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KATA PENGANTAR 

 

Salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Tim Dosen Program Studi 

Teknologi Mekanisasi Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor 

adalah penelitian tentang aspek penanganan pascapanen dan pengolahan cabai. Pemilihan 

komoditas cabai karena merupakan salah satu komoditas strategis dalam pembangunan 

pertanian, dan sesuai dengan kebijakan Tri Darma Perguruan Tinggi Polbangtan Bogor. 

Dengan demikian penelitian ini dilakukan sekaligus mendukung program Pembangunan 

Pertanian dan kegiatan Pengabdian Masyarakat POLBANGTAN Bogor pada tahun 2019.      

Penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan penelitian teknologi pascapanen dan 

pengolahan cabai yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, dalam rangka mencari 

teknologi terapan dan proses adaptif untuk menangani permasalahan cabai, hasil 

penelitian sebelumnya digunakan sebagai rujukan dan tindak lanjutnya dalam penelitian 

ini. Hasilnya diharapkan dapat menemukan solusi terhadap permasalahan cabai yang 

sering muncul setiap tahun yang dapat diterapkan oleh masyarakat tani atau pelaku usaha 

kecil-mikro, serta juga dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. 

Masukan dari narasumber pada pertemuan FGD Penelitian pada tanggal 9 April 

2019 dan hasil observasi lapangan sebagai pra survei pada bulan Juni 2019 dan Seminar 

Deseminasi Hasil-hasil Penelitian Dosen pada tanggal 9 Januari 2020, sudah digunakan 

sebagai rujukan untuk penyempurnaan proposal. Kegiatan penelitian yang berjalan mulai 

dari Mei hingga Desember 2019 dapat terlaksana dengan baik dan memperoleh hasil yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada banyak pihak, karena berkat dukungan berbagai pihak penelitian 

ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.  

 

 

Bogor, Januari 2020 

 Ketua Tim Penelitian 

 

 

 

Dr. Ir. Yul Harry Bahar 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Fokus pembangunan pertanian tidak bisa hanya dilakukan pada aspek budidaya 

(on farm) saja seperti yang terjadi selama ini, melainkan juga perlu terpadu dengan 

pengembangan aspek dan komponen lainnya (off farm). Hal ini sudah dilakukan 

sebelumnya yang dikenal dengan konsep dan pendekatan agribisnis.  Meskipun demikian 

ini saja tidak cukup, karena dalam pembangunan pertanian ke depan juga perlu 

memadukan aspek keberlanjutan usaha, optimasi pemanfaatan sumberdaya alam, 

pemberdayaan kearifan lokal dan dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan. 

Pengembangan usaha pertanian di masa yang akan datang perlu dilakukan dengan 

pendekatan bioindustri, yaitu  dengan memadukan hasil kemajuan IPTEK, pemanfaatan 

sumberdaya secara baik, peningkatan efisiensi produksi, melakukan kegiatan penanganan 

dan pengolahan hasil, pemanfaatan limbah dan hasil sampingan, menghasilkan produk 

dengan aneka ragam jenis, adanya jaminan mutu produk, serta dilakukan dengan cara 

berwawasan lingkungan. Pengembangan pertanian dengan pendekatan bioindustri juga 

akan berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dengan 

keahlian tinggi (skill labour), serta juga dapat merangsang menghasilkan aneka produk 

pertanian kualitas tinggi untuk mengisi pasar-pasar modern, industri, dan ekspor.  

Komoditas cabai rawit merah telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas utama 

sehingga menjadi salah satu fokus program dan kegiatan dalam pembangunan pertanian. 

Kebijakan dan program pengembangan cabai rawit merah telah dilakukan untuk 

peningkatan produksi dan mengurangi permasalahan fluktuasi harga, serta meningkatkan 

ketersediaan sepanjang waktu.  Umumnya petani di kawasan dan sentra produksi cabai 

rawit merah sudah berpengalaman dan mampu menerapkan teknologi budidaya sesuai 

rekomendasi teknologi, meskipun dalam manajemen usaha masih menemui kendala, 

seperti pengaturan pola produksi, pengaturan jadwal tanam, sikronisasi pola produksi 

produksi antar kawasan dan sentra produksi.  Aspek penerapan teknologi produksi boleh 

dikatakan telah berhasil. Hanya saja pelaku usaha masih gagal dalam aspek penanganan 

pascapanen dan pengolahan hasil. 

Penanganan hasil cabai rawit merah yang banyak dilakukan pada tingkat petani 

hanya sebatas penanganan segar berupa pembersihan, sortasi, penirisan dan pengepakan 

sederhana, bahkan banyak juga yang tidak melakukan tahapan ini sama sekali, yaitu hasil 

panen langsung dijual di lapangan dan dibawa ke dalam truk oleh pedagang/tengkulak.  
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Selain itu, perlakukan dalam pengepakan dan transportasi masih sederhana dan kurang 

layak (ditumpuk-tumpuk, dipadatkan, tanpa aerasi yang cukup). Dengan demikian tingkat 

kerusakan dan kehilangan hasil (postharvest losses) masih tinggi bahkan bisa mencapai 

50%.  Permasalahan dan kondisi ini sering terjadi pada saat panen raya, sehingga terjadi 

penumpukan produksi yang menyebabkan harga jatuh. Hal ini tentunya sangat merugikan 

dari aspek pengamanan produksi dan keuntungan yang diterima petani dan pelaku usaha.  

Umumnya petani menjual cabai rawit merah dalam keadaan segar, karena lebih 

mudah dijual tanpa ada tambahan perlakuan, lebih cepat untuk mendapatkan uang tunai. 

Sebagian besar petani sudah terikat dengan sistem ijon dan yarnen dengan para tengkulak. 

Upaya penanganan pascapanen sesuai GHP dan pengolahan hasil menjadi produk lain 

juga masih langka, di samping itu petani belum mendapatkan dan merasakan adanya 

peningkatan nilai tambah dan daya saing terhadap produk cabai rawit merah.  Berbagai 

sarana dan fasilitas bantuan pemerintah untuk penanganan pascapanen dan pengolahan 

hasil cabai rawit merah di berbagai sentra dan kawasan produksi cabai kepada kelompok 

tani dan Gapoktan, kenyataanya banyak yang tidak digunakan secara baik, bahkan 

bangunan, sarana dan fasilitas tersebut tidak jarang yang terbengkalai.   

Salah satu upaya dan strategi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan 

intensifikasi penerapan teknologi penanganan pascapanen dan pengolahan hasil cabai 

rawit merah, yang dilakukan melalui penggalian dan pengenalan teknologi tepat guna, 

penyuluhan, dan pendampingan teknologi, serta penyediaan sarana pascapanen.  

Penelitian tentang aspek penanganan pascapanen dan pengolahan hasil cabai ini masih 

sedikit, dan arahnya lebih banyak pada aspek penelitian murni (pure science and 

technology). Oleh karena itu, untuk penerapan di lapangan perlu diperluas dan ditekankan 

pada aspek applied research (penelitian terapan). 

Dengan teknologi pengeringan dan pembubukan akan memperkecil volume dan 

berat, dapat memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai ekonomi, juga 

memudahkan dalam transportasi (Rahmat dan Yuyun, 2009). Akan tetapi sejauh ini 

peneltian yang penekanan penerapan teknologi tepat guna masih terbatas. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu terobosan penelitian teknologi penanganan pascapanen dan pengolahan 

cabai yang bersifat aplikatif serta dapat menyelesaikan permasalahan lapangan untuk 

selanjutnya dideseminasikan kepada petani dan pelaku usaha. 
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Perumusan Masalah 

1. Daya tahan simpan cabai rawit merah segar tidak bisa lama, sehingga bila terjadi over 

produksi maka banyak cabai yang tidak terjual yang akhirnya membusuk atau kegiatan 

penanganan pasccapanen tidak dilaukan dengan baik, kondisi ini tentu merugikan 

petani dan merusak kestabilan harga. 

2. Pada musim hujan terjadi kelangkaan cabai rawit merah di pasar karena produksi yang 

menurun atau kesulitan dalam distribusi, ketersediaan cabai merah, sehingga harga 

cabai meningkat tinggi dan merugikan pada konsumen. 

3. Salah satu kunci penanganan masalah ini adalah dengan penerapan teknologi 

pascapanen dan pengolahan hasil, akan tetapi pengetahuan, penemuan dan aplikasi 

teknologi tepat guna yang efisien untuk penanganan pascapanen dan pengolahan cabai 

rawit merah segar menjadi cabai kering dan cabai bubuk masih terbatas. 

4. Berbagai bantuan bangunan, sarana dan fasilitas penanganan pascapanen cabai yang 

diberikan kepada Gapoktan dan Kelompoktani belum termanfaatkan dengan baik, 

permasalahan bukan hanya kepada penyediaan fasilitas, tetapi terkait juga dengan 

manajemen prouksi, teknologi aplikatif, dukungan kebijakan, dan pemasaran. 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui efektivitas pengempaan cabai rawit merah untuk mempercepat proses 

proses pengeringan cabai dalam kegiatan penanganan pascapanen. 

2. Mempelajari performa mutu dan daya simpan cabai rawit merah kering dan bubuk 

dengan adanya proses pengempaan dalam penanganan pascapanen. 

3. Meningkatkan keragaman hasil dan nilai tambah produk aneka cabai melalui proses 

pengolahan menjadi abon cabai dengan berbagai komposisi. 

4. Mempelajari performa mutu dan daya simpan hasil pengolahan cabai menjadi abon 

cabai dengan berbagai komposisi. 

Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi, 

profesionalisme dan wawasan keilmuan dosen.  Dengan penelitian, maka pengetahuan, 

pengalaman dan kapabilitas tenaga pendidik meningkat sehingga mampu memberi materi 

pembelajaran dengan data yang lebih baik.  Dari hasil penelitian akan memperlancar 

kegiatan kuliah dan praktikum mahasiswa, yang didukung dengan data mutakhir (up to 

date) dan sahih, mengikuti fakta dalam penerapan teknologi.  
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Penerapan hasil penelitian akan memberikan manfaat secara luas dalam rangka 

meningkatkan ketersediaan produk cabai sepanjang waktu, mengurangi ketergantungan 

akan cabai kering atau giling sebagai bahan baku industri pengolahan cabai. 

Dengan diadakannya penelitian teknologi terapan (applied technology research) 

dengan judul “Kaji Terap Teknologi Penanganan Pascapanen Cabai melalui Proses 

Pengempaan dan Diversifikasi Pengolahan Aneka Cabai” maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

Bagi Institusi Polbangtan Bogor: 

1. Mendukung pada Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan kegiatan 

penelitian yang berkualitas dan aplikatif sebagai kontribusi penyelesaian masalah 

petani di lapangan. 

2. Memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kualitas dan performan institusi, serta 

membangun citra perguruan tinggi. 

3. Dapat menyumbang tambahan nilai akreditasi bagi Program Studi Teknologi 

Mekanisasi Pertanian. 

Bagi Tim Dosen sebagai Peneliti : 

1. Meningkatkan pemahaman, kapasitas dan kemampuan staf pengajar dan dosen di 

bidang penelitian terapan. 

2. Menambah rujukan ilmiah dan keahlian bersifat spesifik  teknologi tepat guna dalam 

pengolahan hasil pertanian, khususntya komoditas cabai. 

3. Dapat memberikan pengayaan materi kuliah dan bimbingan praktikum sesuai dengan 

bidang dan mata ajaran yang diampu. 

Bagi Masyarakat Petani dan Pelaku Usaha : 

1. Dapat memperoleh informasi dan rujukan tentang pemanfaatan dan penerapan 

teknologi tepat guna dan efisien dalam penanganan pascapanen cabai. 

2. Dapat memperoleh informasi dan rujukan tentang pemanfaatan dan penerapan 

teknologi pengolahan tepat guna dan efisien dalam peningkatan nilai tambah, 

diversifikasi hasil dan olahan aneka cabai. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Gambaran Umum Cabai 

Aneka cabai yang umumnya merupakan cabai merah (Capsicum annum L.) 

dan/atau cabai rawit merah (Capsicum frutescens) adalah komoditas hortikultura utama 

yang merupakan tanaman perdu dengan rasa buah pedas yang disebabkan oleh kandungan 

capcaisin. Cabai mengandung senyawa aktif capcaisin dan dihidrocapcaisin yang 

menyebabkan rasa pedas spesifik. Kandungan lain yang terdapat pada cabai adalah 

karetonoid, lemak, protein, serta vitamin A dan C.  Cabai akan masak fisiologis pada 

waktu 70-75 HST dan  di dataran tinggi setelah berumur 4-5 bulan. Cirinya adalah 

sebagian buah sudah berwarna merah.  Panen pertama cabai sangat ditentukan oleh faktor 

lingkungan, varietas, dan cara budidaya. Pemanenan dapat dilakukan sepanjang waktu 

dengan cara dipetik, dengan frekuensi sebanyak  3-4 hari sekali, dan dapat dipanen sampai 

berumur 7-8 bulan. (Anonim, 2012). 

Cabai terdiri dari berbagai jenis dan yang paling banyak dikenal adalah cabai 

merah besar, cabai keriting, cabai rawit merah, dan cabai hijau. Cabai merah terdiri dari 

cabai besar dan cabai keriting. Total produksi nasional pada tahun 2015 adalah 1,045,182 

ton dengan luas panen 120,847 ha dan produktivitas 8.65 ton/ha. Hasil ini meningkat dari 

tahun tahun 2010 yang hanya 6.58 ton/ha (Ditjen Hortikultura, 2016). Cabai punya nilai 

ekonomi tinggi dan sangat dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat sebagai penyedap dan 

bumbu makanan.  

Kehilangan hasil atau kerusakan komoditas sayuran ini (termasuk cabai) terjadi 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) kerusakan karena proses penanganan 

panen yang salah atau ceroboh, 2) terjadi proses pembusukan oleh mikroba karena kurang 

bersih dan tidak melakukan sortasi, 3) tidak dilakukan  penanganan pascapanen secara 

baik (penyimpanan, pengemasan, transportasi), 4) kehilangan hasil karena ada bagian 

sayuran yang tidak bisa dimakan  dan harus dibuang (seperti kulit, biji, dll), 5) kehilangan 

hasil karena inefisiensi dalam proses, penggunaan sarana dan penempatan produk 

(Anonim, 2015). 

Cabai merah dapat dipasarkan dalam berbagai bentuk, seperti; cabai muda/hijau, 

buah tua, buah segar, bahan industri (giling, kering, tepung), olahan, dan hasil industri. 

Cabai segar cepat rusak, hanya bisa disimpan 2-3 hari di suhu kamar, setelah itu akan 

terjadi penurunan mutu dan pelayuan.  Apabila dilakukan proses penanganan pascapanen 

yang baik akan bisa bertahan lebih dari 5 hari. Teknologi penanganan pascapanen cabai 
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segar diawali sejak proses panen (pemetikan) yang tepat, dilakukan proses sortasi dan 

grading, serta cara penyimpanan yang baik (Abu Bakar et al.,  2015).  

Panen dan Pascapanen Cabai 

Melalui penerapan Penanganan Pascapanen yang Baik (Good Handling Practices 

= GHP) maka akan mampu menghasilkan produk bermutu yang siap memasuki pasar 

moderen, menekan kehilangan hasil, mempertahankan mutu, memperpanjang umur 

simpan dan menghasilkan produk aman konsumsi. Penerapan GHP telah menjadi 

keharusan guna memenuhi permintaan konsumen akan produk bermutu dan aman 

konsumsi serta diproduski secara ramah lingkungan.  Penerapan pascapanen yang baik 

telah diamanahkan dalam UU No 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, dan secara rinci 

telah ditindaklanjuti dengan Permentan No 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang 

Pedoman Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang 

Baik (Good Handling Practices for Hortculture and Good Horticulture Packing House 

Management). 

Penanganan pascapanen cabai oleh petani atau pelaku usaha merupakan salah satu 

kunci keberhasilan produksi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.  

Penanganan pascapanen cabai meliputi; 1) Sortasi dan grading/pengkelasan, 2) curing, 

yaitu dengan menghamparkan hasil panen cabai ditempat/ruangan yang teduh, 3) 

pengemasan untuk melindungi luka, memudahkan pengangkutan, mencegah kehilangan 

air, memudahkan perlakuan khusus dan memberi nilai estetika, 4) penyimpanan untuk 

memperpanjang umur segar, melalui penyimpanan dingin pada suhu 8-12 °C dengan 

kelembabann 90-95% akan dapat tahan sapai 8 hari, 5) pengangkutan dengan ke truk dan 

sebaiknya dengan mobil boks berpendingin sehingga dapat mengurangi kerusakan atau 

busuk (Rahmat dan Yuyun, 2009). 

Ali Asgar et al. (2015) menyebutkan bahwa karena cabai merupakan komoditas 

yang mudah rusak, potensi kehilangan hasil cabai sangat tinggi (20-30%) sebelum sampai 

ke konsumen. Sebaliknya, hampir semua permintaan cabai untuk kebutuhan rumah tangga 

adalah cabai segar. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan penguasaan teknologi 

penanganan pascapanen cabai merah segar untuk mempertahankan kesegarannya atau 

mengolahnya menjadi produk yang lebih tahan lama. Teknologi ozonisasi merupakan 

salah satu cara untuk mempertahankan kesegaran cabai kultivar kencana selama 

penyimpanan, karena mampu meluruhkan kontaminasi pestisida, bakteri dan logam berat 

yang menempel pada buah dan sayur, sehingga aman untuk konsumsi. Pengawetan 
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sayuran segar dengan teknologi ozonisasi tidak mengubah kandungan gizi karena gas 

ozon akan hilang melalui penguapan. Perlakuan konsentrasi ozon 1% dan disimpan pada 

suhu 10 °C mampu mempertahankan warna dan kesegaran cabai selama 14 hari dengan 

produk yang masih disukai konsumen.  

Dondy Satyabu et al. (2016) menyatakan bahwa dengan pencelupan cabai varietas 

kencana dari Ciamis, menggunakan GA (Giberelat Acid) sebanyak 10 ppm dan larutan 

benomyl (Benlate 50 WP) 5 ppm dan dikemas dalam plastik berlubang merupakan 

teknologi penyimpanan cabai segar yang direkomendasikan  untuk mempertahankan 

kesegaran. Cabai kencana yang dicelupkan GA (Giberelat Acid) sebanyak 10 ppm dan 

larutan benomyl (Benlate 50 WP) 5 ppm dan disimpan pada suhu 11 °C masih dapat 

mempertahankan kesegaran cabai sampai pada hari ke-14 (sebagaimana kondisi saat 

pemanenan), meskipun terjadi susut bobot sebesar 1.17%.  

Aplikasi bahan penyalut  berbasiskan pati sagu dan antimikroba minyak sereh 

adalah salah satu teknologi untuk meningkatkan daya simpan dan memperbaiki mutu pada 

paprika (Capsicum annum Var. Athena) yang merupakan satu spesies dengan cabai. 

Penggunaan bahan penyalut berasal dari bahan baku yang mudah diperbaharui, seperti 

campuran lipid, polisakarida dan protein, dapat berfungsi untuk meningkatkan mutu dan 

memperpanjang daya simpan buah-buahan dan sayuran segar. Widaningrum et al. (2016) 

menyebutkan dengan pencelupan selama 5 menit dalam formula bahan penyalut pati sagu 

yang ditambah minyak sereh dengan konsentrasi 0.2% sebagai antimikroba dan disimpan 

pada suhu 8 °C ternyata mampu meningkatkan daya simpan paprika selama 7 hari, dengan 

kondisi cukup segar dan total mikroba yang masih dapat diterima.  

Pengeringan dan Pembubukan Cabai  

Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran yang mudah rusak. Oleh karena 

itu, perlu adanya upaya mempertahankan kesegarannya atau mengolahnya menjadi produk 

yang lebih tahan lama. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengeringan 

dan pembuatan menjadi cabai bubuk.  Tujuan pengeringan cabai adalah untuk 

menurunkan kadar air, mengecilkan volume, mengurangi pertumbuhan mikroorganisme, 

dan mengurangi aktivitas enzim. Prinsipnya, dalam pengeringan terjadi proses 

perpindahan panas dan perpindahan massa yang terjadi secara simultan.  Secara garis 

besar, cara pengeringan komoditas sayuran dapat dibedakan atas pengeringan alami 

dengan menggunakan sinar matahari dan pengeringan buatan (pengeringan mekanis). 
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Pengeringan mekanis  dilakukan dengan menggunakan alat pengering dengan mengatur 

dan mengawasi suhu, kelembaban udara serta kecepatan pengeringan.  Alat pengering ini 

umumnya terdiri dari tenaga penggerak, kipas, unit pemanas serta alat-alat kontrol. 

Berbagai jenis pengering mekanis adalah; 1) pengering kabinet/tipe rak, 2) solar dryer 

dengan energi kombinasi, 3) pengering tipe lorong, dan 4) pengering beku yaitu proses 

pembekuan yang disusul dengan pengeringan (Anonim, 2015) 

Salah satu alternatif mengatasi permasalahan kerusakan karena daya simpan 

rendah dan ledakan produksi cabai adalah dengan cara mengeringkan sehingga 

memperkecil volume dan berat, dapat memperpanjang daya simpan dan meningkatkan 

nilai ekonomi, juga memudahkan dalam transportasi. Berbagai cara pengeringan adalah; 

1) Pengeringan alami dengan sinar matahari, akan tetapi dengan cara ini suhu dan 

kelembaban tidak dapat dikontrol, tergantung intensitas sinar matahari, dan menyebabkan 

terjadi perubahan warna pada produk akhir, 2) Pengeringan buatan berupa; alat pengering 

energi surya sederhana, alat pengering surya model BALITRO dan Model LIPI, serta alat 

pengering dengan kompor minyak.  Setelah pengeringan dilanjutkan dengan pengemasan 

berupa kantong plastik (Rahmat dan Yuyun, 2009). 

Teknologi pengeringan yang paling sederhana dan murah adalah melalui 

penjemuran dengan menggunakan sinar matahari. Akan tetapi, kegiatan ini sangat 

tergantung pada lokasi dan kondisi cuaca, di samping itu juga diperlukan sarana dan 

bangunan penunjang, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dan gangguan cuaca. 

Cara mekanis lainnya yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan peralatan antara 

lain; oven, microwave, TFAD (Through Flow Air Dryer), dan FIR (Far Infra Red) yang 

hasilnya tergantung pada kapasitas alat, waktu, dan suhu pengeringan. Berdasarkan hasil 

penelitian, pengeringan dengan cara FIR menghasilkan cabai kering dengan kadar 

capsaisin tertinggi dengan waktu pengeringan relatif lebih cepat, yaitu selama 12 menit 

dengan suhu 60 °C (Anonim, 2014) 

Cabai merah kering, selanjutnya dapat diolah menjadi cabai bubuk (tepung), 

proses pengolahannya adalah; 1) digiling hingga menjadi halus, 2) pengayakan dengan 

ukuran 80 mesh sehingga tepung menjadi halus, 3) dimasukkan dalam botol steril atau 

plastik.  Bubuk cabai dapat disimpan pada suhu ruang antara 28-31°C atau suhu rendah 

antara 5-10OC. Produk bubuk cabai ini dapat langsung digunakan sebagai bumbu masakan 

(Rahmat dan Yuyun, 2009).  Secara umum Bagan Alir  Proses Penanganan Pascapanen 

menjadi Cabai Kering dan Cabai Bubuk dikemukakan pada Gambar 1. 
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Gambar 1  Bagan Alir Proses Pengeringan Cabai dan Pengolahan Primer  

 

Cara pengeringan cabai dengan berbagai teknologi (sinar matahari, oven, dan 

microvave) tidak memberikan pengaruh nyata pada efisiensi proses pengeringan, efisiensi 

pengeringan berkisar antara  20.39  % pada cabai merah keriting dan 20.49 % pada cabai 

merah besar, Disamping itu juga tidak ada perbedaan nyata efisensi proses pengeringan 

antara berbagai jenis cabai, dan antara cabai yang dibelah maupun cabai utuh.  Ditinjau 

dari mutu dan performan produk, dengan proses pengeringan cabai dan pembuatan cabai 

bubuk, sampai penyimpanan selama 8 minggu masih memberikan hasil yang baik dan 

dapat diterima konsumen, sehingga proses pngeringan dan pembuatan cabai bubuk ini 

mampu meningkatkan daya simpan (Bahar, 2017).  Setelah penyimpanan, selanjutnya 

cabai kering dan cabai giling ini dapat digunakan sebagai bahan baku pada proses 

pengolahan dan pemanfaatan berikutnya. 
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KERANGKA BERPIKIR 

Fakta menunjukkan bahwa petani/produsen cabai sudah banyak menguasai 

teknologi produksi atau budidaya. Hanya saja masih sedikit yang menguasai dan 

menerapkan teknologi penanganan pascapanen untuk meningkatkan daya simpan produk. 

Cara seperti ini menyebabkan banyak cabai yang rusak dan busuk, tidak bisa disimpan 

lama, akibatnya keuntungan dan nilai tambah yang diterima petani rendah, disamping 

daya saing dengan produk cabai menjadi menurun.  Fakta lain, terjadi ketidak teraturan 

produksi dan pasokan cabai, kelimpahan produksi pada musim  tertentu (terutama musim 

kering) dan kelangkaan pada musim hujan, rendahnya daya simpan serta preferensi 

konsumen yang tinggi pada cabai segar.  Kondisi ini menyebabkan pada tingginya 

fluktuasi harga yang akhirnya menimbulkan inflasi. 

Penekanan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pada pengembangan komoditas 

cabai selama ini adalah pada aspek budidaya, sementara dukungan pada aspek 

penanganan pascapanen dan pengolahan hasil dilakukan dalam jumlah dan besaran yang 

terbatas, di samping tidak dilakukan pembinaan dan pendampingan yang proporsional.  

Hasil observasi lapangan dan prasurvei penelitian menunjukkan bahwa aspek penanganan 

pascapanen masih lemah, bahkan berbagasi sarana dan bantuan yang diberikan 

pemerintah (bangsal pascapanen, keranjang panen, blower, pengering, penepung, 

packaging machine, dll) tidak dimanfaatkan secara optimal bahkan terbengkalai.  Hal ini 

bukan hanya terkait dengan rendahnya/kurangnya pengetahuan dan teknologi yang 

dimiliki petani, tetapi juga sangat terkait dengan aspek kebijakan, perencanaan, praktek 

permodalan,  manajemen pemasaran hasil,  dan dukungan institusi.   

Salah satu upaya yang perlu diterapkan dalam meningkatkan nilai tambah dan 

daya saing cabai adalah dengan melakukan dan menerapkan teknologi penanganan 

pascapanen sehingga menghasilkan cabai kering, serta dilanjutkan dengan proses 

pengolahan menjadi cabai bubuk atau produk lainnya.  Teknologi penanganan pascapanen 

dan pengolahan cabai pada tahap penelitian sudah ada bahkan sudah banyak dihasilkan.  

Akan tetapi, faktanya penerapan teknologi anjuran dan penerapan teknologi pascapanen 

cabai di tingkat petani yang bersifat terapan masih terbatas, aturan dan SOP yang 

dirumuskan belum dikenal dan diterapkan ditingkat petani. Di sini terjadi ketimpangan 

teknologi hasil penelitian, aturan dan anjuran dengan fakta penerapan teknologi di 

lapangan.   
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 Teknologi penanganan pascapanen dan pengolahan cabai aplikatif (appropriate 

technology) perlu dikembangkan sehingga sehingga memudahkan dalam penerapan dan 

deseminasinya ke petani dan pelaku usaha. Berbagai penelitian terapan telah dilakukan 

untuk mencari teknologi memudahkan dalam penanganan dan pengolahan hasil  cabai 

(pembelahan buah, proses balansir, penringan, penggilingan, dll), akan tetapi proses 

pengeringan cabai ini masih membutuhkan wahtu lama.  Bahar (2017) menyebutkan 

bahwa untuk mencapai kadar air 9.47 % dengan cara oven membutuhkan waktu 28 – 38 

jam,  mencapai kadar air 9.67% dengan penjemura 33-77 jam (tergantung pada jumlah 

dan keadaan cuaca). Efisiensi pengeringan cabai yang dilakukan petani masih terlalu 

rendah, yaitu sekitar 10 % (karena tidak mengikuti SOP) sementara hasil penelitian yang 

dilakukan Bahar (2017) berkisar antara 29 – 21 %. Oleh karena itu perlu dicari teknologi 

untuk mempercepat proses pengeringan ini, dalam penelit an ini dilakukan  dengan cara 

pengempaan (pressing) yang dikombinasi dengan steering, serta melihat pengaruhnya 

pada mutu dan lamanya penyimpanan.   

Pengolahan cabai dilakukan dengan membuat abon cabai merupakan bentuk 

produk yang banyak diminati konsumen dan dengan teknologi yang dapat diaplikasikan 

pada tingkat petani.  Pengolahan menjadi abon cabai juga merupakan lanjutan dari proses 

penanganan pascapanen yang dilakukan sebelumnya.  Untuk mendapatkan hasil maksimal 

dan produk sesuai preferensi konsumen, maka dilakukan pengujian komposisi campuran 

jenis cabai yang digunakan.  Kerangka Pikir Pelaksanaan Penelitian  Kaji Terap 

Teknologi Penanganan Pascapanen melalui Proses Pengempaan dan Diversifikasi 

Pengolahan Aneka Cabai  sebagaimana dikemukakan pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Kerangka Pikir Penelitian 
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METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian “Kaji Terap Teknologi Penanganan Pascapanen Cabai Rawit Merah 

melalui Proses Pengempaan dan Diversifikasi Pengolahan Aneka Cabai” dilakukan di 

Laboratorium Pascapanen Hasil Pertanian, Jurusan Pertanian, Kampus Politeknik 

Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Bogor Cibalagung. Dalam rangka mencari 

rujukan teknologi dan aplikasi di lapangan dilakukan observasi ke beberapa sentra dan 

usaha penanganan dan pengolahan hasil cabai.  

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan yaitu dari bulan Mei sampai Desember 

2019. 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan untuk kegiatan penelitian penanganan cabai adalah; baskom, 

kompor gas, wajan, oven, alat pengempa hidraulik, mesin pengaduk, blender atau mesin 

penepung, oven listrik, spektrofotometer, dan moisture meter. Sementara alat untuk  

membuat abon cabai antara lain; timbangan, baskom, oven, wajan, kompor gas, pisau, 

sendok, blender, sealer, dan botol kemasan.  

Bahan yang digunakan untuk proses pengeringan/penepungan cabai dan membuat 

abon cabai adalah cabai merah besar dan cabai rawit merah yang berasal dari sentra 

produksi cabai di Kabupaten Bogor yang didapatkan atau dibeli dari petani di sentra 

produksi atau cabai yang dibeli langsung dari petani. Selain itu, bahan tambahan yang 

dibutuhkan adalah bawang merah, bawang putih, tepung ikan teri atau udang, gula pasir, 

garam, dan sebagainya. 

Prosedur Penelitian 

1. Penelitian ini hanya mencakup komoditas cabai merah yang terdiri dari; cabai merah 

besar, cabai keriting  dan cabai rawit merah.  

2. Pemilihan cabai yang akan dilakukan proses dalam penelitian, yaitu sortasi 

(memisahkan dan membuang cabai yang busuk) dan kondisi tidak baik dan triming 

(pembuangan bagian yang tidak diperlukan, seperti tangkai buah). 

3. Melakukan percobaan penelitian penanganan pascapanen dan pengolahan cabai dengan 

perlakuan pengamatan sebagai berikut: 
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a. Pengaruh proses pengempaan dan steering dilakukan terhadap cabai rawit merah, 

sementara untuk pengololahan dilakukan terhadap jenis cabai merah besar dan 

cabai rawit merah. 

b. Perbandingan komposisi cabai untuk abon: yaitu 80% cabai merah besar dan 20% 

cabai rawit (8CB2CR), 50% cabai merah besar dan 50% cabai rawit (5CB5CR), 

dan 20% cabai merah besar dan 80% cabai rawit (2CB8CR). 

4. Blansir cabai, (dengan uap selama 5 menit) agar terbebas dari mikroba, 

mempertahankan kecerahan warna,  maupun menonaktifkan enzim,  

5. Setelah diblansir, dilakukan perlakukan, yaitu dengan pengempaan dengan mesin 

pressing hidraulik dan mesin spinner  selama 5 menit (I), dan langsung ke proses 

pengeringan dalam keadaan utuh (II). 

6. Pengeringan cabai dengan menggunakan oven. Pengeringan dilakukan hingga 

memperoleh kadar air sekitar 10%.  

7. Cabai yang telah kering dihaluskan menggunakan alat blender untuk pembuatan cabai 

bubuk (A), sebagian tetap dipertahankan dan disimpan sebagai cabai kering (B). 

8. Pembuatan abon cabai, dilakukan pemasakan dilakukan dengan api kecil dengan suhu 

±122 °C selama sekitar 30 menit. Tujuan pemasakan adalah agar warna dan tingkat 

kemasakan abon merata. Selama pemasakan, bahan harus diaduk dan dihentikan saat 

cabai dan bumbu benar-benar menyatu.  

9. Pengemasan (packaging) abon cabai dilakukan dengan menggunakan plastik 

penyimpanan khusus dan dilakukan penutupan (sealing) menggunakan electrict sealer 

atau menggunakan botol khusus. 

10. Penyimpanan dilakukan untuk melihat daya simpan abon cabai. Pengamatan 

dilakukan tiap dua minggu sekali dalam jangka waktu 10 minggu. Parameter yang 

diamati antara lain:  

a. Daya simpan (penampilan, warna, perubahan fisik, aroma, dan rasa) yang diamati 

secara organoleptik. 

b. Kadar air dengan pengukuran menggunakan moisture tester. 

c. Kebusukan, melalui pengamatan pertumbuhan jamur (kapang) secara langsung 

d. Kadar gula dan total padatan terlarut melalui pengukuran dengan spektofotometer. 

Secara umum bagan alir kerangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini 

sebagaimana terlampir pada Gambar 3.  
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Gambar 3.  Rancangan Pelaksanaan Penelitian  

 

Adapun penetapan nilai uji parameter organoleptik dapat dilihat pada Tabel 1 

berikut. 
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Tabel 1. Parameter Kebusukan dan Uji Organoleptik pada Pengamatan Cabai Rawit 

Kering dan Bubuk 

Skor Kondisi  Skor Kondisi 

Kebusukan (keberadaan jamur)  Warna  

1 Tidak ada jamur  1 Merah seperti awal  

2 Jamur < 5 %  2 Merah cerah 

3 Jamur 5 % - 10 %  3 Merah kusam 

4 Jamur 10 % - 25 %  4 Merah kecoklatan 

5 Jamur 25 % - 50 %  5 Merah kehitaman 

6 Jamur > 50 %%  6 Hitam 

Aroma   Rasa  

1 Harum seperti awal  1 Pedas seperti awal 

2 Sangat harum khas cabai  2 Sangat Pedas 

3 Harum  3 Pedas 

4 Agak harum  4 Kurang pedas 

5 Kurang harum  5 Tidak Pedas 

6 Apek  6 Hilang rasa cabai 

Penerimaan konsumen/penampilan    

1 Enak dan menarik  3 Tidak enak tetapi menarik 

2 Enak tetapi tidak menarik  4 Tidak enak dan tidak menarik 

Pengamatan KA     

Dilakukan untuk mengamati tingkat kekeringan dengan alat G-Won Moisture Tester 

(setara barley, dalam persen) 

 

Adapun pengkodean dan komposisi abon cabai yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2.  Pengkodean dan Komposisi Penelitian Abon Cabai 

No Kode CMK CRM CMBP BTP 

1 AC – A – TR  100 50 150 Teri rebon 

2 AC – A – BP  100  50 150 Bawang putih 

3 AC – B – TR 50 100 150 Teri rebon 

4 AC – B – BP  50 100 150 Bawang putih 

Keterangan:  

CMK : cabai merah keriting 

CRM : cabai rawit merah 

CMBP : cabai merah besar 

BTP : Bahan Tambahan Pangan 

 

Pengumpulan dan Analisis Data 

1. Data hasil pengamatan setiap parameter dikumpulkan dan ditabulasi sesuai dengan 

parameter dan waktu pengamatan. 

2. Dilakukan perbandingan keadaan cabai antar jenis, perlakuan penanganan (belah dan 

utuh), perlakukuan pengeringan, dan antar waktu penyimpanan 
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3. Analisis data dilakukan melalui uji T (T-test) dan Analisis Varian (ANOVA), untuk 

melihat perbandingan dan perbedaan hasil dari setiap perlakuan. 

4. Pengolahaan data dilakukan dengan menggunakan software SPSS-20, hasilnya uji 

statistik selanjutnya dilakukan interpretasi hasil. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya simpan cabai adalah dengan 

melakukan pengeringan menjadi cabai kering ataupun cabai bubuk. Pengeringan 

dilakukan untuk mengurangi kadar air bahan sampai batas dimana kegiatan 

mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan akan terhenti.  Dalam pengeringan cabai 

rawit merah, berat tumpukan dan lama pengeringan dengan menggunakan cabinet dryer 

memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas cabai bubuk (Jamilah, et al, 2019). 

Dalam penanganan pascapanen cabai, kendala yang sering dihadapi adalah 

lamanya proses pengeringan, karena setelah proses balancing (pencelupan ke air panas 

atau pemanasan dengan uap) maka kadar air cabai akan meningkat, disamping cabai 

sendiri mempunyai kadar air tinggi (Setyabudi, et al, 2016).  Proses ini akan 

menyebabkan pengeringan akan menjadi lebih lama, membutuhkan tenaga dan energi 

cukup banyak.  Untuk itu dilakukan tambahan perlakuan dengan melakukan pengempaan 

(pressing).  Bila hasil pengempaan ini tidak memberi pengaruh nyata pada penurunan 

mutu cabai rawit merah, maka hal ini juga akan memberikan manfaat dan keuntungan 

untuk percepatan proses pengeringan.  

Pengaruh Pengempaan terhadap Mutu dan Daya Simpan 

Percobaan pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menambahkan 

pengempaan (pressing) dalam rangkaian kegiatan penanganan pascapanen cabai rawit 

merah, dalam rangka mempercepat pengurangan/penurunan kadar air dan mempercepat 

proses pengeringan.  Pengempaan dilakukan dengan mesin press hidraulik dan dilanjutkan 

dengan steering, selanjutkan dilakukan pengeringan dan proses penanganan pascapanen 

sebagaimana biasanya, dengan produk adalah cabai rawit merah kering dan cabai rawit 

merah bubuk.  Rata-rata hasil pengamatan cabai rawit merah kering dan cabai rawit merah 

bubuk dengan menambahkan pengempaan dan tanpa pengempaan dikemukakan pada 

Tabel 3 dan Tabel 4 berikut. 

Tabel 3.  Rataan Hasil Pengamatan Perlakuan Pengempaan CRMK Selama Penyimpanan 

No Parameter Dengan Pengempaan Tanpa Pengempaan t-Test 

1 Kadar Air (%) 11.96 12.95 ab 

2 Kebusukan 1.06 1.09  aa 

3 Aroma 2.61 2.82 ab 

4 Warna 2.64 2.82 ab 

5 Rasa 2.85 2.82 ab 

 Hasil t-Test pada Sig (2 tailed) < 0,05 terdapat perbedaan nyata 
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Tabel 4.  Rataan Hasil Pengamatan Perlakuan Pengempaan CRMB Selama Penyimpanan 

No Parameter Dengan Pengempaan Tanpa Pengempaan t-Test 

1 Kadar Air (%) 12.22 13.35 ab 

2 Kebusukan 1.00 1.00  aa 

3 Aroma 2.46 2.52 ab 

4 Warna 2.00 2.12 ab 

5 Rasa 2.79 2.73 ab 

 Hasil t-Test pada Sig (2 tailed) < 0,05 terdapat perbedaan nyata 

Hasil analisis data pengujian dengan t-test terhadap mutu cabai rawit merah kering 

dan cabai rawit merah bubuk setelah menambahkan pengempaan dan tanpa pengempaan 

dalam penanganan pascapanennya, dengan pengamatan selama penyimpanan mempunyai 

pola yang hampir sama. Dari hasil analisis data ini dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Kadar air pada pengempaan berbeda nyata dengan tanpa pengempaan, dan kondisi 

kadar air dengan pengempaan lebih rendah, ini menunjukkan kondisi yang lebih baik. 

Mengacu pada rekomendasi kadar air penyimpanan cabai kering (SNI Cabai  4480: 

2016 adalah 12%, sementara UNECE Standard 2012  adalah 13.5%) maka rata-rata 

kadar air dengan proses pengempaan memenuhi standar tersebut, sementara tanpa 

pengempaan terlihat hanya cabai rawit kering yang memenuhi atau mendekati standar 

tersebut.  

Dari hasil pengamatan selama proses penyimpanan dapat dikatakan bahwa adanya 

pengempaan dapat secara nyata menurunkan kadar air pada cabai rawit merah kering 

maupun cabai rawit merah bubuk, disamping kondisi kadar air cabai rawit merah 

kering lebih baik (memenuhi standar/rekomendasi) dibandingkan dengan kadar air 

cabai rawit bubuk. 

2. Tingkat kebusukan selama proses penyimpanan, pada cabai rawit merah kering 

maupun cabai rawit merah bubuk tidak berbeda nyata, dan keduanya tidak 

menunjukkan adanya kebusukan (hampir semuanya tidak ada pertumbuhan jamur), 

baik pada penambahan perlakuan pengempaan maupun tanpa pengempaan.  Hal ini 

terkait dengan tingkat kadar air yang rendah dan kandungan capcaisin pada cabai 

bukan merupakan media yang baik bagi mikroorganisme. 

3. Hasil uji organoleptik (aroma, warna dan rasa) mempunyai nilai yang berbeda nyata 

antara perlakuan pengempaan dan tanpa pengempaan, baik pada cabai rawit merah 

kering maupun cabai rawit merah bubuk.   

Hasil uji organoleptik pada perlakuan dengan pengempaan jauh lebih baik 

dibandingkan dengan tanpa perlakuan pengempaan. Kondisi  menunjukkan bahwa 



20 

 

adanya perlakukan pengempaan tidak mengurangi atau menurunkan kondisi mutu 

organoleptik cabai rawit merah kering maupun cabai rawit merah bubuk, bahkan 

dengan perlakuan ini dapat mempertahankan mutu selama proses penyimpanan. 

Daya simpan cabai rawit merah kering dan bubuk dilakukan melalui pengamatan 

kualitas hasil parameter yang diamati setiap minggu (pengamatan sampai minggu ke 

sepuluh).  Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi mutu pada minggu 

bersangkutan dengan keadaan awal (minggu nol), serta keadaan mutu dibandingkan 

dengan gradual parameter pengamatan. Hasil pengamatan mutu cabai rawit merah kering 

(gabungan antara pengempaan dan tanpa pengempaan) selama penyimpanan dikemukakan 

pada Tabel 5 berikut.  

Tabel 5 Hasil Pengamatan Penyimpanan CRMK Perlakuan Pengempaan 

No Pengamatan 

Minggu ke 

Parameter Pengamatan (rata-rata) 

Kadar Air Aroma Warna Rasa 

1 Awal (nol) 10,28 1,00 1,00 1,00 

2 Satu 11,05aa 1,00aa 1,00aa 2,00aa 

3 Dua 10,23aa 1,33aa 1,67aa 2,33aa 

4 Tiga 10,71aa 2,00aa 2,00aa 2,66aa 

5 Empat 10,41aa 2,30aa 2,33aa 2,00aa 

6 Lima 11,16ab 3,33aa 2,00aa 3,67ab 

7 Enam 12,15ab 3,67ab 3,33ab 3,67ab 

8 Tujuh 13,06ab 3,00ab 2,00aa 3,00ab 

9 Delapan 15,22ab 3,16ab 2,83ab 3,33ab 

10 Sembilan 13,16ab 2,67ab 3,00ab 3,33ab 

11 Sepuluh 13,50ab 5,00ab 3,33ab 4,00ab 

 Hasil t-Test pada Sig (2 tailed) < 0,05 terdapat perbedaan nyata 

 Hasil pengamatan kebusukan tidak ditampilkan karena semuanya tidak tumbuh jamur 

 

Dari hasil analisis data terhadap parameter yang diamati pada cabai rawit merah 

kering (dengan pengempaan dan tanpa pengempaan), dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dari parameter yang diamati dan dianalisis, ternyata sampai pada minggu ke-4 

(penyimpanan selama satu bulan) kondisi mutu cabai rawit kering boleh dikatakan 

tidak berubah, atau hampir sama dengan kondisi mutu awal. 

2. Selama penyimpanan sampai minggu ke sepuluh, semua parameter kualitas 

memperlihatkan kecenderungan terus menurun (kecuali tingkat kebusukan).  Ini 

menunjukkan bahwa daya simpan cabai rawit merah kering ini terus menurun selama 

penyimpanan.   

Sampai minggu ke-10 kadar air menjadi 13.05 %, ini kondisi yang masih cukup baik 

dan masih memenuhi dan mendekati rekomendasikan penyimpanan UNECE Standard 



21 

 

(2012) adalah 13.5%, akan tetapi bila mengacu pada standar rekomendasi SNI Cabai  

4480 : 2016, maka yang memenuhi standar hanya sampai minggu ke enam.  

3. Parameter organoleptik sampai minggu ke-10 juga memperlihatkan penurunan yang 

berbeda bila dibandingkan dengan kondisi awal.  Tingkat aroma pada minggu 

kesepuluh adalah pada skor 5.00, artinya tidak harum lagi.  Parameter warna menjadi 

skor 3.33, artinya warna menjadi merah kusam agak kecoklatan, sehingga daya 

tariknya menjadi menurun, sementara rasa pada tingkat 4.00, artinya sudah kurang 

pedas.  

4. Secara umum dari uji organoleptic menunjukkan sampai pada minggu ke-9 kualitas 

cabai rawit merah kering masih dalam kondisi dapat diterima (tidak ada yang melebihi 

skor 3.33), dengan demikian masih cukup layak digunakan sebagai bahan baku untuk 

proses pengolahan cabai tahap berikutnya.   

Seperti halnya cabai kering, pada cabai rawit merah bubuk, analisis dilakukan 

dengan membandingkan kondisi mutu pada minggu bersangkutan dengan keadaan awal, 

serta keadaan mutu dibandingkan dengan gradual parameter pengamatan. Hasil 

pengamatan mutu cabai rawit merah bubuk (gabungan antara pengempaan dan tanpa 

pengempaan) selama penyimpanan dikemukakan pada Tabel 6 berikut.  

Tabel 6 Hasil Pengamatan Penyimpanan CRMB Perlakuan Pengempaan  

No Pengamatan 

Minggu ke 

Parameter Pengamatan (rata-rata) 

Kadar Air Aroma Warna Rasa 

1 Awal (nol) 10.15 1.00 
1.00 1.00 

2 Satu 10.31aa 1.66aa 
1.00aa 2.00aa 

3 Dua 10,52aa 1.66aa 
1.67aa 2.00aa 

4 Tiga 11.25aa 2.00aa 
1.83aa 2.83aa 

5 Empat 12.09aa 2.66aa 
2.00aa 3.33ab 

6 Lima 12.00aa 2.83aa 
2.16aa 3.33ab 

7 Enam 13.90aa 2.66aa 
2.50aa 3.33ab 

8 Tujuh 14.57ab 2.50aa 
2.16aa 3.00ab 

9 Delapan 15.03ab 3.16ab 
3.16ab 3.16ab 

10 Sembilan 15.74ab 3.83ab 
2.83ab 3.16ab 

11 Sepuluh 15.30ab 4.50ab 
2.83ab 3.50ab 

 Hasil t-Test pada Sig (2 tailed) < 0.05 terdapat perbedaan nyata 

 Hasil pengamatan kebusukan tidak ditampilkan karena semuanya tidak tumbuh jamur. 
 

Dari hasil analisis data terhadap parameter yang diamati pada cabai rawit merah 

bubuk (dengan pengempaan dan tanpa pengempaan), dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dari parameter yang diamati dan dianalisis, ternyata sampai pada minggu ke-3 

(penyimpanan selama tiga minggu) kondisi mutu cabai rawit bubuk boleh dikatakan 
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tidak berubah, atau hampir sama dengan kondisi mutu awal.  Sebagai penentu mutu 

adalah pada parameter rasa, karena hasilnya pada minggu ke-4 sudah tidak sama 

dengan kondisi awal, meskipun kadar air sampai minggu ke-6, serta parameter warna 

dan aroma sampai minggu ke-7 hasilnya masih seperti awal  

2. Selama penyimpanan sampai minggu ke sepuluh, semua parameter kualitas 

memperlihatkan kecenderungan terus menurun (kecuali tingkat kebusukan).  Ini 

menunjukkan bahwa daya simpan cabai rawit merah kering ini terus menurun selama 

penyimpanan.   

Kadar air yang memenuhi standar (rekomendasi SNI Cabai  4480 : 2016 adalah 12%, 

sementara UNECE Standard, 2012  adalah 13.5%) hanyalah penyimpanan sampai 

minggu ke-5.  

3. Parameter organoleptik sampai minggu ke-10 juga memperlihatkan penurunan yang 

berbeda bila dibandingkan dengan kondisi awal.  Tingkat aroma pada minggu 

kesepuluh adalah pada skor 4.50, artinya tidak harum lagi.  Parameter warna menjadi 

skor 2.50, artinya menjadi mulai merah kusam sehingga daya tariknya menjadi 

menurun, sementara rasa pada tingkat 3.50, artinya sudah kurang pedas.  

4. Secara umum kualitas cabai rawit merah bubuk yang masih dapat diterima hanyalah 

sampai minggu ke-6, yaitu penyimpanan selama 1.5 bulan, kondisi ini masih cukup 

layak digunakan sebagai bahan baku untuk proses pengolahan berikutnya.   

Pengamatan Daya Simpan Abon Cabai 

Pengamatan daya simpan abon cabai dilakukan selama lima kali pengamatan, 

dilakukan sekali dalam dua minggu. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat pengaruh 

penyimpanan terhadap kualitas abon cabai selama 10 minggu. Adapun data kadar air yang 

telah diperoleh selama pengamatan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7 Pengamatan Kadar Air Abon Cabai 

Pengamatan 

Ke 

Perlakuan 

AC-A-TR AC-A-BP AC-B-TR AC-B-BP 

1 8.3667ab 8.6167a 8.7833b 8.0667ab 

2 7.4000a 7.4167 a 7.1833a 7.0333a 

3 8.6333 ab 7.5500 a 7.7667ab 7.5500a 

4 8.1667 ab 8.1667 a 8.2833ab 8.3167ab 

5 9.1833 b 8.8167 a 8.6667ab 9.1667b 

Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama dan diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan DMRT pada 

taraf 5% 
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Hasil pengolahan data KA menunjukkan bahwa pada kondisi pengamatan awal 

rataan KA sebesar 8%. Berdasarkan hasil pengolahan data, terlihat bahwa pada AC-A-TR 

mulai mengalami perubahan kadar air pada pengamatan ke-5, sedangkan KA pada 

perlakuan AC-A-BP selama masa penyimpanan 10 minggu tidak mengalami perubahan 

yang signifikan seperti halnya pada perlakuan AC-B-TR. Sebaliknya, pada perlakuan AC-

B-BP terdapat perubahan yang signifikan saat pengamatan ke-5. Secara umum, nilai KA 

abon cabai pada semua perlakuan hingga minggu ke-10 masih berada dalam kisaran aman 

untuk dikonsumsi. 

Selain pengamatan kadar air, dilakukan pengamatan tingkat kebusukan yang 

ditandai dengan keberadaan jamur dan dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.  

Tabel 8 Pengamatan Kebusukan Abon Cabai 

Pengamatan 

Ke 

Perlakuan 

AC-A-TR AC-A-BP AC-B-TR AC-B-BP 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 

Hasil pengamatan kebusukan menunjukkan bahwa hingga pengamatan kelima 

(minggu kesepuluh), abon cabai dari semua perlakuan belum mengalami kebusukan yang 

ditandai dengan belum adanya jamur pada semua perlakuan abon cabai. Hal ini 

disebabkan adanya kandungan capcaisin pada abon cabai yang dapat berfungsi sebagai 

fungisida alami. Pengamatan lain yang dilakukan adalah pengamatan aroma yang dapat 

dilihat pada Tabel 9 berikut.  

Tabel 9 Pengamatan Aroma Abon Cabai 

Pengamatan 

Ke 

Perlakuan 

AC-A-TR AC-A-BP AC-B-TR AC-B-BP 

1 1.0000a 1.0000a 1.0000a 1.0000a 

2 1.6667a 2.6667b 3.0000b 2.0000a 

3 3.0000ab 3.6667c 3.6667 b 3.6667b 

4 3.6667ab 4.3333c 4.3333 b 4.6667bc 

5 4.6667b 5.3333d 5.0000 b 5.3333c 

Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama dan diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan DMRT pada 

taraf 5% 

Hasil pengolahan data aroma abon cabai selama 10 minggu menunjukkan adanya 

perubahan aroma dari setiap komposisi abon cabai. Minggu pertama pengamatan, aroma 

abon cabai masih terasa harum. Semakin lama waktu penyimpanan terjadi perubahan 

aroma yang ditunjukkan dari adanya perubahan signifikan aroma pada tiap perlakuan. 



24 

 

Perubahan aroma yang signifikan pada AC-A-TR dimulai pada pengamatan ke-5, 

sedangkan pada perlakuan AC-A-BP terjadi perubahan signifikan pada aroma sejak 

pengamatan ke-2 (minggu keempat). Adapun pada perlakuan AC-B-TR terdapat 

perbedaan yang signifikan antara pengamatan ke-1 dan ke-2. Meskipun demikian, setelah 

itu tidak terlihat perubahan yang signifikan pada perlakuan ini. Perlakuan AC-B-BP 

menunjukkan mulai adanya perubahan yang signifikan pada pengamatan ke-3. Secara 

umum, hingga pengamatan terakhir hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa aroma abon 

cabai berada pada skor 5 yang menunjukkan bahwa abon cabai kurang harum (berbau 

khas cabai). Adapun pengamatan warna cabai dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.  

Tabel 10 Pengamatan Warna Abon Cabai 

Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama dan diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan DMRT pada 

taraf 5% 

Warna abon cabai adalah salah satu parameter untuk menarik konsumen. 

Konsumen menyukai warna abon cabai yang merah cerah yang merupakan warna khas 

cabai. Pengamatan warna ini dilakukan untuk melihat perubahan warna abon cabai dengan 

berjalannya waktu penyimpanan. Gambar hasil pengamatan warna abon cabai pada 

perlakuan AC-B-TR dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. 

           
(a)                                                                (b) 

Gambar 3 Pengamatan warna abon cabai, a) Pengamatan ke-1 dan b) Pengamatan ke-5 

Pengamatan 

Ke- 

Perlakuan 

AC-A-TR AC-A-BP AC-B-TR AC-B-BP 

1 1.6667a 2.0000a 2.0000a 1.0000a 

2 2.6667ab 3.0000b 3.0000ab 2.0000 b 

3 3.6667bc 4.0000c 3.6667bc 3.3333 c 

4 3.6667bc 4.6667cd 4.0000 bc 3.6667 c 

5 4.3333c 5.0000d 5.0000 c 4.6667 d 
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Terlihat bahwa semakin lama waktu penyimpanan abon cabai maka terjadi 

perubahan warna pada tiap jenis perlakuan. Meskipun pada pengamatan awal ada 

perlakuan yang berwarna merah seperti cabai, tetapi hingga pengamatan ke-5 semua jenis 

sampel mengalami perubahan warna menjadi merah kehitaman.  Perlakuan AC-A-TR dan 

AC-B-TR mulai menunjukkan perbedaan warna yang signifikan sejak pengamatan ke-5. 

Sedangkan pengaruh penyimpanan terhadap warna pada perlakuan AC-A-BP mulai 

meunjukkan perubahan yang signifikan sejak pengamatan ke-2. Adapun pada perlakuan 

AC-B-BP menunjukkan perubahan yang signifikan pada pengamatan ke-2 dan dan ke-3. 

Akan tetapi, pada perlakuan ini perubahan yang signifikan baru terlihat kembali pada 

pengamatan ke-5.  

Hasil pengujian pengamatan rasa dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini. Pengujian 

dilakukan untuk melihat signifikansi perubahan rasa terhadap lama waktu penyimpanan 

abon.  

Tabel 11 Pengamatan Rasa Abon Cabai 

Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama dan diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan DMRT pada 

taraf 5% 

Hasil pengolahan data perubahan rasa abon cabai selama penyimpanan 

menunjukkan bahwa semakin lama waktu penyimpanan maka abon cabai berubah rasa 

menjadi kurang pedas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan maka 

kadar capcaisin mengalami penurunan sehingga menurunkan rasa pedas. Rasa pedas dapat 

dipertahankan dengan memberikan bahan tambahan pangan berupa esens cabai.  

Perubahan yang signifikan rasa abon cabai pada perlakuan AC-A-TR terlihat pada 

pengamatan ke-2 dan ke-3. Meskipun demikian, hingga pengamatan terakhir tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan pada perlakuan AC-A-BP mulai terlihat 

perbedaan yang signifikan setelah pengamatan ke-5. Perubahan rasa abon cabai pada 

perlakuan AC-B-TR juga mulai menunjukkan perbedaan yang signifikan saat pengamatan 

terakhir (pengamatan ke-5). Sebaliknya pada perlakuan AC-B-BP, perubahan rasa abon 

cabai sudah menunjukkan perbedaan yang signifikan dari pengamatan ke-1 dan ke-2, 

kemudian mengalami perbedaan yang signifikan pada pengamatan ke-5.  Secara umum 

hingga waktu akhir pengamatan, rasa abon cabai menurut responden menjadi kurang 

Pengamatan 

Ke- 

Perlakuan 

AC-A-TR AC-A-BP AC-B-TR AC-B-BP 

1 2.0000a 3.3333a 1.3333 a 2.0000 a 

2 2.6667 a 2.3333 ab 2.3333 ab 3.3333 b 

3 3.3333 b 3.3333 ab 3.3333 bc 3.3333 b 

4 3.3333 b 3.6667 b 4.3333 c 4.0000 bc 

5 3.6667 b 4.6667 b 5.0000 c 4.6667 c 
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pedas (perlakuan AC-A-TR) dan tidak pedas (perlakuan AC-A-BP, AC-B-TR, dan AC-B-

BP).  

Pengamatan penerimaan konsumen bertujuan untuk mengetahui persepsi 

konsumen terhadap abon cabai yang telah disimpan selama 10 minggu. Adapun data 

penerimaan konsumen dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini.  

Tabel 12 Pengamatan Penerimaan Konsumen 

Pengamatan 

Ke- 

Perlakuan 

AC-A-TR AC-A-BP AC-B-TR AC-B-BP 

1 1.6667 a 2.3333a 1.6667 a 1.6667 a 

2 1.6667 a 2.6667 a 2.3333 a 1.6667 a 

3 2.3333 a 3.6667 b 2.3333 a 1.6667 a 

4 2.3333 a 4.0000 b 2.3333 a 3.0000 a 

5 2.3333 a 4.000 b 2.6667 a 3.3333 a 
Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama dan diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan DMRT pada 

taraf 5% 

Hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa penerimaan konsumen untuk 

perlakuan AC-A-TR, AC-B-TR, dan AC-B-BP tidak mengalami perbedaan yang 

signifikan selama 10 minggu penyimpanan. Sedangkan pada perlakuan AC-A-BP terdapat 

perbedaan yang signifikan antara pengamatan ke-2 dan ke-3. Meskipun demikian, hingga 

masa akhir pengamatan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengamatan ke-3 

hingga ke-5. Secara umum, nilai penerimaan konsumen yang tertinggi pada akhir 

pengamatan pada perlakuan AC-A-TR yang berarti panelis paling menyukai komposisi 

AC-A-TR jika dibandingkan perlakuan lainnya.   

Melalui berbagai parameter uji dan pengamatan pada pembuatan abon cabai 

dengan berbagai komposisi maka secara keseluruhan kondisi kualitas abon cabai yang 

masih dapat diterima dan baik selama penyimpanan dikemukakan pada Tabel 13 berikut. 

Tabel 13 Hasil Pengamatan Kualitas Abon Cabai dengan Berbagai Komposisi dengan 

Kondisi Baik Selama Penyimpanan  

Parameter Hasil pengamatan dengan kondisi baik (pengamatan ke-) 

AC-A-TR AC-A-BP AC-B-TR AC-B-BP 

Kadar Air 4 5 2 4 

Aroma 4 1 1 2 

Warna 4 3 3 2 

Rasa 2 3 3 1 

Penerimaan Konsumen 5 2 4 3 

 

Secara umum, lewat pengamatan dan pengujian kadar air, aroma, warna, rasa, dan 

penerimaan konsumen, perlakuan abon cabai yang dapat dipilih dan bisa bertahan lama 

dalah AC-A-TR (Cabai merah 1/3, Cabai rawit merah 1/6, dan cabai merah besar 1/2), 
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dengan BTP teri abon) .  Komposisi ini bisa bertahan sampai pengamtan ke empat atau 

lima (8 – 10 minggu), meskipun dari sei rasa semakin berkurang, tetapi konsumen masih 

menerima secara baik. Aspek rasa ini dapat diperbaiki dengan cara menambah komposisi 

cabai rawit merah untuk meningkatkan kepedasan dan teri abon untuk membangkitkan 

rasa abon cabai. 

Komposisi abon cabai lainnya yang masih dapat diterima konsumen sampai 

minggu ke 4 adalah meskipun dari segi rasaberdasarkan hasil pengolahan data adalah AC-

B-TR  (Cabai merah 1/6, Cabai rawit merah 1/3, dan cabai merah besar 1/2, dengan BTP 

teri abon)  Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa komposisi antara AC-A-TR dan AC-B-

TR merupakan campuran yang cukup bagus dan dapat diterima konsumen, penggunaan 

bahan tambahan pangan dari teri abon lebih baik daripada menggunakan bawang putih, 

Komposisi antara penggunan cabai berating, cabai rawit merah dan cabao besar juga 

sangat mempengarui pada kualitas dan penerimaan konsumen.   
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KESIMPULAN 

1. Dengan adanya tambahan perlakuan pengempaan (pressing) pada rangkaian kegiatan 

penanganan pascapanen cabai rawit merah memberikan pengaruh positif terhadap 

mutu produk cabai merah kering dan cabai rawit merah bubuk selama penyimpanan, 

dapat menurunkan kadar air secara cepat serta mempertahankan kondisi paramater 

organoleptik.  Dengan demikian tambahan proses pengempaan pada rangkaian 

kegiatan penanganan pascapanen cabai rawit merah akan menguntungkan karena 

dapat mempercepat proses pengeringan tanpa mengurangi mutu produknya. 

2. Proses pengeringan dan dilanjutkan dengan pembuatan cabai bubuk mampu 

meningkatkan daya simpan cabai rawit merah.  Sampai minggu ke-5 mutu cabai rawit 

kering masih seperti awal (kondisi baik) sementara cabai rawit bubuk hanya sampai 

minggu ke 3-4 dengan kondisi seperti awal.  

3. Penyimpanan cabai rawit merah dalam bentuk cabai kering ternyata lebih baik 

dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk cabai bubuk. Untuk cabai rawit 

kering secara umum dapat bertahan dalam kondisi baik sampai minggu kesembilan 

(masih memenuhi standar), sementara cabai rawit merah bubuk hanya bertahan 

sampai minggu keenam. 

4. Perlakuan abon cabai yang dapat dipilih dan bisa bertahan lama dalah AC-A-TR 

(Cabai merah 1/3, Cabai rawit merah 1/6, dan cabai merah besar 1/2), dengan BTP teri 

abon) .  Komposisi ini bisa bertahan sampai pengamtan ke empat atau lima (8 – 10 

minggu), meskipun dari sei rasa semakin berkurang, tetapi konsumen masih menerima 

secara baik. 

5. Semua perlakuan pembuatan abon cabai mempuyai kadar air yang rendah (lebih baik 

dari standar) dan tahan terhadap jamur . Jika dilihat dari parameter aroma, warna, dan 

penerimaan konsumen, perlakuan AC-A-TR menunjukkan tidak terdapat perubahan 

yang signifikan selama waktu penyimpanan (selama 10 minggu).  
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SARAN 

1. Pengamatan kadar air, kebusukan, aroma, warna, rasa, dan penerimaan konsumen 

dapat dilanjutkan hingga bulan ketiga agar dapat dilihat perubahan yang lebih 

signifikan dan batas daya simpan . 

2. Alat pengukuran kadar air abon cabai hendaknya menggunakan alat ukur KA khusus 

untuk bubuk karena nilai ketelitian alat yang lebih tinggi, disamping itu juga perlu alat 

untuk mengukur tingkat kepedasan (chili meter) sehingga hasilnya lebih objektif dan 

terukur.  

3. Diperlukan penelitian pengempaan cabai lanjutan, dengan menggunakan yang lebih 

efektif, terhadap tekanan pengempaan, alat pengempa, lamanya pengempaan dan 

pengadukan (penelitian tentang alat pengempa yang tepat guna). 
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Lampiran 1 Parameter Uji dalam Pengamatan Cabai Kering, Cabai Bubuk, dan Abon 

Cabai 

Skor Kondisi  Skor Kondisi 

Kebusukan (keberadaan jamur)  Warna  

1 Tidak ada jamur  1 Merah seperti awal  

2 Jamur < 5 %  2 Merah cerah 

3 Jamur 5 % - 10 %  3 Merah kusam 

4 Jamur 10 % - 25 %  4 Merah kecoklatan 

5 Jamur 25 % - 50 %  5 Merah kehitaman 

6 Jamur > 50 %%  6 Hitam 

Aroma   Rasa  

1 Harum seperti awal  1 Pedas seperti awal 

2 Sangat harum khas cabai  2 Sangat Pedas 

3 Harum  3 Pedas 

4 Agak harum  4 Kurang pedas 

5 Kurang harum  5 Tidak Pedas 

6 Apek  6 Hilang rasa cabai 

Penerimaan konsumen/penampilan    

1 Enak dan menarik  3 Tidak enak tetapi menarik 

2 Enak tetapi tidak menarik  4 Tidak enak dan tidak menarik 

Pengamatan KA     

Dilakukan untuk mengamati tingkat kekeringan dengan alat G-Won Moisture Tester 

(setara barley, dalam persen) 
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Lampiran 2 Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Pengaruh Pengempaan pada Cabai kering dan Bubuk 

Hasil Pengamatan Cabai Rawit Merah Kering dengan Pengempaan (Pressing) 

No Parameter Awal 
Minggu 

I 

Minggu 

II 

Minggu 

III 

Minggu 

IV 

Minggu 

V 

Minggu 

VI 

Minggu 

VII 

Minggu 

VIII 

Minggu 

IX 

Minggu 

X 

1 Kadar Air 10.38 11.05 10.23 10.71 10.42 11.17 12.15 13.06 15.68 13.17 13.50 

2 Kebusukan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.67 1 

3 Aroma 1 1 1.33 2.33 2.00 3.33 3.67 3 3.33 2.67 5 

4 Warna 1 1 1.67 2.00 2.33 2 3.33 2 3 3.00 3.33 

5 Rasa 1 2 2.33 2.67 3 3.67 3.67 2 3.67 3.33 4 

 

 

 

 

             

Hasil Pengamatan Cabai Rawit Merah Kering tanpa Pengempaan (Pressing) 

No Parameter Awal 
Minggu 

I 

Minggu 

II 

Minggu 

III 

Minggu 

IV 

Minggu 

V 

Minggu 

VI 

Minggu 

VII 

Minggu 

VIII 

Minggu 

IX 

Minggu 

X 

1 Kadar Air 9.88 9.88 11.77 11.85 12.82 12.47 13.58 13.54 14.70 13.13 16.90 

2 Kebusukan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.33 1.00 1.00 1.67 1.00 

3 Aroma 1.00 1.33 2.00 2.00 2.00 2.67 3.67 2.67 3.00 4.00 5.33 

4 Warna 1.00 1.00 1.67 2.33 3.00 4.00 4.67 3.33 4.33 5.00 5.00 

5 

 

Rasa 1.00 2.33 2.33 2.33 3.00 3.00 3.00 2.00 3.67 2.33 3.33 
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Hasil Pengamatan Cabai Rawit Merah Bubuk dengan Pengempaan (Pressing) 

No Parameter Awal 
Minggu 

I 

Minggu 

II 

Minggu 

III 

Minggu 

IV 

Minggu 

V 

Minggu 

VI 

Minggu 

VII 

Minggu 

VIII 

Minggu 

IX 

Minggu 

X 

1 Kadar Air 10.08 10.42 10.08 10.30 11.32 11.37 13.33 14.02 13.53 15.33 14.70 

2 Kebusukan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

3 Aroma 1.00 1.67 1.33 2.00 2.33 3.00 3.33 2.33 3.00 3.00 4.00 

4 Warna 1.00 1.00 2.00 1.67 2.00 2.33 1.67 2.00 3.33 2.33 2.67 

5 Rasa 1.00 2.00 2.33 2.67 3.00 3.33 3.33 3.00 3.33 3.33 3.33 

             

             

             

Hasil Pengamatan Cabai Rawit Merah Bubuk Tanpa Pengempaan (Pressing) 

No Parameter Awal 
Minggu 

I 

Minggu 

II 

Minggu 

III 

Minggu 

IV 

Minggu 

V 

Minggu 

VI 

Minggu 

VII 

Minggu 

VIII 

Minggu 

IX 

Minggu 

X 

1 Kadar Air 10.22 10.22 10.97 12.22 12.87 12.63 14.63 15.13 16.53 16.15 15.90 

2 Kebusukan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.33 

3 Aroma 1.00 1.67 2.00 2.00 3.00 2.67 4.00 2.67 3.33 4.67 5.00 

4 Warna 1.00 1.00 1.33 2.00 2.00 2.00 3.33 2.33 3.00 3.33 3.00 

5 Rasa 1.00 2.00 1.67 3.00 3.67 3.00 3.33 3.00 3.00 3.00 3.67 



37 

 

Lampiran 3 Foto Pengamatan 

Pengamatan warna abon cabai di minggu ke-2 

 
 

Pengamatan warna abon cabai di minggu ke-4 
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Pengamatan warna abon cabai di minggu ke-6 

 
 

Pengamatan warna abon cabai di minggu ke-8 
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Pengamatan warna abon cabai di minggu ke-10 
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Lampiran 4 Kegiatan Persiapan Pengambilan Data 
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Lampiran 5 Kegiatan Pengambilan Data 
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Lampiran 6 Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Diversifikasi Komponen dalam 

Pembuatan Abon Cabai 

Hasil Pengamatan Kadar Air Bubuk Cabai 

No  Kode Sampel 

Kadar Air (%) 

Pengamatan ke 

1 2 3 4 5 

1 AC_A_TR  8.37 7.25 8.63 8.17 9.18 

2 AC_A_BP 8.62 7.42 7.55 8.17 8.82 

3 AC_B_TR  8.78 7.18 7.77 8.28 8.67 

4 AC_B_BP 8.07 7.03 7.55 8.32 9.17 

 

 

Hasil Pengamatan Aroma pada Bubuk Cabai 

No  
Kode 

Sampel 

Aroma 

Pengamatan ke 

1 2 3 4 5 

1 AC_A_TR  1 1.67 3 3.67 4.67 

2 AC_A_BP 1 2.67 3.67 4.33 5.33 

3 AC_B_TR  1 3 3.67 4.33 5 

4 AC_B_BP 1 2 3.67 4.67 5.33 

 

 

Hasil Pengamatan Kebusukan pada Bubuk Cabai 

No  
Kode 

Sampel 

Kebusukan 

Pengamatan ke 

1 2 3 4 5 

1 AC_A_TR  1 1 1 1 1 

2 AC_A_BP 1 1 1 1 1 

3 AC_B_TR  1 1 1 1 1 

4 AC_B_BP 1 1 1 1 1 
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Hasil Pengamatan Warna pada Bubuk Cabai 

No  
Kode 

Sampel 

Warna  

Pengamatan ke 

1 2 3 4 5 

1 AC_A_TR  1.67 2.67 3.67 3.67 4.33 

2 AC_A_BP 2 3 4 4.67 5 

3 AC_B_TR  2 3 3.67 4 5 

4 AC_B_BP 1 2 3.33 3.67 4.67 

 

 

Hasil Pengamatan Rasa pada Bubuk Cabai 

No  
Kode 

Sampel 

Rasa   

Pengamatan ke 

1 2 3 4 5 

1 AC_A_TR  2 2.67 3.33 3.33 3.67 

2 AC_A_BP 3.33 2.33 3.33 3.67 4.67 

3 AC_B_TR  1.33 2.33 3.33 4.33 5 

4 AC_B_BP 2 3.33 3.33 4 4.67 

 

 

Hasil Pengamatan Penerimaan Konsumen 

No  
Kode 

Sampel 

Penerimaan Konsumen 

Pengamatan ke 

1 2 3 4 5 

1 AC_A_TR  1.67 1.67 2.33 2.33 2.33 

2 AC_A_BP 2.33 2.67 3.67 4 4 

3 AC_B_TR  1.67 2.33 2.67 2.33 2.33 

4 AC_B_BP 1.67 1.67 1.67 3 3.33 

 


