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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Komoditas hortikultura adalah salah satu agrobisnis dalam sektor 

pertanian yang sedang berkembang di pasar dalam negeri maupun luar negeri. 

Produk hortikultura berupa sayuran sangat diminati oleh konsumen di Indonesia. 

Salah satu produk sayuran yang dikenal di Indonesia yaitu brokoli (Brassica 

oleracea, L.) berupa bunga. Sayuran brokoli dikatakan sayuran bunga karena yang 

diminati untuk dikonsumsi bagian bunganya.  

Brokoli merupakan produk hortikultura yang tidak  bisa diperbaiki 

mutunya tetapi hanya dapat dipertahankan untuk meminimalkan kerusakan. Kader 

(2000) menyatakan standar mutu brokoli yang baik dapat di lihat dari kesegaran 

(freshness), kelembutan bunga  (tenderness), warna bunga yang hijau segar, 

kekompakan bunga, dan kesesuaian ukuran tangkai. Mutu brokoli mudah 

mengalami penurunan, karena produk pascapanen masih melangsungkan aktivitas 

metabolisme seperti respirasi dan transpirasi. Proses kemunduran dimulai ketika 

brokoli terpisah dari induknya.  

Brokoli yang belum terpisah dengan induknya melangsungkan proses 

respirasi dengan karbohidrat hasil fotosintesis sedangkan ketika telah terpisah 

dengan induknya produk merombak karbohidrat dalam tubuh yang 

mengakibatkan produk mengalami pelayuan. Respirasi tiap produk berbeda 

namun sama – sama sangat dipengaruhi oleh suhu.  

Perlakuan pascapanen penting dilakukan untuk memberikan penampilan 

yang baik bagi produk, memberikan perlindungan produk dari kerusakan, dan 

memperpanjang umur simpan produk (Utama, 2002). Penyimpanan produk 
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merupakan salah satu perlakuan pascapanen untuk mempertahankan umur simpan 

brokoli. Cara penyimpanan sederhana untuk brokoli dengan suhu rendah yaitu 

dengan menyimpan dalam syrofoam box berisi es.  Untuk mengetahui mutu 

brokoli selama penyimpanan maka brokoli diberi sela waktu ditampilkan. 

1.2.      Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh package icing terinterupsi terhadap parameter mutu 

brokoli selama penyimpanan? 

2. Berapa lama rasio waktu terbaik penyimpanan brokoli dalam styrofoam 

box berisi es yang diberi sela waktu untuk di-display dalam show case ? 

1.3.  Hipotesis 

1. Package Icing terinterupsi berpengaruh terhadap parameter mutu brokoli 

yang diamati selama penyimpanan. 

2. Rasio waktu terbaik penyimpanan brokoli diperoleh dari waktu 

penyimpanan brokoli yang lebih lama dalam styrofoam box berisi es. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh package icing terinterupsi terhadap mutu brokoli 

dari beberapa parameter yang diamati selama penyimpanan. 

2. Mengetahui rasio waktu terbaik penyimpanan brokoli dengan metode 

package icing terinterupsi dalam mempertahankan mutu segar produk. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan sumbangan keilmuan kepada pembaca tentang 

pengaruh package icing terinterupsi pada brokoli selama penyimpanan. Selain itu 

metode dapat diterapkan bagi reseller kecil dalam penjualan berbagai jenis 

sayuran 


