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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Cabai merah keriting merupakan produk hortikultura yang mudah rusak 

dan tidak dapat disimpan untuk waktu yang lama, sehingga harus segera 

didistribusikan setelah dipanen. Secara fisiologis, cabai merah keriting tetap 

melakukan proses metabolisme setelah dipanen. Aktivitas ini tidak dapat 

dihentikan tetapi bisa dikurangi dengan melakukan penyimpanan suhu rendah 

yang dikombinasikan dengan pengemasan yang tepat untuk memperpanjang umur 

simpanya (Lamona dkk, 2015). Cabai pascapanen mengalami pemasakan buah 

diikuti kemunduran mutu yang menyebabkan umur simpanya tidak tahan lama 

(Waryat dkk, 2017). Permasalahan mutu cabai sangat perlu diperhatikan 

mengingat cabai adalah komoditi yang mudah rusak. Pengemasan yang baik 

merupakan salah satu upaya agar cabai terlindung dari kerusakan, benturan 

mekanis, fisik, kimia, dan mikrobiologis sehingga mutunya dapat bertahan atau 

hanya mengalami sedikit penurunan pada saat diterima oleh konsumen akhir 

(Wibawati, 2016). 

 Menyimpan cabai dengan cara, bahan dan lama penyimpanan yang tepat 

harus dilakukan agar kualitasnya tidak menurun drastis. Wulandari dkk (2012), 

menyatakan bahwa jenis kemasan dan lama penyimpanan menunjukan pengaruh 

yang sangat signifikan terhadap kadar vitamin C dan susut bobot cabai. 

Penurunan mutu cabai terjadi saat panen dan pascapanen, karena setelah 

cabai dipetik dari tanaman induknya proses respirasi tetap berlangsung sampai 

terjadi proses pembusukan. Penurunan mutu diikuti dengan perubahan kimia dan 

penampakan fisik, seperti kelayuan dan pengeringan diikuti dengan pembusukan 

(Iswari dan Srimaryati, 2014). 

Proses-proses perubahan tersebut menyebabkan perubahan-perubahan 

berbagai macam zat dalam produk, ditandai dengan perubahan warna, tekstur, 

rasa, bau, dan kandungan gizi pada cabai (Berlian dkk, 2015). Aktivitas respirasi 

yang mengurangi mutu cabai tidak dapat dihentikan namun dapat diperlambat 

atau dikurangi dengan pemberian pengemasan dan umur simpan yang tepat yang 

dikombinasikan dengan penyimpanan pada suhu rendah. Ruang pendingin cocok 



2 
 

digunakan untuk menyimpan cabai karena dapat mempertahankan kesegaran 

produk untuk waktu yang lebih lama. Kondisi optimum untuk penyimpanan cabai 

merah segar berada antara 5ºC-10ºC (Lamona dkk, 2015).  

Keunggulan dari penyimpanan suhu rendah adalah mempertahankan mutu 

komoditas hasil pertanian dengan memperpanjang umur simpanya,  karena dapat 

menghambat laju transpirasi dan respirasi (Sembiring, 2009). Jenis kemasan yang 

digunakan dalam penyimpanan bahan pangan sangat penting karena kemasan 

harus dapat memberikan perlindungan dari kerusakan. Kemasan harus dapat 

mempertahankan produk agar tetap bersih sehingga terbebas dari kontaminasi 

mikrorganisme. Kemasan yang banyak digunakan untuk menyimpan bahan 

pangan adalah kemasan plastik, kemasan logam, kemasan kertas, kemasan gelas, 

dan kemasan kayu (Fadli, 2009).  

Pengemasan dan umur simpan sangat berpengaruh terhadap terjaganya 

mutu dalam cabai secara signifikan. Manalu (2016), menyatakan  bahwa 

kandungan vitamin C pada plastik low density polyethilene (LDPE) merupakan 

yang paling sedikit kehilangan vitamin C dibandingkan kemasan lainnya. Cabai  

yang tidak dikemas mengalami kehilangan kadar vitamin C yang sangat banyak. 

Wibawati  (2016), menyatakan bahwa susut bobot juga dipengaruhi oleh kemasan 

dan umur penyimpanan cabai. Berdasarkan hasil penelitian, sampel yang 

disimpan pada kemasan LDPE mengalami kehilangan bobot yang lebih rendah. 

Kemasan LDPE mampu memperpanjang umur simpan cabai lebih dari 9 hari pada 

suhu rendah. Penggunaan plastik sebagai bahan pengemas memiliki beberapa 

keunggulan, seperti sifatnya yang ringan, transparan, kuat, thermoplastis, dan 

selektif dalam permeabelitasnya terhadap uap air, O2 dan CO2 yang berarti hanya 

dapat dilewati oleh molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino gliserol 

dan berbagai ion (Sembiring, 2009). 

Plastik merupakan bahan jenis pengemas yang lebih baik dari kertas koran 

dalam mengemas cabai. Keunggulan plastik polipropilen (PP) merupakan salah 

satu jenis kemasan plastik yang lebih kuat dan kaku serta daya tarik yang kuat 

tidak mudah robek, tahan air, tidak mudah dilewati udara dan uap air sehingga 

uap air cabai tidak mudah keluar (Wulandari dkk, 2012). Plastik LDPE bersifat 

agak kuat, agak tembus cahaya, fleksibel dan permukaan agak berlemak 
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(Sembiring, 2009). Keunggulan dari Bioplastik adalah plastik yang ringan, 

transparan, ramah lingkungan dan mudah terdegradasi (Pratomo dan Rohaeti, 

2011). 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh jenis bahan kemasan 

dan umur simpan pada suhu rendah terhadap mutu fisik dan kimia cabai merah 

keriting yang dilakukan pada suhu rendah. 

 

1.2. Tujuan  

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jenis bahan kemasan 

dan umur simpan pada suhu rendah terhadap mutu fisik dan kimia cabai 

merah keriting. 

2. Melihat interaksi yang terjadi antara faktor kemasan dan faktor umur simpan. 

 

1.3. Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah memberi informasi pada masyarakat, petani 

dan peneliti tentang pengaruh kemasan yang digunakan dan penyimpanan suhu 

rendah terhadap mutu cabai merah keriting. 

 

1.4. Hipotesis 

1. Perbedaan  jenis kemasan dan umur simpan berpengaruh terhadap mutu fisik 

dan kimia cabai merah keriting. 

2. Terdapat interaksi perbedaan jenis kemasan dengan umur simpan terhadap 

mutu fisik dan kimia cabai merah keriting. 

 


