV pada lueutan tersebut digunakan
untuk membentuk radikal bebas (atom tunggal
oksigen) yang mempunyai potensial kimia sebesar
2,07 eV untuk mengoksidasi sembarang molekull
senyawa kimia yang dijumpainya. Generator Ozon
yang digunakan pada penelitian buah tomat pasea
panen ini adalah Generator Ozon 25 W buatan
PTAPB-BA TAN Yogyakarta.

Pada penelitian digunakan pengemas buah
tomat berupa plastik polietilen (PE). Plastik PE
merupakan film tipis yang kuat dan bersih, memiliki
sifat yang eukup baik sebagai pengemas, antara lain
memiliki daya tahan terhadap zat kimia, bersifat
tleksibel, ulet, tidak berbau, tidak berasa dan
harganya murah[6]. Dengan adanya gas ozon pada
kemasan tersebut maka pemasakan/pematangan
buah tomat dapat ditahan, karena gas ethylene yang
keluar dari pennukaan buah saat terjadi proses
pemasakan dapat langsung dioksidasi/dihilangkan
oleh gas ozon menjadi molekul-molekul yang lebih
sederhana yakni menjadi molekul air dan karbon
dioksida. Variasi pemberian dosis ozon dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui lama waktu
pemberian ozon yang tepatJoptimum untuk mem
perpanjang umur simpan tomato

Gas ozon dalam kemasan perlakuan akan
meneegah berkembang biaknya jamur dan kapang
pada pennukaan buah tomat serta dapat meng
hambat luruhan/rusaknya buah dengan telah ter
bunuhnya bakteri dalam lingkungan ruang tersebut.
Ozon dapat meneegah kontaminasi pembusukan
silang buah dan menghilangkan bau-bauan yang tak
sedap dalam kemasan tersebut. Setelah bahan
pangan dipanen, akan terjadi suatu perubahan sifat
fisis, khemis dan organoleptik dari bahan tersebut.
Apabila perubahan tersebut telah meneapai suatu
tingkatan yang tidak dapat diterima oleh konsumen,
maka dikatakan bahwa bahan tersebut telah
mengalami kerusakan[7].

Tidak ada suhu ideal untuk penyimpanan
semua buah-buahan karena respon masing-masing
buah terhadap penurunan suhu sangat berbeda-beda.
Demikian pula tidak ada satu jenis buah pun yang
memiliki umur simpan tidak terbatas dalam arti
memiliki· mutu tetap sepanjang masa, penurunan
mutu buah telah terjadi sejak masa pemetikan/panen
dan berlangsung selama penyimpanan[8J•

TAT A KERJA

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah buah tomat segar varietas lokal kaliurang
dengan bentuk bulat diameter sekitar 5 em, warna
oranye dengan berat rata-rata 7 gram, yang dipasok
oleh Petani Tomat di Daerah Cangkringan Sleman
Yogyakarta. Plastik PE yang digunakan sebagai
pengemas adalah dengan ukuran (25 x 40) em, tebal
0,03 em dan atau 0,05 em diperoleh di pasaran.

Alat yang digunakan dalam penelitian
meliputi : Ozonizer portabel 25 W sebagai penghasil
gas ozon buatan PTAPB-BA TAN Yogyakarta dan
seperangkat alat untuk analisa dan uji pembedaan
sampel seperti : Timbangan sartorius, seal/er, botol
timbang, oven, Penetromete/i timbangan analitik,
alat uji pembedaan yang terdiri dari : eawan dan
nampan.

Sebelumnya buah tomat disortasi terlebih
dahulu yakni untuk memilih buah yang baik dan
tidak eaeat, kemudian buah tomat tersebut
dimasukkan kedalam plastik PE dengan ketebalan
0,03 mm dan atau 0,05 mm lalu dialirkan ozon
selama 0 menit (kontrol), 15 detik, 30 detik, dan 45
detik pada wadah plastik PE (tidak tertutup rapat
tetapi diberikan sedikit lobang untuk fasilitas
pertukaran/keseimbangan ozon dengan udara luar)
yang selanjutnya disimpan pada suhu kamar 25°C
untuk diamati pada hari ke 5 dan hari ke 10.
Diagram alir penelitian buah tomat terhadap variasi
lama waktu ozonisasi adalah ditunjukkan pada
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Gambar 1. Ditunjukkan pada Gambar 1 bahwa pada
perlakuan gas ozon terhadap buah tomat,
sebelumnya buah tomat disortasi/dipilih yang tidak
eaeat dan masih segar, kemudian dimasukkan ke
dalam wadah plastik PE yang mempunyai lobang
ventilasi/udara. Setiap kantung plastik PE
berukuran 25 x 40 em dan berisi sampel 6 buah
tomat segar. Laju aliran ozon (generator ozon)
adalah sebesar 0,015 mg/menit dan dialirkan ke
wadah sampel terse but dengan lama waktu ozonisasi
divariasi. Dari masing-masing variasi lama waktu
ozonisasi tersebut selanjutnya sampel yang telah
mendapat perlakuan disimpan pada suhu kamar 25
0c. Pengamatan sampel baik yang sebagai kontrol
maupun yang mendapat perlakuan dilakukan setiap
5 dan 10 hari, mengingat dari hasil pengamatan
buah tomat yang telah matang (pada suhu kamar)
setelah lebih dari 4 hari sudah mengalami
kerusakanlpembusukan. Buah tomat yang telah
mendapat perlakuan diamati dan dianalisa untuk
dibandingkan dengan kondisi buah tomat yang
tanpa diozon (bahan dasar/kontrol).

Buah Tarnat

~

I Sortasi I

~

1. Analisa bahan dasar buah tomat meliputi:

a. Analisa Kadar Air dengan Metode Termo
gravimetri[9].

b. Analisa Tekstur dengan Penetrometer.

2. Analisa buah tomat setelah ozonisasi meliputi :

a. Analisa Kadar Air.

b. Analisa Tekstur dengan Penetrometer

c. Penentuan Susut Bobot[9].

d. Uji Pembedaan (warn a, aroma, tekstur, dan
keseluruhan[IO].

Percobaan dilakukan dengan mengkombi
nasikan penambahan ozon yang sebanding dengan
lama waktu ozonisasi dengan lama waktu
penyimpanan. Lama waktu ozonisasi divariasi
mulai dari 0 detik(kontrol), 15 detik, 30 detik dan 45
detik, sedang pengamatan sampel dilakukan setelah
5 dan 10 hari.

1. Analisa Kadar Air

2. Analisa Tekstur

Pengemasan clalam plastik. PE

tebal 0,03 mm clan 0,05 mm

Ozonisasi selama wakru 0, 15, 30 clan 45 cletik.!
Pe:rwimpanan pam suhu 2sO C

~

IBuah tomat yang terozonisasil

Gambar 1. Diagram alir penelitian umur buah tomat terhadap variasi
lama waktu ozonisasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar air tomat yang diperoleh pada
penelitian ini tidak jauh berbeda dengan kadar air
tomat segar pada umumnya yaitu 94,00 (% wbp11.
Besarnya nilai tekstur pacta masing-masing
komoditi berbeda-beda, hal ini karena dipengaruhi
oleh pektin, selulosa dan hemiselulosa yang
merupakan penyusun utama dinding sel[ll]. Nilai
tekstur tomat segar pada penelitian ini adalah
sebesar 3,52 N.

a. Kadar air tomat

Hasil analisa kadar air buah tomat pada
berbagai perlakuan (tebal plasik, lama waktu
ozonisasi) setelah penyimpanan pada hari ke 5 dan
ke 10 adalah ditunjukkan pada Tabel 1.

Kadar air tomat meningkat selama penyim
panan, hal ini disebabkan oleh adanya respirasi.
Respirasi ini berlangsung secara aerob dengan
memerlukan oksigen dan menghasilkan CO2 dan
H20[l21• Ozon yang ada di dalam plastik PE selama
waktu tertentu akan berubah menjadi oksigen dan
atau akan terurai menjadi oksigen. Pada Tabel ]
dapat ditunjukkan bahwa ketebalan plastik PE
berpengaruh nyata terhadap kadar air tomat, hal ini
dapat terjadi karena sifat penghambatan plastik PE
sebagai pengemas terhadap uap air sehingga
semakin tebal plastik maka semakin sedikit air
yang menguap sehingga uap air tertahan dalam
kemasan. Selain itu dimungkinkan pula kalau uap
air tersebut dapat kembali ke dalam buah bila
kelembaban udara dalam kemasan lebih tinggi
daripada kelembaban buah tamat.

Komposisi oron pada plastik PE
berpengaruh nyata terhadap kadar air buah tomat
selama penyimpanan. Pada Tabel ] ditunjukkan
pula bahwa perlakuan plastik tanpa ozon
mengalami peningkatan kadar air yang cepat
setelah disimpan ]0 hari dibanding penyimpanan 5
hari, hal ini disebabkan karena dengan semakin
lama penyimpanan maka ketersediaan oksigen juga
akan semakin banyak sehingga menyebabkan
aktivitas respirasi dan transpirasi yang dihasilkan
selama penyimpanan meningkat, menyebabkan
kadar air dalam bahan naik.

b. Tekstur Tomat

Hasil pengukuran tekstur (kekerasan) buah
tomat pada berbagai perlakuan (tebal plasik,lama
ozonisasi) setelah penyimpanan pada hari ke 5 dan
ke ]0 adalah ditunjukkan pada Tabel 2

Berdasarkan analisa statistik pada Tabel 2,
ditunjukkan bahwa buah tomat pada penyimpanan
hari ke-5 dan ke-] 0 kalau dibandingkan antara
buah tomat yang mendapat perlakuan ozon dengan
yang tanpa perlakuan ozon tampak berbeda. Pada
hari ke-5 buah tomat yang tanpa perlakuan ozon
sudah keriput dan pada hari ke-IO sudah menjadi
rusak/busuk. Semakin lama penyimpanan dan
semakin tebal kemasan plastik PE menyebabkan
tekstur semakin turun, hal ini disebabkan karena
adanya akumulasi panas sehingga laju respirasi
meningkat memacu pematangan tomat sehingga
semakin lama penyimpan tekstur tomat semakin
lunak. Tekstur tomat menjadi lunak terutama
disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada
dinding sel dan substansi pektin secara progresif.

Tabell. Kadar air tomat selama penyimpanan dalam plastik PE (% wb).

Perlakuan Kadar air tomat (% wb)

Ketebalan Plastik

Lama PengozonanHari ke 5Hari ke 10
(mm)

(detik)

0,03

096,17f96,89k
15

95,66bc96,59h
30

95,64b96,54gh
45

95,45"96,50g

0,05

096,22f97,62'
15

95,8]e96,8<}i
30

95,76de96,84ij
45

95,7]cd96,78;

Keterangan : Angka yang diikuti aleh hurufyang sarna menunjukkan tidak ada beda nyata.
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Tabel 2. Tekstur tomat selama penyimpanan (N).

Agus Purwadi, dkk.

Perlakuan Tekstur tomat (N)
Ketebalan Plastik

Lama PengozonanHari ke 5Hari ke 10

(mm)
(detik)

0,03

02,76g0.61 ab

15
3,I3ij1,05d

30
3,18j2,31"

45
3,29k2,64f

0,05

02,70fg0,58a
15

2,93h0,71bc
30

3,01hi0,73c
45

3,04hi0,76c

Keterangan :Angka yang diikuti oleh hurufyang sarna menunjukkan tidak ada beda nyata

Respirasi yang semakin meningkat selarna
buah matang menyebabkan proses perombakan
polisakarida dan penyusunan dinding sel berjalan
cepat. Dengan semakin besarnya polisakarida yang
terombak maka tekstur buah akan semakin lunak.
Hal ini disebabkan terjadi perubahan senyawa yang
menyusun dinding sel, yakni perombakan proto
pektin yang tidak larut menjadi pektin yang bersifat
larut.

Pektin mengandung protopektin, asam pektat
dan pektin itu sendiri. Protopektin tidak larut air
dan berfungsi sebagai penguat lamela sel dan
dinding sel. Di dalam buah tomat yang masih muda,
sel-sel yang satu dengan yang lain diikat dengan

kuat oleh protopektin. Pada buah dewasa sebagian
protopektin mengalami penguraian menjadi pektin
dengan adanya enzim protopektinase. Hal ini
mengakibatkan terlepasnya sel-sel yang satu dengan
yang lain pada buah sehingga buah menjadi lunak,
selanjutnya enzim pektinase mengubah pektin
menjadi asam pektat yang bersifat larut.

c. Susut Robot Tomat

Hasil susut bobot buah tomat pada berbagai
perlakuan (tebal plasik, lama ozonisasi) setelah
penyimpanan pada hari ke 5 dan ke 10 adalah
ditunjukkan pada Tabel3.

Tabel3. 8usut bobot tomat selama penyimpanan (%).

Perlakuan 8usut bobot tomat (%)

Ketebalan Plastik

Lama PengozonanHari ke 5Hari ke 10
(mm)

(detik)

0,03

03,62"8,0~

15

3,19bc6,32g
30

2,96a6,06f

45

2,87a5,99f

0,05

03,67"8,27k

15

3,31d6,79'
30

3,23cd6,46h
45

3,12b6,41gh

Keterangan : . Angka yang diikuti oleh hurufyang sarna menunjukkan tidak ada beda nyata
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Atas dasar data pada Tabel 3 ditunjukkan
bahwa semakin lama waktu pemberian ozon maka
susut bobot yang terjadi pada buah tomat
mengalami penurunan, hal ini disebabkan semakin
lama waktu pemberian ozon maka mikroorganisme
yang terdapat pada tomat menjadi terhambat
perkembangannya, sehingga dapat menghambat
penyusutan yang salah satunya disebabkan oleh
mikrobia danjamurI8J•

Pada Tabel 3 juga ditunjukkan bahwa waktu
ozonisasi berpengaruh secara nyata terhadap
penyusutan bobot tomat. Pada buah tomat tanpa
pemberian ozon, susut bobotnya terbesar kalau
dibandingkan dengan buah tomat yang diberi ozon
sehingga mengakibatkan tingkat kerusakan buah
tomat tersebut lebih besar. Susut bobot yang
semakin tinggi dikarenakan kandungan air yang
terdapat dalam tomat akan menguap karena proses
respirasi yang terus berjalan. Pada Tabel 3 dapat
diketahui bahwa ketebalan kemasan temyata juga
berpengaruh nyata terhadap penyusutan bobot
tomat, hal ini karena semakin tebal kemasan maka
permeabilitasnya rendah, sehingga menghalangi
transfer karbondioksida, oksigen dan uap air.
Penguapan pada permukaan maupun oleh proses
respirasi yang masih berlangsung terus menerus
menjadi penyebab penyusutan buah tomat[IlJ.

d. Uji Pembedaan

Penerimaan konsumen terhadap buah tomat
ditentukan oleh kualitas buah. Tingkat penerimaan
konsumen dapat diprediksi dengan uji pembedaan
menggunakan sejumlah panelis sebagai wakil
konsumen.

Uji pembedaan terhadap buah tomat selama
penyimpanan ditentukan dengan penilaian panelis
terhadap berbagai atribut mutu buah. Atribut mutu
buah yang digunakan meliputi warna, aroma, tekstur
dan keseluruhan. Adapun tingkat kesukaan panelis
terhadap atribut mutu buah dapat ditunjukkan pada
Tabel 4.

Nilai uji buah tomat segar yang dijadikan
sebagai kontrol adalah R = 3,00 dan apabila R < 3,0
maka mutu dikatakan lebih rendah dari pada
kontrol.

Wama buah tomat meningkatkan daya tarik
bahan mentah dan dalam kebanyakan kasus
digunakan sebagai petunjuk kemasakan. Warna
juga berhubungan dengan rasa, bau, tekstur, nilai
gizi dan keutuhan. Warna merah dan ungu pada
buah tomat disebabkan oleh antosianin. Banyak
buah-buahan mengalami perubahan warna menjadi
pucat dengan cepat, hal ini terutama disebabkan
oleh enzim polifenol oksidase yang menguraikan
substrat-substrat yang sesuai dengan adanya
oksigen. Pada penelitian ini uji pembedaan panelis
terhadap warna buah tomat dipengaruhi oleh kondisi
penyimpanan. Pada Tabel 4 ditunjukkan bahwa
warn a buah tomat masih mendekati R (tomat segar)
yakni pada perlakuan ketebalan wadah plastik PE
0,03 mm dengan lama pengozonan 30 dan 45 detik
serta pada ketebalan plastik 0,05 mm dengan lama
pengozonan 45 detik, hal ini dapat terjadi karena
pada perlakuan tersebut respirasi dihambat sehingga
warna buah masih terlihat baik dibandingkan pada
perlakuan yang lainnya.

Tabel 4. Nilai uji pembedaan terhadap atribut mutu buah tomat (warna, aroma,
tekstur dan keseluruhan).

Perlakuan Warna
AromaTeksturKeseluruhan

Tebal Plastik
Ozonisasi

(mm)
(detik)

0,03

04,60ef4,07de4,67de4,67ef

15

3,80bcd3,73bcd3,80bc3,87cd

30

3,27ab3,26abc3,33ab3,33ab

45

3,07a3,13ab3,07a3,13ab

0,05

04,73f4,27e4,73e4,80f

15

4,13de3,87cde4,20cd4,27de
30

3,93cd3,47abcd3,93c3,93cd

45

3,47abc3,47abcd .3,67bc3,60cd

Keterangan: a. Angka semakin kecil semakin mendekati R (kontrol) = 3
b. Angka yang diikuti oleh hurufyang sarna menunjukkan tidak ada beda nyata.
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Penyimpanan
Pusat Antar

Aroma khas yang timbul di sekitar buah
masak biasanya berasal dari senyawa ester alkohol
alifatik dan asam-asam lemak berantai pendek[IIJ•
Derajad kemasakan merupakan faktor tisiologis
utama yang mempengaruhi produksi zat-zat atsiri,
namun komposisi aromanya sangat dipengaruhi oleh
keadaan Iingkungan selama pemasakan. Tingkat
kesukaan panelis terhadap aroma buah tomat
dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan. Pada Tabel
4 ditunjukkan bahwa aroma yang paling disukai
panelis adalah pada perlakuan ketebalan plastik 0,03
dan 0,05 mm dengan lama pengozonan 45 dan 30
detik. Hal ini disebabkan karena laju respirasinya
lebih kecil dibandingkan dengan perlakuan yang
lain sehingga sangat mungkin buah dalam perlakuan
tersebut masih dapat menghasilkan atsiri (senyawa
aromatik). Senyawa atsiri apapun yang dikeluarkan
oleh buah hanya jelas teramati pada permulaan
kematangan saja.

Pada Tabel 4 ditunjukkan bahwa tekstur buah
tomat yang disukai panelis adalah pada perlakuan
ketebalan plastik 0,03 mm dengan lama pengozonan
30 dan 45 detik. Hal ini disebabkan laju respirasi
yang diperlambat pada perlakuan tersebut sehingga
kekerasan dapat bertahan dibandingkan dengan
perlakuan yang lain.

Secara keseluruhan yang mana parameter ini
digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan
konsumen terhadap buah tomat setelah berbagai
macam parameter dinilai secara mandiri. Tingkat
penerimaan panelis terhadap buah tomat
dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan. Pada Tabel
4 ditunjukkan bahwa buah tomat yang paling
disukai panel is adalah perlakuan ketebalan plastik
PE 0,03 mm dengan lama pengozonan 30 dan 45
detik. Hal ini disebabkan karena laju respirasi yang
rendah sehingga buah tomat menjadi lebih baik
dibandingkan perlakuan yang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penambahan ozon dapat memperpanjang
umur simpan buah tomat sampai dengan 10 hari
dalam wadah kemasan plastik PE tebal 0,03 mm
(tanpa ditutup rapat). Atas dasar hasil uji
pembedaan, perlakuan terbaik untuk buah tomat
adalah plastik PE dengan ketebalan 0,03 mm dan
lama ozonisasi 45 detik yang mana terjadi pada
parameter kadar air 96,50 (%wb), tekstur 2,64 N
dan susut bobot 5,99 %.

Buah tomat yang telah masak pada suhu
kamar biasanya hanya dapat bertahan paling lama
sampai dengan 5 hari maka selama penyimpanan
dalam kemasan plastik PE setebal 0,03 mm dengan
perlakuan gas ozon dapat bertahan sampai dengan

10 hari, jadi buah tersebut dapat ditingkatkan lama
penyimpanan menjadi 2 kali lebih lama. Besar
kemungkinan hasil masih dapat lebih ditingkatkan!
dioptimalkan apabila penyimpanan buah tomat
dapat dilakukan dengan parameter suhu rendah (10
QC),kelembaban tinggi (95%) dan suasana basa (pH
diatas 7), karena pada kondisi parameter tersebut
gas ozon akan bekerja lebih efektif.
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A. Analisa kadar air (Sudarmadji, dkk., 1984)

Ditimbang bahan yang telah dihaluskan 1-2 gram dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya.

Dikeringkan dalam oven suhu 105°C selama 2 jam.

Didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. Perlakuan ini diulangi sampai tercapai berat konstan (selisih
penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,2 gram). Besar kadar air dapat ditentukan dengan rumus :

K d . (Beral Bolo/ + Sampe/) - (Beral Konslan) 100°'-a ar mr = ---------------- x /0
(Beral Boiol + Sampel) - (Beral Bolol)

B. Analisa Testur dengan Penetrometer

Aktifkan Program TEST ZWICK.

Power mesin dalam posisi ON

Tunggu sampai proses Down/oad selesai.

Panel mesin dalam posisi ON.

Sesuaikan TEST STANDARD.

Setiap akan melakukan pengujian perhatikan parameter, sesuaikan dengan pengujian yang akan dilakukan.

Isi data sampel sesuai specimen yang ada.

Lakukan pengujian, tunggu sampai pengujian selesai.

Sesuaikan grafik dengan data yang muncul.

Tulis kode sampel.

Cetak hasil pengujian.

C. Penentuan Susut Bobot Selama Penyimpanan

I. Ditimbang yang masih segar dan tidak cacat.

2. Simpan buah dalam ruang dengan kelembaban dan suhu yang telah ditentukan.

3. Secara periodik, misalnya tiap hari dilakukan penimbangan sampai waktu tertentu.

Hitung susut bobot dan laju penurunan berat selama penyimpanan.

Rumus Perhitungan :

Beral mllal - Beml akhir x 100%
Beral awal
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TANYAJAWAB

Widarto

Mengapa digunakan kemasan plastic polietilen?

Dalam percobaan apakah dosis ozon juga
divariasi?

Agus Purwadi

- Karena bahan kemasan terse but memiliki sifat
yang cukup baik diantaranya tahan terhadap zat
zat kimia, flexible, ulet, tidak berbau, kuat dan
harganyapun murah.

Tidak, karena I unit ozonizer dayanya sudah
tertentu, sehingga kalau ingin dosis tinggi cuma
dengan menambah waktu operasionalnya saja.

Paryadi

Apakah umur simpan tomat dapat di
maksimalkan?

Bagaimana menentukan tekstur tomat?

Agus Purwadi

- Bisa, bi/a per/akuannya telah memenuhi
prosedur yang benar, diantaranya besar dosis
ozon sesuai yang dibutuhkan sample, ruang
simpan bersuhu rendah. kelembaban tinggi don
pH> 7.

- Dengan bantuan alat penetrometer.
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