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ABSTRACT
The harvested fruit is still undergoing metabolic and respiratory processes, which can cause an overhaul of the
nutrients in the fruit causing a deterioration process so that the fruit is quickly damaged. Post-harvest handling is an
important thing that needs to be considered by all parties in a supply chain until it reaches consumers so that the decline in
fruit quality can be controlled. The purpose of this study was to analyze the effect of using quicklime (CaO) with various
concentrations on the shelf life of tomatoes. The observed parameters were weight loss and changes in texture and color.
The research design used was a completely randomized design (CRD) with three treatments and seven replications. The
concentrations of quicklime (CaO) used were 4.35%; 8.75%; and 12.5%. The results show that there was an influence
between the concentration of quicklime (CaO) on weight loss, color, texture, and damage on tomatoes. The higher
concentration of quicklime (CaO) used indicates better quality control. Calcium (Ca) has known to extend the shelf life of fruit
ripening. The presence of calcium salts will inhibit the hydrolysis of starch.
Keywords: Quicklime, Post-harvest, Shelf life, Tomato

ABSTRAK
Buah yang telah dipanen masih mengalami proses metabolisme dan respirasi, hal ini dapat menyebabkan
perombakan zat-zat nutrisi pada buah sehingga terjadi proses kemunduran dan kerusakan buah. Penanganan pascapanen
merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam proses proses hingga sampaike pembeli, sehingga turunnya mutu buah
dapan dikendalikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaaan kapur tohor (CaO) dengan
berbagai konsentrasi umur simpan buah tomat dengan parameter yang diamati yaitu susut bobot, perubahan tekstur buah,
dan perubahan warna tomat. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap(RAL)
dengan.3.perlakuan dan 7 kali ulangan. Konsentrasi pemberian kapur tohor (CaO) yang digunakanadalah 4,35%; 8,75%;
dan 12,5%. Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh antara konsentrasi pemberian kapur tohor (CaO) terhadap susut
bobot, warna, tekstur, dan kerusakan buah tomat. Semakin tinggi konsentrasi kapur tohor (CaO) yang digunakan
menunjukan penjagaan mutu yang lebih baik. Kalsium (Ca) telah diketahui menghambat pemasakan buah sehingga akan
memperpanjang masa simpan, juga akan menghambat proses hidrolisis pati.
Kata kunci:KapurTohor, Masa simpan, Pascapanen, Tomat
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PENDAHULUAN
Tomat (Solanum lycopersicum Mill.) adalah produk hortikultura yang memiliki banyak manfaat (Handrian,
2013). Tomat yang dalam keadaan utuh baik setelah melewati proses pengolahan maupun yang belum melewati
proses pengolahan (segar) memiliki gizi yang lengkap dan baik. Buah tomat banyak mengandung vitamin C,
mineral, protein, lemak dan karbohidrat, dengan komposisi zat yang sangat menonjol yaitu Vitamin A dan C
(Yani,2004). Konsumsi buah tomat dan produk olahannya meningkat, hal ini diikuti dengan meningkatnya
kesadaran petani dan konsumen untuk mendapat buah tomat yang berkualitas. Produksi tomat di Indonesia pada
tahun 2019 mencapai 1.020.333 ton, sedangkan di JawaTengah sendiri produksi tomat yaitu sebesar 81.710 ton
(BPS, 2020).
Buah tomat termasuk buah yang mudah rusak setelah panen (perishable) atau tidak awet dalam bentuk
segar. Mudah busuknya produk buah ini menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan kegiatan
pascapanen yang terlalu rumit yang akhirnya membuat produk ini cepat rusak. Perubahan struktur setelah panen
juga menjadi penyebab buah tomat mengalami pembusukan setelah dipanen (Ashari, 1995).Tingginya kadar air
pada buahtomat, membuatnya mudah mengalami kerusakan. Tomat yang dipanen masih melalui sikus hidup
sehingga akan terus mengalami perubahan fisik dan kimia buah. Proses perubahan fisik dan kimia ini terus
berlangsung karena adanya jaringan dan sel dalam buah yang masih beraktivitas melakukan respirasi, respirasi
akan menurunkan mutu dan daya simpan tomat (Mukhlis, 2008).
Penanganan.pasca panen tomat sering kurang mendapatkan perhatian sehingga hasil produksi tomat
sering menurun mutunya sebelum sampai di tangan konsumen. Mutu buah yang dapat turun meliputi fisik buah,
rasa buah, serta kandungan-kandungan buah tomat (Tranggono, 1990).Untuk mempertahankan mutu tomat,
diperlukan penanganan pascapanen yang baik. Proses pascapanen yang dapat menjaga kualitas dan mutu pada
tomat yang baik diantaranya adalah dengan melakukan precooling, pembersihan, sortasi, grading, pengemasan,
penyimpanan (Mutiarawati, 2007). Pascapanen yang tepat akan membuat buah tetap segar dan dapat
memperkecil resiko kerusakan buah yang lebih tinggi. Penanganan pascapanen yang tidak tepat akan
mempengaruhi flavour dan nutrisi buah tomat (Yuniastri et al., 2020).
Salah satu cara.yang.dapat.digunakan untuk menjaga masa simpan tomat adalah dengan pemberian
bahan kimia secara eksogen. Dari.hasil.penelitian.yang.dilakukan.oleh.Khaedar (2012), menunjukan bahwa bahan
baku kapur tohor (CaO) yang dicampurkan dengan serbuk gergaji mampu menyerap CO2 yang terkandung
sebesar rata-rata 76,5%. Sedangkan meurut Elmaulida (2014), pemberian Ca pada buah naga dapat
mempengaruhi kualitas dan kuantitas buah naga. Hal ini juga dijelaskan menurut Ullah (2007), dimana pemberian
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Ca dengan konsentrasi yang lebih tinggi dapat menghasilkan warna dan tekstur yang lebihbaik.
Kalsium.merupakan kandungan. yang. dapat.memperpanjang masa simpan buah dengan memperlambat proses
pemasakan. Garam kalsium akan mengakibatkan terhambatnya proses hidrolisis.pati. Frekuensi pemberian kapur
yang lebih banyak diduga dapat memperpanjang masa simpan, hal ini dikarenakan semakin banyak Ca yang
membentuk ikatan dengan dinding sel buah yang mengandung pektin. Untuk mengetahui perlakuan pascapanen
yang baik serta untuk meningkatkan umur simpan buah tomat, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis
pengaruh penggunaaan kapur tohor dengan berbagai konsentrasi terhadap masa simpan buah tomat.

BAHAN DAN METODE
Bahan

Bahan.utama.yang.digunakan pada penelitian.ini adalah buah tomat petik segar dengan tingkat
kematangan penuh berumur 90 hari setelah tanam yang diperoleh dari Desa Getasan, Kecamatan Getasan,
Kabupaten Semarang. Bahan-bahan lainnya meliputi kapur tohor, wadah sterofoam, cairan pembersih food grade
dan plastic wrap.
Tahapan Penelitian
Penyiapan buah tomat
Buahtomat segar disortasi dengan dipisahkan dengan yang bagus dan yang rusak (busuk, berlobang,
terkena penyakit) dengan berat bersih berkisar 100 gram dan kondisi buah yang matang penuh. Tomat dicuci
bersih menggunakan cairan pembersih foodgrade dan ditiriskan.
Perlakuan Kapur Tohor terhadap Masa Simpan Tomat
Tomat diberi perlakuan kapur tohor (CaO) dengan merendam buah tomat dalam 100 ml air yang
dilarutkan kapur tohor (CaO) dengan tiga kuantitas yang berbeda, kemudian kembali ditiriskan, sehingga
menghasilkan konsentrasi pemberian sebagai berikut: 1) 5 gram (4,35%); 2) 10 gram (8,75%); 3) 15 gram
(12,5%). Tomat pada tiap perlakuan diletakan pada styrofoam dan ditutup dengan plastic wrap. Penelitian ini
dilakukan mulai dari 1 hari setelah panen (HSP) sampai dengan 21 HSP. Buah tomat disimpan dalam suhu ruang
yang setiap 3 hari sekali dilakukan pengamatan terhadap pengaruh pemberian kapur tohor terhadap masa simpan
buah tomat, dengan parameter yang diamati adalah susut bobot, tekstur tomat, kerusakan tomat, dan perubahan
warna.
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Rancangan.Penelitian
Rancangan.percobaan.menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan pemberian
kapur yang berbeda dan diulang sebanyak 7 kali percobaan,sehingga digunakan sebanyal 21 unit sampel.
Sebagai kontrol, sebanyak 2 sampel yang dilakukan dengan tanpa perlakuan kapur tohor, dan 2 sampel kontrol
tanpa perlakuan apapun. Adapun perlakuan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Konsentrasi kapur sebanyak 4,35% b/v
2. Konsentrasi kapur sebanyak 8,75% b/v
3. Konsentrasi kapur sebanyak 12,5% b/v
Parameter Pengamatan
Pengujian Susut Bobot (AOAC, 1995)
Sampel buah ditimbang agar dapat mengetahui bobot awal untuk mengetahui bobot mula-mula sebelum
terjadinya proses pembusukan, selanjutnya diberi perlakuan kapurtohor dan disimpan dengan perlakuan suhu
ruang, setelah tiga minggu ditimbang kembali menggunakan timbangan untuk mengetahui bobot terakhirnya.
Perhitungan.persentase.susut bobot dihitung.dengan:
Susut.bobot (%) =
*Keterangan: B0 = Bobot.sebelum dilakukannya.penyimpanan.buah tomat
B1 = Bobot sesudah dilakukannya penyimpanan buah tomat

Pengujian Perubahan Tekstur Tomat (Soekarto, 1995)
Tekstur buah yang diamati dari sampel buah tomat dilakukan pengamatan sesuai dengan
perubahan yang terjadi pada kulit tomat, baik mengalami kekeriputan ataupun pelunakan. Tingkat kekerasan buah
tomat diamati kemudan dinilai dari tingkat kekerasan atau kelunakannya dengan metode scoring setiap 3 hari
selama 21 hari pengamatan, scoringnya sebagai berikut:
Tabel1. Scoring perubahan tekstur buah
Tekstur Buah
Keras
Sedikit Keras
Lunak

Skor
+5
+3
+1

Intensitas KerusakanTomat
Menurut Prastya (2015),pengamatan.intensitas.kerusakan adalah parameter yang diamati secara
subjektif. Tingkat kerusakan tomat dianalisis menggunakan metode scoring dengan persentase kerusakan dari 0
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sampai lebih dari 20%. Buah tomat yang persentase kerusakannya lebih dari 20% maka akan dianggap sebagai
sampel yang harus dibuang/dikeluarkan, karena sudah mengalami kerusakan yang parah. Kriteria dalam menilai
kerusakan adalah adanya sampel.tomat yang terkena mikroorganisme.dengan.aroma busuk, adanya bercak
coklat dan hitam di kulit.buah (Lospiani, .2017).
Tabel 2. Scoring kerusakan.buah
Kerusakan (%)
0
1-5
6-10
11-15
16-20
>20

Skor
+5
+4
+3
+2
+1
+0

Perubahan Warna (Dewayani, 2008).
Tingkat perubahan warna buah yang ditandai dengan perubahan warna menjadi kecoklatan ataupun
bercak-bercak kehitaman pada kulit buah dianalisis dengan metode scoring. Perubahan warna diamati sesuai
dengan pengamatan yang dilakukan setiap 3 hari sekali dengan poin scoring sebagaiberikut:
Tabel 3. Scoring perubahan warna buah
Keterangan
Merah (segar)
Merah pucat
Coklat

Skor
+5
+3
+1

Analisis data
Data penelitian yang diperoleh dibuat dalam bentuk tabel, gambar, dan grafik. Data tersebut kemudian
diintepretasi secara deskriptif.

HASIL.DAN.PEMBAHASAN
Susut.Bobot
Hasil.pengamatan.menunjukanperubahan yang terjadi dibandingkan dengan kondisi awal perlakuan.
Pengukuran terhadap susut bobot.tomat dilakukan.denganmengukur.beratawal dan berat akhir tomat setelah
pengamatan. Susut bobot diamati untuk mengetahui perubahan bobot buah tomat awal dan buah tomat akhir
yang telah dilakukan penyimpanan. Penyusutan bobot tomat yang dilakukan berbagai perlakuan kapur tohor
menunjukan adanya susut bobot seperti pada Tabel 4.
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Tabel 4. Perubahan susut bobot Tomat
Perlakuan Konsentrasi
Rata-rata Susut Bobot (%)
4,35
8,15
8,75
5,74
12,5
3,56
Kontrol
10,16

Standar Deviasi
0,48
0,17
0,65
0,18

Tabel 4. Menunjukan adanya penyusutan bobot selama masing-masing perlakuan penyimpanan dengan
menggunakan konsentrasi kapur yang berbeda-beda. Tomat yang disimpan selama 21 hari tanpa perlakuan
(kontrol) menghasilkan rata-rata penyusutan 10,03%. Sedangkan perlakuan kapur tohor dengan konsentrasi
4,35%; 8,75%; dan 12,5% berdasarkan hasil pengamatan, terjadi penyusutan bobot yaitu masing-masing sebesar
8,15%; 5,74%; dan 3,56%. Penyimpanan yang dilakukan di dalam suhu ruang dengan rata-rata 26,32oc
menunjukkan susut berat paling tinggi diperoleh dengan sampel control ulangan ke 2 dengan nilai sebesar
10,25%. Tingginya nilai penyusutan pada buah tomat yang tanpa diberi perlakuan kapur tohor (kontrol)
kemungkinan terjadi karena banyaknya respirasi dari buah tomat. Hal ini mengakibatkan kadar air yang ada pada
buah tomat berkurang. Mudyantini (2015) melaporkan bahwa penurunan bobot pada bahanhasilpertanian,
terutama pada aneka buah berkaitan denganj umlah CO2 dan air yang dilepaskan pada proses respirasi buah.
Sedangkan dari perlakuan lainnya, susut berat terendah terdapat pada perlakuan kapur tohor dengan konsentrasi
12,5% pada ulangan pertama dengan susut bobot 2,80%.
Respirasi serta transpirasi masih berlangsung meskipun buah sudah dilakukan pemanenan. Respirasi
adalah diubahnya gula dan susbtrat lain melalui proses pembakaran menjadi gas CO2, energi, sertauap air.
Sedangkan transpirasi akan mempengaruhi hilangnya kadar air buah dan sayur pada setelah panen (Muchtadi,
1992). Penggunaan CaO pada percobaan ini akan membuat terjadinya rigiditas pada dinding sel buah tomat,
karenanya dapat menekan permeabilitas yang terjadi selama penyimpanan buah tomat sehingga akan
menghambat susut bobot yang serta proses respirasi buah. Terhambatnya respirasi akan mengurangi air untuk
terjadinya hidrolisis (Mahmud, 2008).
Perubahan Warna
Menurut Kalsum (2017), perubahan warna merupakan kategori bagi calon pembeli dalam menentukan
tingkat kematangan buah. Perubahan warna akan terjadi selama proses pematangan buah. Perubahan.warna
terjadi pada semua perlakuan dan kontrol, seperti yang terlihat pada Gambar 2. Pada awal penelitian, buah tomat
yang digunakan berwarna merah segar (Skor 5), tidak ada buah yang mengalami gejala perubahan warna
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kelayuan serta belum terdapat bercak-bercak coklat atau hitam di seluruh perlakuan. Namun seiring lamanya
pengamatan, terjadi perubahan warna dari setiap perlakuan.

Gambar 1. Perubahan WarnaTomat
Warnayang terdapat pada buah dan sayuran disebabkan oleh pigmen yang terkandung di dalamnya.
Pantastico (1993) menyatakan bahwa perombakan pada pigmen-pigmen klorifil akan searah dengan terjadinya
sintesis pigmen seperti likopen, sehingga dapat menyebabkan warna buah berubah. Pada ilustrasi Gambar1,
Nampak perubahan pada 6 hari setelah pengamatan, dimana warna pada kulit buah tomat pada sampel kontol
sudah mengalami penurunan kualitas warna. Buah tomat yang dilakukan pengamatan didapati terjadi perubahan
warna seiring dengan lamanya penyimpanan. Dilihat dari lamanya penyimpanan pada ilustrasi Gambar 1 , terjadi
penurunan kualitas warna dari setiap jenis perlakuan seiring dengan lama waktu penyimpanan.
Berdasarkan pengamatan warna tomat hari pertama, setiap sampel percobaan belum terjadi perubahan
warna. Buah.tomat.masih pada kategori.warna merah segar (red). Perubahan paling kentara terjadi pada sampel
kontrol. Pada pengamatan 12 HSP pada tomat pada sampel kontrol seluruh bagiannya sudah menimbulkan
bercak-bercak coklat. Hal ini berbanding terbalik dengan perlakuan kapur tohor dengan konsentrasi 12,5%,
dimana pada 12HSP masih memiliki karakteristik warna merah segar (red).
Rata-rata perlakuan kapur tohor dengan konsentrasi 4,35% penampilan buah mulai berubah warna dari
merah segar menjadi merah pucat pada 6HSP, sedangkan dengan perlakuan kapur tohor dengan konsentrasi
8,75% baru terjadi adanya perubahan warna di hari ke-9 HSP. Hal ini menandakan perlakuan konsentrasi kapur
tohor dengan konsentrasi yang lebih kecil menunjukan penurunan intensitas warna yang lebih cepat. Jadi
hipotesa sementara dapat diketahui pemberian kapur tohor (CaO) mampu menghambat penurunan kualitas warna
tomat, serta pada pemberian kapur tohor dengan konsentrasi yang lebih tinggi akan memperlambat perusakan
warna yang terjadi. Menurut Irvan (2013), kalsium (Ca) dapat mempertahankan warna buah ara, warna buah ara
yang labatberubahini dapatterjadi karena akumulasi dari rendaman kalsium (Ca) yang terserap pada dinding
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tomat, sehingga akan memungkinkan bagi ion-ion kalsium yang terserap didinding tomat untuk terikat dalam
molekul protein buah. Akumulasi kalsium ini yang akhirnya akan dapat mencegah terjadinya degradasi pigmen
buah tomat.
Intensitas Kerusakan
Intensitas kerusakan merupakan persentase buah tomat yang mengalami kerusakan selama proses
pernyimpanan dan perlakuan. Kerusakan buah dikategorikan berdasarkan ciri-ciri seperti luka (memar), dan
ditumbuhi jamur. Setelah dilakukannya penyimpanan selama 21hari, beberapa buah menujukan tingkat kerusakan
yang berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa pemberian kapur tohor berbagai konsentrasi
menunjukanhasil yang cukup signifikan.

Gambar 2. Intensitas kerusakan tomat
Pada Gambar 2. Menunjukan perbedaan yang nyata pada perlakuan kapur tohor pemberian 4,35%,
8,75%, dan 12,5%. Tidak ada kerusakan yang terjadi pada pemberian kapur dengan konsentrasi 12,5% hingga
hari ke 18, dimana kondisi tomat masih baik. Intensitas kerusakan yang kecil terjadi pada perlakuan konsentrasi
8,75% dan pada konsentrasi 4,35% menghasilkan intensitas kerusakan yang lebih tinggi.
Besarnya intensitas kerusakan berbanding terbalik dengan tingginya konsentrasi kapur tohor yang
digunakan. Semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, intensitas kerusakan tomat yang didapatkan semakin
sedikit. Kapur tohor sebagai bahan yang dapat menyerap CO2 ini dapat menghambat terjadinya respirasi yang
dilakukan pada buah tomat selama masa penyimpanan. Laju respirasi yang tinggi mengakibatkan jumlah CO2 dan
air yang dilepaskan meningkat sehingga persentase susut bobot meningkat.
Menurut Utama.(2016), penurunan nilai respirasi akan menyebabkan melambatnya perubahan fisiologis
buah sehinga akan terjadi penundaan.serangan.mikroorganisme. Jenis kerusakan yang ditemukan pada
umumnya berupa jamur yang menempel pada bagian kulit tomat. Menurut Winarno (1981), meningkatnya
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kerusakan buah yang dilakukan penyimpanan dapat dikarenakan adanya aktivitas biokimia yang masih terjadi
setelah dilakukannya pemanenan.
Hasil kualitas sampel kontrol tomat yang dilakukan dengan packaging ini penurunan kualitasnya lebih baik
disbanding buah tomat tanpa digunakanya packaging yang ditutup dengan rapat. Menurut Wills (2007), daya
simpan tomat segar yaitu hanya mencapai 3-4 hari, juga Kartasapoetra (1989) menyebutkan.bahwa penggunaan
penyimpanan dengan wadah yang lebih kedap dan.tertutup dapat mengakibatkan berkurangnya.nilai O2 pada
kemasan, sehingga laju respirasinya akan menurun.

(a)

(b)

(c)

Gambar 3.Tampilan Fisik BuahTomat terhadap Perlakuan KapurTohor
Dengan Konsentrasi KapurTohor 4,35% (a); 8,75% (b); dan 12,5% (c)
PerubahanTekstur
Perubahan tekstur merupakan penilaian dari tingkat kekerasan maupun kelunakan akibat dari proses
penyimpanan yang dilakukan. Buah tomat yang mengalami penyimpanan akan terus melakukan proses
pematangan, yang dimana terjadi perubahan kekerasan buah dari keras menjadi lunak seiring dengan terjadinya
proses penyimpanan.
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Gambar 4. PerubahanTeksturTomat
Aktivitas fisiologis yang terjadi pada buah yang mengakibatkan kehilangan air pada buah (Karvina, 2016).
Penurunan nilai kekerasan seiring dengan proses penyimpanan akan menyebabkan penurunan mutu buah tomat.
Setelah dilakukannya perlakuan dan penyimpanan selama 21 hari, variasi data tekstur buah yang didapatkan
sebanding dengan konsentrasi pemberian kapur tohor (CaO). Pada sampel kontrol di semua ulangan menunjukan
perubahan tekstur kelunakan yang paling signifikan. Semakin rendah skor yang didapat maka buah tomat akan
semakin lunak. Pada perlakuan kapur tohor konsentrasi 12,5% kurang mengalami perubahan, sehingga buah
tomat masih memiliki tekstur yang agak keras. Menurut Mahmud (2008), kalsium yang ada dalam jaringan buah
akan berpengaruh terhadap kandungan di dalam dinding sel dan residu asam poligalakturonat yang akan
memperkuat struktur sel. Ion-ion kalsium (Ca) akan berpengaruh terhadap tingkat kekerasan dengan
meningkatkan integritas membran, sehingga tekanan turgor sel akan meningkat. Sedangkan Winarmo (1981)
menyatakan ion kalsium yang digunakan akant erjadi pembentukan dari asam galakturonat menjadi karbonil.
Pembentukan karbonil ini akan terjadi ikatan menyilang diantara gugus karbonil tersebut. Banyaknya ikatan
menyilang yang terjadi akan membuat pektin yang ada sulit untuk larut,hal ini akan menyebabkan tekstur menjadi
keras.
Tekstur buah tomat yang paling lunak didapat oleh sampel kontrol, dan paling keras didapat oleh
perlakuan kapur tohor konsentrasi 12,5%. Hal ini menandakan adanya penjagaan tekstur dari semakin tinggi
konsentrasi CaO yang digunakan diduga dapat menyebabkan terjadinya banyak ikatan antara kalsium yang
digunakan dengan dinding sel dari buah tomat. Kalsium yang digunakan akan berinteraksi dengan buah tomat
yang mengandung pektin pada dinding selnya sehingga mampu mempertahankan tingkat dinding sel, serta dapat
menjaga tingkat kekerasan jaringan. Ali (2010), menyatakan.bahwa terjadinya pelunakan dapat dikarenakan
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adanya.kerusakan.ataupun.kemunduran.struktur sel. Komposisi dindingsel, dan intraseluler pada buah adalah
proses.biokimia.yang.dipengaruhi oleh degradasi pektin yang tidaklarut air menjadi pektin.yang larut.dengan air,
sehingga tingkat kohesi pada.dinding sel akan menurun.

KESIMPULAN
Penggunaan kapur tohor (CaO) pada perlakuan tomat dapat digunakan untuk penyimpanan agar
memperpanjang dan menjagakualitas daritomat. Kapur tohor (CaO) berperan dalam menjaga kualitas tomat.
Seiringmeningkatnyakonsentrasi penggunaan Kapur tohor yang diberikan, akan berperan nyata dalam
peningkatan kualitas dan mututomat. Pada penelitian ini perlakuan pemberian kapur tohor dengan konsentrasi
12,5% merupakan perlakuan yang terbaik, karena dapat mempertahankan bobot, warna, tekstur, dan kerusakan
buah tomat dengan baik. Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat diuji konsentrasi maksimum pemberian
kapur tohor terhadap buah tomat,sehingga akan lebih efektif dalam penanganan pascapanen buah tomat.
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