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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Cabai 

Tanaman cabai berasal dari Ancon dan Huaca Prietadi, Peru. Cabai pada 

termasuk dalam famili Solanaceae yang mempunyai banyak varietas. Klasifikasi 

tanaman cabai adalah sebagai berikut, Regnum: Plantae; Divisio ; Spermatophyta; 

Classis: Dicotyledoneae; Ordo: Tubiflorae; Familia: Solanacae; Genus; Capsicum; 

Species: Capsicum annum L. Tanaman cabai termasuk ke dalam tanaman 

semusim berbentuk perdu, berdiri tegak dengan batang berkayu memiliki banyak 

cabang. Tinggi tanaman antara 66-120 cm, lebar tanaman 50-59 cm. Cabai 

tergolong dalam tumbuhan yang menghasilkan biji (Bakhtiar, 2009). 

 

2.1.1. Morfologi  

Cabai adalah tanaman semusim dan berbentuk perdu dengan akar 

tunggang. Sistem perakaran tanaman cabai agak menyebar, panjangnya berkisar 

25-35 cm. Akar berfungsi untuk  menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah, 

serta menguatkan berdirinya batang tanaman. Akar-akar cabang bertumbuhan 

pada akar tunggang, akar cabang tumbuh horizontal di dalam tanah, dari akar 

cabang tumbuh akar serabut berukuran kecil-kecil dan membentuk masa yang 

rapat (Nurfalach, 2010). 

Bentuk batang cabai melingkar, tegak lurus berdiameter 1.5-3.0 cm, 

berkayu dan berwarna coklat kehijauan. Pembentukan kayu pada tanaman terjadi 

pada 30 hari setelah tanam. Tunas baru akan muncul pada setiap ketiak daun saat 

tanaman berumur 10 hari setelah tanam. Tunas-tunas ini harus dihilangkan hingga 

batang utama menumbuhkan bunga pertama tepat diantara cabang primer. Cabang 

primer ini yang harus dipelihara sehingga bentuk percabangan dari batang utama 

kecabang primer berbentuk huruf ’Y’ (Bakhtiar, 2009). 

Bunga tanaman cabai berbentuk terompet kecil, umumnya bunga cabai 

berwarna putih, tetapi ada juga yang berwarna ungu. Cabai berbunga sempurna 

dengan benang sari yang tidak berlekatan.  Bunga cabai disebut juga berkelamin 

dua atau hermaprodite karena alat kelamin jantan dan betina berada dalam satu 

bunga. Buah cabai berbentuk kerucut memanjang, lurus atau bengkok, meruncing 
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pada bagian ujungnya, menggantung, permukaan licin mengkilat, diamete 1-2 cm, 

panjang 4-17 cm, bertangkai pendek dan rasanya pedas. Buah muda  berwarna 

hijau tua setelah masak warnanya berubah menjadi merah cerah  (Nurfalach, 

2010). 

Daun cabai pada umumnya hijau muda sampai hijau gelap tergantung  

varietasnya, daun cabai ditopang oleh tangkai daun mempunyai tulang daun 

menyirip. Bentuk umumnya bulat telur, lonjong dan oval dengan ujung 

meruncing, tergantung varietasnya (Bakhtiar, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Morfologi cabai : a) Tanaman cabai, b) batang, c) bunga, d) buah,     

e) daun, f) biji. 

 

Bijinya tertutup oleh bakal buah sehingga termasuk dalam golongan 

tumbuhan berbiji tertutup. Pada umumnya pertumbuhan cabai ditentukan oleh 

ketinggian tempat dan biasanya akan tumbuh baik pada ketinggian tak lebih dari 

1200 mdpl. Kondisi iklim yang paling cocok untuk pertumbuhan cabai adalah    

25ºC-30ºC, kelembaban udara rata-rata 80%, penyinaran matahari 12 jam/hari dan 

curah hujan optimum antara 1500-2500 mm/tahun. Toleransi pH yang baik yaitu 

antara 6.0-6.5 dan masih dapat tumbuh dengan baik pada tanah dengan pH 5.5 

(Bakhtiar, 2009). 
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2.1.2. Jenis-jenis Tanaman Cabai 

Menurut Nurfalach (2010), terdapat beberapa jenis tanaman cabai secara 

umum diantaranya : 1) Cabai merah besar/keriting, cabai merah berukuran besar 

panjang berkisar 6-10 cm dan diameter 0.7-1.3 cm. Cabai besar di Indonesia 

dibagi menjadi 2 kelompok yaitu cabai merah besar dan cabai merah keriting. 

Permukaan cabai merah besar lebih halus dan mempunyai rasa pedas sedangkan 

cabai merah keriting mempunyai bentuk lebih ramping dengan cita rasa sangat 

pedas. Cabai merah besar dapat tumbuh subur di daerah dataran rendah sampai 

tinggi. 2) Cabai kecil, cabai kecil berukuran panjang 2-3.5 cm, memiliki cita rasa 

sangat pedas, contohnya cabai rawit. Cabai rawit dapat ditanam di dataran tinggi 

hingga dataran rendah. 3) Cabai hibrida, cabai hibidra dikelompokan ke dalam 

buah cabai besar. Cabai hibidra lebih tahan terhadap hama dan penyakit. 4) Cabai 

hias, bentuk buah menarik dan berwarna-warni namun tidak dapat dikonsumsi. 

Cabai ini digunakan sebagai penghias halaman. 

Secara umum cabai merah besar/keriting dipisahkan menjadi 6 tingkat 

kematangan, tahap kematangan ini bisa dilihat dari warna kulitnya berkaitan 

dengan proses pemasakan cabai. Indeks kematangan cabai dapat dilihat pada 

gambar 2.2. Menurut Fama, (1984) terdapat 6 tingkat kematangan cabai: Indeks 

kematangan 1 hijau muda (tidak matang), keseluruhan buahnya berwarna hijau 

muda, kulitnya licin dan mengkilat, dipetik dan dijual sebagai cabai hijau. 

 

 

    

 

 

  

 

 

Gambar 2.2.  Indeks kematangan cabai :a) Indek 1, b) Indeks 2, c) Indeks 3,         

d) Indeks 4, e) indeks 5, f) indeks 6 
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Indeks kematangan 2 (hijau tua) berwarna hijau tua mengkilat terkadang 

ada bercak hitam disekitar buah, dipasarkan sebagai cabai hijau. Indeks 

kematangan 3 warna kulit sudah mulai merah dan hijau dipasarkan sebagai cabai 

merah. Indeks kematangan 4, kulit cabai sudah hampir merah sepenuhnya dengan 

sedikit warna hijau dan dipasarkan sebagai cabai merah. Indeks kematangan 5, 

warna kulit sudah merah seluruhnya, kulit mengkilat dan licin dipasarkan sebagai 

cabai merah. Indeks kematangan 6, kulit cabai sudah berwarna merah tua dan layu 

keriput, dipasarkan sebagai cabai kering atau merah tapi lebih sering dipetik untuk 

dijadikan benih. 

 

2.1.3.  Manfaat dan Kandungan Gizi Cabai Merah 

Cabai merah dapat dipasarkan dalam berbagai bentuk, seperti buah muda 

atau cabai hijau, buah tua atau cabai merah. Cabai mengandung capsaicin yang 

menyebabkan rasa pedas. Kandungan kratenoid, lemak (9%-17%), protein (12%-

15%), vitamin A dan C. Cabai ditemukan sebagai bumbu pengunggah selera, 

cabai juga banyak digunakan untuk terapi kesehatan. Berbagai hasil penelitian 

menyatakan cabai dapat membantu menyembuhkan kejang otot, rematik, sakit 

tenggorokan dan alergi (Sembiring, 2009). 

Capsaicin pada cabai juga memiliki efek farmakologi diantaranya adalah 

efek sebagai fibrinolytic agen yang dimasa mendatang diperkirakan dapat menjadi 

trobosan baru dalam bidang kedokteran untuk mengatasi penyakit jantung koroner 

yang disebabkan oleh pembuluh darah di jantung (Sumpena, 2013). Cabai merah 

juga berfungsi sebagai antioksidan yang merupakan senyawa yang penting bagi 

tubuh dan memiliki fungsi sebagai penangkap radikal bebas yang banyak terdapat 

didalam tubuh. Memakan cabai dapat mengurangi resiko kanker, karena di dalam 

cabai terdapat beberapa zat antioksidan yang melawan zat toksis dan sumber 

penyakit didalam tubuh. Zat antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E, 

betakaroten dan beta crytoxantin dapat memerangi zat toksis yang ada dalam 

tubuh (Bakhtiar, 2009). 
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Cabai merah keriting mengandung  kadar gizi seperti protein, karbohidrat, 

kalsium, zat besi vitamin dll. Cabai sebagai bahan pangan yang banyak 

dikonsumsi memiliki kandungan gizi yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh. 

Kandungan gizi cabai setiap 100 g  dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1. Kadar gizi buah cabai setiap 100 g 

Komposisi gizi cabai Kadar 

Kalori (kal) 311.0 

Protein (g) 15.9 

Lemak (g) 6.2 

Karbohidrat (g) 61.8 

Kalsium 160.0 

Fosfor (mg) 370.0 

Zat Besi (mg) 2.3 

Vitamin A (SI) 576.0 

Vitamin B1(mg) 0.4 

Vitamin C(mg) 50.0 

Air (g) 10.0 

  Sumber : (Sembiring, 2009). 

Zat-zat lain yang terkandung dalam cabai seperti damar, zat warna 

kapsantin, karoten, kapsarubin, zeasantin, kriptosantin, mineral. Zat aktif 

capsaicin berkhasiat sebagai stimulan, terlalu banyak mengkonsumsi capsaicin 

akan mengakibatkan rasa terbakar dimulut dan keluarnya air liur, keringat dan air 

mata (Nurfalach, 2009). 

 

2.1.4. Pemanenan dan Pasca Panen Cabai  

Panen merupakan kegiatan awal dalam penanganan pascapanen. Panen 

dilakukan pada saat tingkat kematangan yang tepat dan dengan hati-hati untuk 

menjaga mutu produk. Cabai dapat dipanen pada umur 60-75 hari setelah tanam 

di dataran rendah dan pada umur 3-4 bulan untuk di dataran tinggi. Cabai dipanen 

setelah buahnya 75% berwarna merah, dan pemanenan dilakukan 3-4 hari sekali 

atau paling lama seminggu sekali sampai tanaman berumur 4-7 bulan atau 15 kali 

pemanenan sesuai kondisi tanaman. Cabai yang dipanen terlalu muda akan cepat 

layu, bobot berkurang, cepat rusak dan kurang tahan guncangan saat melakukan 

pengangkutan (Taufik, 2010). 
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Cabai merah memiliki daya simpan yang sangat rendah karena mengalami 

proses pembusukan, produksi cabai merah pertahunnya tidak  dapat dikonsumsi 

oleh konsumen secara keseluruhan sehingga terjadi kelimpahan yang 

menimbulkan pembusukan pascapanen sehingga menyebabkan petani mengalami 

kerugian. Penyebab utama dari kerusakan cabai merah adalah karena kandungan 

airnya yang tinggi sehingga akan memperbesar kemungkinan terjadinya 

kerusakan-kerusakan fisiologis, mekanis maupun aktivitas mikroorganisme 

(Oktaviana dkk, 2012).  

Cabai sangat rentan terhadap kerusakan karena tingginya kandungan air 

yang mencapai 90% dan tumbuh di tanah sehingga mudah terkontaminasi oleh 

mikroba. Cabai memiliki kulit yang tipis sehingga memudahkan untuk diserang 

oleh mikroba, kerusakan ini juga terjadi akibat pengaruh fisik, kimiawi, 

mikrobiologi dan fisiologi (Somantri dan Syahri, 2016). Wijaya dkk (2013), 

menyatakan rusaknya cabai merah biasanya terjadi selama proses pendistribusian 

dari petani ke pedagang kecil hingga konsumen, hal ini disebabkan kurang 

tertatanya proses penanganan pascapanen dan juga tidak sesuainya mutu cabai 

merah yang diperoleh dengan standar nasional yang telah ditetapkan. 

Penanganan cabai merah di Indonesia umumnya masih sederhana sehingga 

tingkat kerusakannya sangat tinggi. Hal ini terjadi karena pengetahuan dan 

fasilitas petani untuk penanganannya masih terbatas. Teknologi untuk penanganan 

pascapanen cabai menjadi andalan utama untuk mempertahankan dan 

meningkatkan nilai jual produk yang dituntut prima oleh konsumen, karena cabai 

termasuk tanaman yang mudah rusak dan sulit dipertahankan dalam bentuk segar 

(Oktaviana dkk, 2012).  

Permasalahan dari produk segar cabai pascapanen adalah tingginya tingkat 

kerusakan dari pemanenan hingga pengangkutan bahkan sampai penyimpanan dan 

pemasaran. Pada posisi ini petani mempunyai posisi tawar yang lebih rendah 

dibandingkan pedagang. Proses pengangkutan adalah proses dimana kehilangan 

cabai pascapanen terjadi sekitar 15%-30% untuk area pengangkutan Sumatera 

Barat-Pekanbaru (Iswari dan Srimaryati, 2014). Umumnya cabai merah 

diperdagangkan dalam bentuk segar, untuk itu perlu pemahaman dan penguasaan 
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teknologi penanganan pasca panen cabai merah segar yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan daya simpan cabai merah lebih lama (Asgar dkk, 2015). 

Tujuan utama penanganan pascapanen adalah memperkecil kehilangan dan 

kerusakan produk panen. Besarnya kerusakan panen bervariasi menurut komoditi 

dan tempat penghasil. Kehilangan pascapanen cabai di negara berkembang 

diperkirakan terjadi sekitar 20%-50%, sedangkan di negara maju sekitar 5%-25%. 

Perbedaan jumlah kehilangan itu disebabkan karena negara maju telah 

menggunakan teknologi pascapanen yang memadai. Sebaliknya negara 

berkembang, Indonesia misalnya penelitian terhadap kehilangan pascapanen 

belum banyak diperhatikan (David, 2018). 

 

2.2. Pengemasan  

Pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran komoditas hasil 

pertanian saat pengangkutan, distribusi, dan penyimpanan agar mutu komoditas 

tetap terpelihara. Pengemasan harus memenuhi prinsip penanganan pascapanen 

yang baik agar tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi                 

(Rokilah dkk, 2018). Pengemasan bertujuan melindungi mutu cabai sebelum 

dipasarkan. Pengemasan yang baik dapat mencegah kehilangan hasil, 

mempertahankan mutu dan penampilan serta memperpanjang umur simpan 

(Rochayat dan Munika, 2015). 

Penggunaan plastik sebagai bahan pengemas mempunyai keunggulan 

dibanding bahan pengemas lain karena sifatnya yang ringan, transparan, kuat, 

thermoplastis, dan selektif dalam permeabelitasnya terhadap uap air, oksigen, 

CO2. Sifat permeabelitas plastik terhadap uap air dan udara menyebabkan plastik 

mampu berperan memodifikasi ruang kemas selama penyimpanan. Harga plastik 

untuk kemasan relatif cukup murah, dan tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa bahan 

baku kemasan dari jenis plastik tersebut sangat fleksibel, kuat, dan praktis 

sehingga mudah dibawa kemana saja (Sembiring, 2009). Kemasan juga 

memberikan nilai tambah bagi produk sebagai daya tarik terhadap konsumen dan 

mampu memperpanjang umur simpannya (Waryat, 2017). 
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 Berikut jenis plastik yang sering digunakan saat pengemasan produk 

pertanian :  

1. Bioplastik merupakan bahan pengemas yang lebih baik dari kertas 

Koran dalam mengemas cabai (Wulandari, 2011). Bioplastik adalah plastik yang 

akan terurai di alam dengan bantuan mikroorganisme, dengan pati sebagai bahan 

utama pembuatan plastik alami. Plastik yang dibuat dengan bahan alami mampu 

mengemas dengan baik seperti plastik lainnya dan mampu terurai lebih cepat 

dengan bantuan mikroorganisme (Matondang dkk, 2013). 

Bioplastik adalah jenis plastik yang terbuat dari bahan baku organik yang 

terdapat di alam. Plastik ini adalah plastik yang mudah terbiodegradasi sehingga 

aman bagi lingkungan. Kegiatan pertanian hampir seluruhnya menggunakan 

plastik karena penggunaanya dianggap praktis dan ekonomis. Bioplastik dalam 

penggunaannya mulai berkembang pesat karena penggunaan yang efisien dan 

dapat terurai lebih cepat dari plastik biasa (Pratomo dan Rohaeti, 2011). 

 Yuliasih dkk (2010), pengujian biodegrabilitas secara burial test 

menunjukan bahwa bioplastik dapat terdegradasi selama tiga bulan berdasarkan 

presentase penurunan bobot sampel bioplastik (10%-35%) dan adanya morfologi 

permukaan kasar (pori-pori) pada hasil analisis morfologi permukaan bioplastik. 

Pengujian morfologi permukaan menyatakan bahwa bentuk alami granula pati 

pada tapioka tidak tampak. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terbentuk produk 

termoplastis dengan sempurna. 

 Bioplastik ada yang dibuat dari nata atau limbah organik yang berasal dari 

air perasan singkong. Kandungan serat, glukosa dan karbohidrat yang cukup 

tinggi pada limbah organik biasanya digunakan sebagai bioplastik yang ramah 

lingkungan. Penggunaan bioplastik dapat bertahan lama namun mudah untuk 

terurai oleh bakteri pengurai sehingga lebih ramah lingkungan (Pratomo dan 

Rohaeti, 2011). 

Bioplastik bersifat cukup licin dan cukup transparan dengan ketebalan 

yang tidak terlalu tebal sebagai bahan pengemas. Penggunaan bahan bioplastik 

yang terlalu tebal ketika bioplastik dibuat akan menghambat proses pembentukan 

bahan alami untuk dikeringkan menjadi plastik (Pratomo dan Rohaeti, 2011). 

Bioplastik memiliki ukuran partikel yang lebih besar dibandingkan plastik sintetis. 
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Hal ini cukup berpengaruh terhadap kemampuan mengemas yang dimiliki 

bioplastik (Yuliasih dkk, 2010).  

2. Polipropilen (PP) Plastik yang mampu menekan kehilangan susut bobot 

yang tinggi. Hal ini disebabkan plastik PP mempunyai permeabelitas yang rendah 

terhadap uap air. Tingginya kelembaban udara dapat mempertahankan keluarnya 

air dari permukaan cabai. Rendahnya permeabelitas bahan dapat menekan 

keluarnya air sehingga menghambat kehilangan susut bobot pada cabai (Lamona 

dkk, 2015). 

Renate (2009), melaporkan bahwa pure cabai merah yang disimpan pada 

kemasan plastik PP dapat mencegah penurunan kadar kapsaisin lebih baik dari 

pada kemasan plastik LDPE. Plastik merupakan bahan jenis pengemas yang lebih 

baik dari kertas koran dalam mengemas cabai. Hal ini dikarenakan plastik 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, 2011).  

Polipropilen memiliki denisitas yang lebih rendah dan memiliki titik lebih 

lunak dibandingkan polietilen, permeabelitas gas sedang, tahan terhadap lemak 

dan bahan kimia. Plastik polipropilen lebih kaku, terang dan kuat dibanding  

polietilen. Plastik PP memiliki tingkat efektifitas yang hampir sama dengan 

plastik jenis high density polyethylene (HDPE), dimana keduanya mampu 

melindungi kesegaran buah lebih lama dari pada plastik lainya (Johansyah dkk, 

2014). Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan plastik polipropilen dapat 

mempertahankan mutu dan kesegaran cabai potong sampai 4 minggu dengan suhu 

penyimpanan 2
o
C (Lamona dkk, 2015). 

Plastik PP merupakan jenis plastik olefin yang lebih baku dari plastik PE 

(Polyethilen), memiliki kekuatan dan kejernihan yang lebih bagus dari plastik PE 

serta permeabelitas uap air yang rendah. Plastik PP bersifat mengkilat, transparan 

dengan permukaan yang halus serta lebih tahan terhadap uap air, gas, lemak, 

minyak lebih baik dari plastik lainya (Renate, 2009).  

3.  Low density polyethylene (LDPE) adalah termoplastik yang terbuat dari 

minyak bumi, merupakan pengemas dengan aplikasi yang cukup luas. 

Penggunaan plastik sebagai bahan pengemas memiliki keunggulan karena sifatnya 
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yang ringan, transparan, kuat, thermoplastis, dan selektif dalam permeabelitasnya 

terhadap uap air, oksigen, CO2. Plastik LDPE bersifat agak kuat, agak tembus 

cahaya, fleksibel dan permukaan sedikit berlemak (Sembiring, 2009). 

Wulandari dkk (2011), menyatakan adanya pengaruh signifikan dari 

perlakuan jenis bahan pengemas. Lama  penyimpanan dan interaksinya terhadap 

susut bobot cabai. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa interaksi perlakuan 

jenis bahan pengemas dan lama penyimpanan menyebabkan kenaikan susut bobot 

pada cabai rawit. 

Pengemasan sangat berpengaruh terhadap terjaganya vitamin C dalam  

cabai secara signifikan. Kandungan vitamin C pada plastik LDPE dan kemasan 

styrofoam merupakan yang tertinggi dibandingkan kemasan lainnya. Cabai yang 

tidak dikemas akan mengalami kehilangan kadar vitamin C yang sangat banyak 

(Manalu, 2016). Kemasan LDPE mampu mempertahankan warna cabai lebih baik 

dari kertas stensil. Kemasan LDPE mampu menjaga mutu kimia cabai selama 2 

minggu (Sembiring, 2009). 

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

kemasan. 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 Kemasan LDPE dianggap lebih baik dari pada kertas stensil 

dalam mengemas cabai merah segar, karena mampu menekan kenaikan susut 

bobot lebih baik dari kertas stensil. LDPE merupakan salah satu jenis plastik yang 

tidak mudah sobek, tahan air, tidak mudah dilewati oleh gas maupun uap air 

(Sembiring, 2009). 

 

2.3. Penyimpanan Dingin 

Cabai merupakan komoditi yang mudah mengalami kerusakan pasca 

panen, baik itu kerusakan fisik, mekanis, maupun biologis dan mikrobiologis. 

Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan diatas suhu pembekuan bahan 

yaitu antara -2ºC-10ºC sedangkan pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan 

dalam keadaan beku antara -12ºC sampai -24ºC. Pendinginan ini merupakan cara 
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yang dapat memperpanjang umur simpan dan menjaga mutu cabai (Bakhtiar, 

2009). 

Penyimpanan dingin mempertahankan kualitas komoditas hasil pertanian 

selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan kesegarannya, 

pengendalian laju transpirasi, respirasi, dan infeksi mikroorganisme. Ruang 

pendingin adalah ruangan yang dilengkapi dengan pendingin udara. Temperatur di 

dalam ruangan ini bisa diatur sesuai dengan keinginan. Ruangan dingin biasanya 

dilengkapi juga dengan termometer dan higrometer. Pendinginan sangat berguna 

untuk penyimpanan jangka pendek karena dengan pendinginan dapat 

memperlambat pertumbuhan mikroba, memperlambat metabolisme tanaman yang 

telah dipetik atau dipotong, menghambat reaksi enzimatis atau pencoklatan, dan 

kehilangan air (Nurjannah, 2014). 

Penyimpanan cabai rawit hijau pada suhu 5ºC dapat mempertahankan 

mutu cabai rawit. Cabai rawit mampu bertahan selama 36 hari pada suhu 5ºC dan 

pada suhu 15ºC cabai rawit mampu bertahan seama 16 hari sedangkan pada suhu 

ruang cabai rawit mampu bertahan selama 8 hari masa penyimpanan (Manalu, 

2016). 

Cabai akan mengalami kerusakan baik secara mutu maupun kuantitas 

karena setelah dipanen cabai tetap melakukan proses metabolisme seperti respirasi 

(Parfiyanti dkk, 2016). Laju respirasi ini tergantung kepada kondisi 

lingkungannya. Aktifitas respirasi tidak bisa dihentikan namun bisa dikurangi  

dengan penyimpanan suhu rendah yang dikombinasikan dengan pengemasan dan 

umur simpan yang tepat dengan kondisi optimum penyimpanan 5ºC-10ºC 

(Lamona dkk, 2015). 

Penyimpanan tidak dapat meningkatkan mutu tetapi hanya dapat 

mempertahankan mutu saja, oleh karena itu sayuran yang akan disimpan pada 

suhu rendah harus memenuhi syarat seperti sehat, karena sayuran yang sakit akan 

menular ke sayuran lainnya, seragam kematanganya, dan dikemas dalam kemasan 

yang baik menghindari menjalarnya penyakit, dan tidak boleh disimpan dengan 

bahan atau sayuran yang berbau menyengat. Pendinginan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara tapi dengan prinsip yang sama yaitu memindahkan laju kalor dari 

suatu benda ke suatu  benda lainya seperti lemari pendingin (Nurjannah, 2014). 
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Suhu penyimpanan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

penyimpanan. Semakin tinggi suhu maka reaksi metabolisme akan semakin 

meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada mutu dan umur simpan. Suhu 

penyimpanan merupakan dasar dari penyebab kebusukan. Penggunaan suhu 

rendah akan menghambat reaksi pemasakan buah hingga waktu tertentu (Manalu, 

2016). 

Menurut Rachmawati dkk (2009), menyatakan bahwa penyimpanan cabai 

terbaik pada suhu 10ºC terutama untuk mempertahankan kadar vitamin C yang 

terkandung pada cabai. Penggunaan suhu rendah yang sesuai dapat 

mempertahankan kesegaran cabai 2-3 minggu (Wulandari dkk, 2012). Sumber 

kerusakan seperti aktifitas fisiologis, aktifitas mikroba, transpirasi, dan evaporasi, 

semuanya memiliki faktor pembatas yakni suhu dan kelembaban. Penggunaan 

suhu rendah dan kelembaban relatif tinggi dapat menghambat semua reaksi 

sampai waktu tertentu (Manalu, 2016). 

Penyimpanan dingin adalah salah satu teknik penyimpanan dalam 

penanganan pascapanen dengan menggunakan suhu  rendah yang bertujuan untuk 

menghambat aktivitas metabolisme cabai merah dan aktivitas mikroorganisme 

pembusuk sehingga usia cabai merah dapat diperpanjang (Fadli, 2009). 

 

2.4. Respirasi dan Transpirasi 

Cabai setelah dipanen mengalami proses hidup meliputi perubahan 

fisiologis, enzimatis, dan kimiawi. Perubahan fisiologis dapat mempengaruhi sifat 

dan mutu produk setelah dipanen adalah fotosintesa, respirasi, transpirasi dan 

proses penuaan produk. Proses-proses tersebut menyebabkan perubahan-

perubahan kandungan berbagai jenis zat dalam cabai, ditandai dengan perubahan 

warna, tekstur, rasa, dan bau. Proses fisiologis terus berlangsung setelah produk 

dipanen dan dapat menyebabkan penurunan daya tarik. Daya tarik tersebut 

dipengaruhi oleh 3 unsur yakni mutu, penampakan, dan kondisi (Sine, 2012). 

 Respirasi adalah proses pembongkaran bahan organik yang tersimpan 

menjadi bahan sederhana dan produk ahirnya berupa CO2, H2O dan energi. 

Selama proses respirasi buah-buahan dan sayuran kehilangan nilai gizi makanan. 
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Berkurangnya cita rasa, khususnya manis dan kehilangan berat kering ekonomis 

(Manalu, 2016). 

Respirasi adalah suatu proses pertukaran gas yang melibatkan 

metabolisme perombakan senyawa makro molekul (karbohidrat, protein dan 

lemak) menjadi CO2, air dan jumah energi. Proses ini dikenal dengan proses 

klimaterik dan non-klimaterik buah. Berupa faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi kematangan buah seperti kelayuan. Proses ini menyebabkan 

kebusukan akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi dari dalam seperti 

pro-vitamin A yang berubah menjadi vitamin A, karbohidrat menjadi gula yang 

menghasilkan CO2, H2O dan etilen. Akumulasi inilah yang menyebabkan 

pembusukan (Sembiring, 2009). 

Faktor terpenting yang mempengaruhi respirasi adalah suhu dan 

kelembaban udara, cahaya, angin serta kandungan air yang hilang. Dengan 

demikian, seandainya faktor lain itu sama, transpirasi akan menurun dengan 

meningkatnya kelembaban udara. Faktor internal yang mempengaruhi respirasi 

adalah susunan kimiawi jaringan, ukuran produk, pelapis alami, jenis jaringan, 

dan tingkat perkembangan buah (Bakhtiar, 2009). 

Kandungan vitamin C pada cabai rawit putih selama penyimpanan 

mengalami penurunan terus menerus, Hal ini disebabkan oleh terjadinya respirasi 

dan oksidasi vitamin C menjadi asam L-dehidroaksobat dan mengalami 

perubahan menjadi asam L-diketogulonat yang tidak memiliki keaktifan vitamin 

C. sementara pada cabai merah besar mengalami penurunan sampai 15% jika 

disimpan pada suhu 4
o
C selama 20 hari (Rachmawati dkk, 2009). 

Transpirasi adalah suatu proses kehilangan air yang terjadi pada suatu 

komoditi, karena adanya perbedaan tekanan uap air antara bahan dengan 

lingkungan tempat komoditi disimpan. Transpirasi yang berlebihan akan 

menyebabkan penampakan buah yang kurang baik, susut bobot, keriput lalu 

kehilangan kesegarannya yang merupakan penurunan mutu (Sembiring, 2009). 

 

2.5. Mutu Cabai  

Penentuan mutu cabai di Indonesia selama ini dilakukan dengan visual 

manusia dengan memperhatikan bentuk dan ukuran buah. Penentuan mutu ini 
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dilakukan secara manual dan masih memiliki banyak kekurangan. Terbatasnya 

kemampuan visual dan rabaan manusia dapat menurunkan standar mutu yang 

dilakukan secara manual (Sugianto, 2015) 

 

2.5.1. Mutu Fisik 

Mutu cabai adalah tolak ukur yang menentukan fungsi dan harga jual 

produk. Konsumen lebih menginginkan fungsi dari produk yang sebenarnya dan 

harga jual dari produk yang sesuai (Wijaya dkk, 2013). Umur pemasaran buah 

cabai merah segar dapat diperpanjang dengan melakukan penyimpanan yang tepat 

dalam kondisi lingkungan yang dapat mempertahankan mutu. Kondisi lingkungan 

yang tepat bagi cabai merah adalah kondisi yang memungkinkan cabai merah 

dapat disimpan selama mungkin tanpa  kehilangan banyak sifat mutu seperti cita 

rasa, warna, tekstur, dan kadar air (Sembiring, 2009). 

Warna merah pada cabai disebabkan oleh adanya kandungan pigmen 

karatenoid yang warnannya bervariasi dari kuning, jingga hingga gelap. Tingkat 

suhu berpengaruh nyata terhadap kecerahan warna cabai. Cabai yang disimpan 

pada suhu 10ºC memiliki tingkat kecerahan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan 

oleh rendahnya tingkat kehilangan air selama penyimpanan. Rendahnya suhu 

penguapan dapat menekan tingkat kehilangan air (Lamona dkk, 2015). 

Sembiring (2009), menyatakan  bahwa lama penyimpanan berpengaruh 

nyata terhadap susut bobot cabai merah segar. Semakin lama waktu penyimpanan 

maka susut bobot cabai akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena cabai 

merah segar merupakan organisme hidup dimana cabai masih melakukan proses 

metabolisme setelah dipanen. 

Tingkat kekerasan buah cabai menunjukan tingkat kerusakan yang dialami 

cabai merah. Semakin tinggi angka kerusakanya semakin berkurang mutu cabai. 

Tingkat kerusakan cabai berhubungan dengan jaringan kulit yang diwakili oleh 

epidermis yang merupakan lapisan jaringan pelindung bagian luar cabai. 

Epidermis tersusun dari sel yang rapat, berbagai proses fisika dan biokimia pada 

cabai setelah dipanen bergantung pada epidermal, semua proses yang terjadi  

dimulai dari permukaan cabai (Iswari dan Srimaryati, 2014). Semakin besar nilai 

penurunan kerusakan cabai menandakan tekstur cabai semakin lunak. Pelunakan 
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ini terjadi karena perubahan komposisi dinding sel yang termasuk kedalam salah 

satu mekanisme pelunakan yang terjadi saat cabai matang (Lamona dkk, 2015). 

 

2.5.2. Mutu Kimia 

Perbedaan kemasan dan umur simpan dapat mempengaruhi kadar air yang 

terkandung di dalam cabai. Hal ini disebabkan komponen penyusun yang dimiliki 

oleh masing-masing kemasan sangatlah berbeda terutama untuk kemasan plastik 

yang sangat beragam. Tingkat kadar air dapat mempengaruhi mutu kesegaran 

cabai merah keriting dan juga daya tahan cabai terhadap kerusakan (Fadli, 2009). 

Cabai mengandung beberapa vitamin salah satunya vitamin C yang 

berperan sebagai antioksidan kuat yang dapat melindungi sel-sel dari               

agen penyebab kanker, dan secara khusus mampu meningkatkan daya            

serap tubuh terhadap kalsium, serta zat besi dari bahan makanan. Vitamin C 

merupakan vitamin larut dalam air dan esensial untuk biosintesis kolagen             

(Rachmawati dkk, 2009). 

Cabai merupakan sumber vitamin C, sehingga stabilitas vitamin C dalam 

pengolahan dan penyimpanan cabai serta hasil pengolahannya merupakan 

masalah yang paling penting diperhatikan. Pengolahan dan penyimpanan cabai 

sering kehilangan vitamin C karena tidak tahan panas dan mudah teroksidasi oleh 

udara (Oktaviana dkk, 2012). 

Vitamin C pada cabai cenderung menurun saat buah mengalami 

pemasakan atau buah semakin tua, hal ini disebabkan oleh vitamin C pada buah 

berubah menjadi glukosa seiring bertambahnya umur buah cabai. Hal ini terjadi 

saat buah cabai disimpan pada suhu tinggi sehingga vitamin C pada buah cabai 

mengalami banyak penurunan (Oktaviana dkk, 2012). 

Penyimpanan cabai dengan menggunakan kemasan dan penyimpanan 

dingin dapat menekan kehilangan susut bobot. Cabai yang disimpan dalam suhu 

rendah selama satu minggu pada suhu 24ºC adalah 0,3% dan 0,2% pada suhu 8ºC. 

Penggunaan plastik proplilen juga dapat mempertahankan daya  simpan cabai 

hingga 4 minggu dengan suhu penyimpanan 2ºC (Lamona dkk, 2015). 

Perbedaan umur simpan dapat mempengaruhi mutu kimia cabai seperti pH 

yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa suatu zat, larutan 
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atau benda.  Derajat keasaman atau pH dapat memberikan gambaran perubahan 

mutu cabai, semakin tinggi total asam maka semakin rendah pH. Perubahan pH 

disebabkan oleh perubahan kandungan asam-asam organik di dalam cabai. 

Perubahan asam organik ini dipengaruhi oleh faktor umur simpan, reaksi 

enzimatik dan perubahan yang terjadi akibat lingkungan (Kalsum, 2018). 

Respirasi mengakibatkan perombakan senyawa makro molekul di dalam 

cabai sehingga mengakibatkan peningkatan kadar asam yang akan berpengaruh 

terhadap nilai pH. Cara penyimpanan dan umur simpan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kandungan vitamin C yang ada dalam cabai (Bakhtiar, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


