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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Komoditas cabai ditetapkan sebagai salah satu komoditas utama pertanian, hal ini 

karena sering terjadinya gejolak produksi dan fluktuasi harga, sehingga sangat 

mempengaruhi pada inflasi nasional dan ekonomi makro. Pada musim panen atau musim 

kering tejadi peningkatan produksi cabai di sentra dan kawasan produksi, dibarengi 

dengan sistem distribusi yang tidak lancar sehingga cabai menumpuk di tingkat petani dan 

hargapun jatuh. Di lain pihak pada musim hujan terjadi kelangkaan produksi karena 

berkurangnya areal panen, serangan OPT maupun pengaruh iklim. 

Kebijakan dan program pengembangan cabai telah dilakukan untuk peningkatan 

produksi dan mengurangi permasalahan tersebut. Langkah aksi dan kebijakan yang telah 

dilakukan antara lain; 1) Pengembangan kawasan dan sentra produksi, 2) Pengembangan 

budidaya di lahan kering pada musim kemarau yang dipanen pada musim hujan (GTCK = 

Gerakan Tanam Cabai musim Kering), 3) Pendampingan penerapan teknologi budidaya 

sesuai rekomendasi dan penerapan GAP, 4) Pengembangan dan penerapan teknologi 

penanganan pascapanen, 5) Pengembangan produksi di lahan pekarangan (GPOP dan 

KRPL), 6) Penguatan manajemen produksi dan pola tanam di tingkat petani. 

Umumnya petani di kawasan dan sentra produksi cabai sudah berpengalaman dan 

mampu menerapkan budidaya sesuai rekomendasi teknologi, meskipun dalam manajemen 

usaha masih menemui kendala, seperti pengaturan pola produksi, pengaturan jadwal 

tanam, sikronisasi produksi antar petani produsen dan antar kawasan/sentra produksi.  

Aspek produksi boleh dikatakan telah berhasil, akan tetapi masih gagal dalam penanganan 

pascapanen, sehingga kehilangan hasil (postharvest losses) masih tinggi, bahkan bisa 

mencapai 50% (teramasuk kerusakan dan penyusutan dalam transportasi 10%).  Kondisi 

ini sering terjadi pada saat panen raya, sehingga terjadi penumpukan produksi dan harga 

jatuh, tentunya sangat merugikan dari aspek pengamanan produksi dan keuntungan yang 

diterima petani dan pelaku usaha.  
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Salah satu upaya dan strategi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan penerapan 

teknologi penanganan pascapanen dan pengolahan hasil cabai, yang dilakukan melalui 

pengenalan teknologi, penyuluhan dan pendampingan teknologi, penyediaan sarana 

pascapanen.  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 

perhatian dan penekanan penerapan teknologi ini masih terbatas, meskipun hasil-hasil 

penelitian sudah banyak dihasilkan dari berbagai lembaga riset.  Oleh karena itu 

diperlukan suatu terobosan penelitian teknologi pascapanen dan pengolahan primer cabai 

yang bersifat aplikatif, dan selanjutnya dideseminasikan kepada petani dan pelaku usaha. 

Penelitian ini dilakukan untuk uji terap penanganan pascapanen dan pengolahan primer 

cabai sebagai bahan pembelajaran, dan untuk deseminasi penerapan di tingkat petani. 

Perumusan Masalah 

1. Daya simpan cabai segar tidak bisa tahan lama, sehingga bila terjadi kelebihan  

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

tertangani dengan baik, kondisi ini tentu merugikan petani. 

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

menurun atau kesulitan dalam distribusi, sehingga harga cabai meningkat tajam dan 

merugikan konsumen 

3. Penanganan masalah ini dapat dilakukan dengan penerapan teknologi pascapanen dan 

pengolahan hasil, akan tetapi pengetahuan dan aplikasi teknologi dalan penanganan 

cabai segar menjadi cabai kering dan cabai bubuk dewasa ini masih terbatas. 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui daya simpan cabai kering dan cabai bubuk melalui uji terap teknologi 

penanganan pascapanen dan pengolahan primer. 

2. Mempelajari karakteristik cabai merah hasil penanganan pascapanen dengan proses 

pengeringan dan pengolahan primer menjadi bubuk cabai. 

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

date) dan sahih, mengikuti fakta dalam penerapan teknologi.  

Keluaran (outputs) dari penelitian ”Kaji Terap Teknologi Penanganan Pascapanen 

dan Pengolahan Primer Cabai Merah untuk Peningkatan Daya Simpan” ini adalah 

informasi tentang data dan metoda pengeringan dan penepungan cabai merah yang baik, 

praktis dan mudah untuk diterapkan pada tingkat petani, pelaku usaha mikro dan kecil. 

Sementara  kegunaan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan masukan dan referensi dalam melakukan pembelajaran (kuliah dan 

praktikum) untuk mata ajaran Penjaminan Mutu Produk Pertanian dan mata kuliah 

Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian 

2. Sebagai masukan dalam penerapan teknologi aplikatif dalam penanganan dan 

pengolahan cabai merah, sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi 

permasalahan cabai. 

3. Hasil kaji terap ini dapat didesiminasikan kepada mahasiswa melalui proses 

pembelajaran (kuliah dan praktikum) serta kepada petani/produsen cabai di kawasan 

dan sentra produksi cabai melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan 

penyuluhan lapangan dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai tambah 

komoditas cabai, 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk peningkatan dan perbaikan pelaksanaan 

pembelajaran kepada mahasiswa pada Kelompok Ilmu Agro-Eko-Teknologi (pada Jurusan 

Penyuluhan Pertanian, STPP Bogor). Selanjutnya akan memberikan dampak untuk 

peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah produk  cabai yang dilakukan oleh petani, 

pelaku usaha mikro dan kecil di bidang agribisnis cabai. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Taksonomi dan Keragaman Cabai 

Tanaman cabai (Capsicy annum L.) adalah komoditas hortikultura utama yang 

merupakan tanaman perdu dengan rasa buah pedas yang disebabkan oleh kandungan 

capsaicin. Taksonomi cabai adalah sebagi berikut 

Kingdom   :  Plantae  
Divisio  :  Spermatophyta 

Sub-divisio :  Angiospermae 

Kelas  :  Dicotyledoneae 

Ordo  :  Tubiflorae (Solanales) 

Famili   :  Solanaceae 

Genus  :  Capsicum 

Spesies   :  Capsicum annum L. 

  Cabai mengandung senyawa aktif cabcaisin dan dihidrocapcaisin yang 

menyebabkan rasa pedas, disamping itu juga banyak mengandung karetonoid, lemak, 

protein, serta vitamin A dan C. Perbandingan komposisi aneka cabai secara umum 

dikemukakan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Perbandingan Komposisi Gizi Aneka Cabai 

No Komposisi Gizi Cabai Hijau 

Besar 

Cabai Merah 

Keriting 

Cabai Merah 

Besar 

Cabai Rawit 

Merah 

1 Kalori (kal) 23,00 31,00 31,00 103,00 

2 Protein (g) 0,70 15,90 1,00 4,70 

3 Lemak (g) 0,30 6,20 0,30 2,40 

4 Karbohidrat (g) 5,20 61,80 7,30 19,90 

5 Kalsium (mg) 14,00 160,00 29,00 45,00 

6 Fosfor (mg) 23,00 370,00 24,00 85,00 

7 Zat besi (mg) 0,40 2,30 0,50 2,50 

8 Vitamin A (SI) 260,00 576,00 470,00 11050,00 

9 Vitamin B1 (mg) 0,10 0,40 0,10 0,20 

10 Vitamin C (mg) 84,00 50,00 18,00 70,00 

11 Air ( g) 93,40 10,00 90,90 71,20 

Sumber : BB Litbang Pascapanen Pertanian (2014) 

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, keadaan ini meningkat dari produktivitas pada tahun 2010 yang hanya 6,58 ton/Ha 

(Ditjen Hortikultura, 2016). Cabai punya nilai ekonomi tinggi, sangat dibutuhkan seluruh 

lapisan masyarakat sebagai penyedap dan bumbu makanan. Cabai punya banyak manfaat 

dan kegunaan, diantaranya adalah: 
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1. Kesehatan mata dan memperhalus kulit 

2. Menjaga tubuh dari kemungkinan infeksi 

3. Membantu memperlancar darah 

4. Mengandung antioksidan, memperlambat rusaknya jaringan dan sel tubuh 

5. Mengandung zat anti inflamatori, mencegah pembengkakan 

6. Mengurangi kolesterol, mencegah stroke dan serangan jantung 

7. Memperceat metabolisme dan pembakaran kalori 

8. Mengobati demam, mengatasi sembelit 

9. Kandungan betacarotene, capsaicin, vitamin A dan C yang dapat menjaga kesehatan 

dan mengatasi impotensi. 

Hambatan dan permasalahan yang sering ditemui pada komoditas cabai ini antara 

lain adalah; 1) kebanyakan dibutuhkan dalam dalam keadaan segar (meskipun dalam 

pemasakan dilakukan penggilingan), 2) Komoditi cabai bersifat spesifik tidak bisa 

disubstitusi dengan komoditas lainnya, 3) Dikonsumsi dalam jumlah terbatas, tetapi 

dibutuhkan setiap saat sehingga dituntut tersedia sepanjang tahun, 4) produksi bersifat 

musiman dan produk segar mudah rusak, 5)  pada musim hujan umumnya harga melonjak 

karena terjadi  penurunan dan kelangkaan produksi, sebaliknya di musim kering terjadi 

kelebihan produksi, 6) Tingkat produktivitas cabai pertanaman musim kemarau (Juli-

Agustus) rendah karena  kekurangan air, ledakan hama pada fase vegetatif, dan serangan 

penyakit pada fase generatif di musim hujan  (Rahmat dan Yuyun, 2009).  

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, packaging, transport), 4) Kehilangan hasil karena memang 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 

(Anonimous, 2015). 

Panen dan Pascapanen Cabai 

Cabai akan masak fisiologis pada waktu berumur 70-75 HST, dan  di dataran tinggi 

setelah berumur 4-5 bulan, dicirikan dengan sebagian buah sudah berwarna merah.  Panen 

pertama cabai sangat ditentukan oleh faktor lingkungan, varietas dan cara budidaya. 

Pemanenan dapat sepanjang waktu, pemanenan dilakukan dengan cara dipetik, dengan 

frekuensi sebanyak  3-4 hari sekali, dan dapat dipanen sampai berumur 7-8 bulan. Panen 
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yang dilakukan terlalu uda akan mengakibatkan buah buah udah layu, susut, bobot 

maksimal belum tercapai, tidak tahan simpan serta kurang tahan terhadap goncangan 

sewaktu pengangkutan (Anonimous, 2012).  

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 

segar diawali sejak proses panen (pemetikan) yang tepat, dilakukan proses sortasi dan 

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

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 GHP akan meminimalkan 

kehilangan hasil dan kerusakan hasil sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi 

pelaku agribisnis. 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 teuh, 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
O
C dengan 

kelembabann 90-95% akan dapat tahan sapai 8 hari, 5) Pengangkutan dengan ketruk dan 

sebaiknya dengan mobil box berpendingin sehingga dapat mengurangi kerusakan atau 

busuk (Rahmat dan Yuyun, 2009). 

Ali Asgar, dkk (2015) menyebutkan bahwa karena cabai merupakan komoditas yang 

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

konsumen, dilain pihak hampir semua permintaan cabai untuk kebutuhan rumah tangga 



7 

 

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 

sayuran segar dengan teknologi ozonisasi tidak mengubah kandungan gizi karena gas ozon 

akan hilang melalui penguapan. Dengan perlakuan konsentrasi ozon 1% dan disimpan 

pada suhu 10
O
C mampu mempertahankan warna dan kesegaran cabai selama 14 hari, 

dengan produk yang masih disukai konsumen.  

Dondy Satyabu, dkk (2016) menyatakan bahwa dengan pencelupan cabai varietas 

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

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

teknologi penyimpanan cabai segar yang diekomendasikan  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
0
C masih dapat 

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

pemanenan), meskipun terjadi susut bobot sebesar 1,17%.  

Aplikasi bahan penyalut berbasiskan pati sagu dan antimikroba minyak sereh adalah 

salah satu penerapan teknologi untuk meningkatkan daya simpan dan memperbaiki mutu 

mikrobiologis 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, dkk (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
O
C ternyata mampu meningkatkan daya 

simpan paprika selama 7 hari, dengan kondisi cukup segar dan total mikroba yang masih 

dapat diterima.  

Pengeringan dan  Pembuatan Cabai Bubuk 

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 upayanya adalah melalui pengeringan dan pembuatan 

menjadi cabai bubuk.  Tujuan pengeringan sayuran adalah untuk menurunkan kadar air, 
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mengecilkan volume, mengurangi pertumbuhan mikroorganisme, dan mengurangi 

aktivitas enzim. Pada perinsipnya dalam pengeringan terjadi proses perpindahan panas dan 

perpindhaan masa 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). 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 (Anonimous, 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, meskipun kegiatan ini sangat tergantung 

pada lokasi dan kondisi cuaca, disamping 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
o
C (Anonimous, 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
O
C atau suhu rendah antara 5-
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10
O
C. Produk bubuk cabai ini dapat langsung digunakan sebagai bumbu masakan (Rahmat 

dan Yuyun, 2009).  Secara umum Bagan Alir  Proses Pengeringan Cabai dan Pengolahan 

Primer Cabai Bubuk dikemukakan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Bagan Alir  Proses Pengeringan Cabai dan Pengolahan Primer menjadi 

Cabai Bubuk. 
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KERANGKA BERFIKIR 

Selama ini penjualan cabai oleh petani/produsen umumnya dilakukan dalam keadaan 

segar,   dan sebagian besar permintaan konsumen juga lebih banyak dalam bentuk cabai 

segar.  Di lain pihak, fakta menunjukkan permintaan dan konsumsi akan cabai bubuk dan 

cabai olahan juga sudah mulai banyak, baik dalam bentuk kemasan tersendiri ataupun 

dipadukan dalam kemasan pangan lainnya (seperti dalam mie instan).  

Petani/produsen cabai sudah banyak menguasai teknologi produksi/budidaya, akan 

tetapi masih sedikit yang menguasai dan menerapkan teknologi penanganan pascapanen. 

Kondisi ini menyebabkan cabai banyak yang rusak dan busuk, tidak bisa disimpan lama, 

akibatnya nilai tambah yang diterima petani rendah, disamping daya saing dengan produk 

cabai antar daerah menjadi menurun. 

Menghadapi permasalahan ketidak teraturan produksi, over produksi (kelimpahan 

produksi) pada musim/waktu tertentu, terjadi fluktuasi harga cabai tinggi yang 

menimbulkan inflasi, meningkatkan daya simpan, serta mengatasi kesulitan dalam 

distribusi dan pengaturan logistik, maka salah satu upaya yang perlu diterapkan dalam 

meningkatkan nilai tambah dan daya saing cabai tersebut adalah dengan melakukan dan 

menerapkan teknologi penanganan pascapanen menjadi cabai kering, serta dilanjutkan 

dengan proses pengolahan primer menjadi cabai bubuk. 

  Pelaksanaan penerapan teknologi pascapanen hortikultura sudah diamanatkan 

dalam UU nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura (Pasal 69 ayat 2).  Sebagai pedoman 

operasional juga sudah diatur dalam Permentan No. 73/Permentan/OT.140/9/2013 

Tentang Pedoman Panen  Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura 

yang Baik (Good Handling Practices and Good Packing House Management for 

Horticulture). Selanjutnya SOP Penanganan Pascapanen untuk kelompok komoditas dan 

beberapa komoditas hortikultura juga sudah dirumuskan. Teknologi penanganan 

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

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. Disini terjadi 

ketimpangan adopsi teknologi hasil penelitian dan anjuran dengan fakta di lapangan.  Oleh 

karena itu perlu upaya untuk melakukan penelitian yang bersifat pengembangan IPTEK 

Terapan sehingga memudahkan dalam deseminasinya ke petani dan pelaku usaha. Judul 

penelitai adalah  ”Kaji Terap Teknologi Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Primer 

Cabai Merah untuk Peningkatan Daya Simpan”. Penelitian ini dilakukan pada berbagai 

jenis cabai yang biasa dikonsumsi masyarakat, dan dengan berbagi perlakuan. Kerangka 
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Fikir Pelaksanaan Penelitian Teknologi Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Primer 

Cabai Merah sebagaimana dikemukakan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Fikir Pelaksanaan Penelitian Teknologi Penanganan Pascapanen 

dan Pengolahan Primer Cabai Merah 
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METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat dan lokasi pelaksanaan penelitian ”Kaji Terap Teknologi Penanganan 

Pascapanen dan Pengolahan Primer Cabai Merah untuk Peningkatan Daya Simpan” 

adalah di Laboratorium Pascapanen Hasil Pertanian, Jurusan Penyuluhan Pertanian, 

Kampus STPP Bogor, kampus Cibalagung. 

2. Penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Mei sampai dengan 

November 2017, namun sebelumnya telah dilakukan penelitian pendahuluan untuk 

mendapatkan gambaran umum. 

Prosedur Penelitian 

Cakupan komoditas dan parameter dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: 

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

besar dan cabai merah keriting.  

2. Cabai merah yang digunakan sebagai penelitian adalah cabai merah segar, terdiri dari 

cabai merah keriting dan cabai merah besar. Cabai didapat kan dari lahan petani di 

sentra produksi, yaitu Poktan Sindang Mulya (desa Sindang Laya, kecamatan 

Sukamantri, kabupaten Ciamis), dan Gapoktan Rumpun Tani (desa Citepan, 

kecamantan Ciawi, kabupaten Bogor) 

3. Pemilihan cabai yang akan dilakukan untuk penelitian, yaitu triming (pembuangan 

bagian yang tidka diperlukan) dan sortasi (memisahkan dan membuang cabai yang 

busuk dan kondisi tidak baik). 

4. Melakukan percobaan penelitian penanganan pascapanen dan pengolahan cabai 

dengan parameter perlakuan pengamatan sebagai berikut: 

a) Jenis cabai merah ; cabai merah besar (CMB) dan  cabai merah keriting (CMK). 

b) Pembelahan memanjang; cabai belah (B) dan cabai utuh (U). 

c) Pengeringan cabe; pengeringan dengan sinar matahari menggunakan rak kayu/ 

wadah pengering (S) dan pengeringan dengan oven merek WinLAb WGL-5B (O). 

Pengeringan dilakukan sampai kadar air sekitar 10%. 

d) Penerapan tahapan proses yaitu: sampai proses pengeringan cabai, dan sampai 

proses penggilingan menjadi cabai bubuk. 

5. Pengepakan (packaging) cabai kering dilakukan dengan menggunakan plastik khusus 

yang sudah mempunyai penutup (sealing plastic), dan cabai bubuk disimpan dalam 

stopless kaca. 
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6. Penyimpanan cabai kering dan cabai bubuk dilakukan di  ruangan terbuka dan suhu 

kamar, dalam bak/rak penyimpanan 

Secara umum bagan alir kerangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini sebagaimana 

Gambar 3 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Rancangan Pelaksanaan Penelitian Pascapanen dan Pengolahan Primer 

Cabai Merah  

 

7. Pengamatan cabai dilakukan setiap minggu dalam jangka waktu selama 8 (delapan 

minggu) sesudah dilakukan proses penanganan pacapanen. Parameter yang diamati 

adalah;  

a) Kadar Air, melalui pengukuran menggunakan alat Moisture Tester G-Won 

b) Kebusukan dengan melihat pertumbuhan jamur (kapang), pengamatan secara 

langsung  

c) Daya simpan dengan melakukan pengamatan secara uji organoleptik terhadap 

aroma, warna, rasa dan kekerasan/kekeringan (dengan menggunakan beberapa 

responden sebagai tester)  
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Parameter, skor dan ketentuan dalam penamatan secara organoleptik ini dikemukakan 

pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Parameter dan Skor Pengamatan Organoleptik Cabai 

No Skor Kondisi  No Skor Kondisi 

A. Kebusukan (Jamur)  B. Warna 

 1 Tidak ada jamur   1 Merah cerah mengkilat 

 2 Jamur < 5 %   2 Merah kusam 

 3 Jamur 5 % - 25 %   3 Merah kecoklatan 

 4 Jamur 25 % - 50 %   4 Merah kehitaman 

 5 Jamur > 50 %%   5 Hitam 

C. Aroma  D. Rasa 

 1 Sangat harum khas cabe   1 Sangat Pedas 

 2 Harum   2 Pedas 

 3 Agak harum   3 Kurang pedas 

 4 Kurang harum   4 Tidal Pedas 

 5 Apek   5 Netral 

E. 1. Kekeringan (untuk Cabai Giling)  E.2. Kekerasan (untuk Cabai  Kering) 

 1 Sangat kering   1 Renyah 

 2 Kering   2 Agak Renyah 

 3 Agak Kering   3 Layu 

 4 Lembab   4 Lunak 

 5 Sangat Lembab/ Berair   5 Lembek/Becek 

 

Pengumpulan dan Analisis Data 

1. Data pengamatan penyimpanan cabai dilakukan setiap minggu selama periode waktu 

penyimpanan 

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

parameter dan waktu pengamatan. 

3. Dilakukan penghitungan perbandingan tingkat efisiensi pengeringan antar kelompok 

perlakukan. 

4. Dilakukan perbandingan keadaan cabai antar jenis (cabai merah besar dan cabai 

merah keriting), perlakuan penanganan (belah dan utuh), perlakuan pengeringan 

(oven dan sinar matahari). 

5. Analisis data dilakukan melalui uji T (T-test) dan Analisis Varian (ANOVA), untuk 

melihat perbandingan dan perbedaan hasil dari setiap perlakuan. 

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

statistik selanjutnya dilakukan interpretasi dan analisis hasil. 
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Hipotesis Statistik 

HO = Tidak terdapat perbedaan efisiensi proses pengeringan antar perlakuan untuk 

mencapai tingkat kekeringan yang diinginkan 

HO = Tidak terdapat perbedaan antar pelakukan daya simpan cabai merah besar dengan 

cabai merah keriting setalah dilakukan pengeringan dan pembuatan tepung cabai 

H0  =  Tidak terdapat perbedaan daya simpan cabai kering antara cabai merah utuh dan 

cabai merah dibelah.  

HO = Tidak terdapat perbedaan daya simpan cabe melalui proses pengeringan dengan 

sinar matahari dan pengeringan dengan oven 

H0 =  Pengolahan cabai kering menjadi cabai bubuk akan meningkatkan daya simpan 

dan memudahkan penggunaan oleh konsumen. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efisiensi Proses Pengeringan Cabai 

Pengeringan cabai dilakukan dengan menjemur pada sinar matahari dan dengan oven 

listrik, untuk mencapai kadar air kering (minimal 10 %).  Hasil proses pengeriangan 

dengan kedua cara tersebut, pengeringan dengan oven rata-rata mencapai kadar air 9,47% 

dengan waktu pengeringan berkisar antara 28-38 jam (tergantung pada banyaknya cabai), 

sementara pengeringan dengan sinar matahari rata-rata mencapai kadar air 9,67 % dengan 

waktu peneringan berkisar antara 33 – 77 Jam (tergantung pada banyaknya cabai dan 

kondisi cuaca). Dengan demikian maka pengeringan dengan oven lebih cepat 

dibandingkan dengan pengeringan melalui penjemuran dengan menggunakan sinar 

matahari, disamping tidak tergantung pada cuaca atau iklim, namun kapasitas dan 

kemampuan pengeringan dengan oven terbatas, serta membutuhkan energi listrik. 

Tingkat efisiensi proses pengeringan dihitung dengan membandingkan berat cabai 

hasil pengeringan terhadap berat awal (I) dan terhadap berat cabai setelah dilakukan 

sortasi dan triming (II).  Data keadaan efisiensi proses pengeringan dikemukakan pada 

Lampiran 1, selanjutnya dilakukan uji perbandingan dengan t-test.  Keadaan hasil tingkat 

efisiensi proses pengeringan cabai pada masing masing perlakuan dikemukakan pada 

Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Hasil Penghitungan Tingkat Efisiensi Proses Pengeringan Cabai 

No Jenis Cabai dan/atau 

Perlakuan pada Proses 

Pengeringan 

Terhadap Berat Awal Terhadap Sortasi & Triming 

% Efisiensi T-test % Efisiensi T-test 

I Cabai Merah Keriting 15,27 aa 20,39 aa 

 Cabai Merah Besar 18,49  20,49  

II Pengeringan dengan 

Oven 
17,87 aa 21,19 aa 

 Pengeringan dengan 

Sinar Matahari 
15,88  19,69  

III Cabai Utuh 17,65 aa 21,75 aa 

 Cabai Dibelah 16,10  19,13  

Catatan : aa = tidak ada perbedaan nyata 

Dari data perhitungan dan T-test tingkat efisiensi perlakuan proses pengeringan cabai 

merah memberikan hasil bahwa tidak ada perbedaan nyata tingkat efisiensi proses 

pengeringan dalam mendapatkan cabai dengan tingkat kekeringan sampai kadar air sekitar 

10%, antara jenis cabai (cabai merah besar = CMB dan cabai merah keriting = CMK), cara 

pengeringan (dengan sinar matahari ataupun dengan oven) maupun antara cabai utuh dan 

cabai dibelah. Hanya saja pengeringan dengan sinar matahari akan memakan waktu lama, 
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sementara dengan oven membutuhkan energi/biaya.  Perlakuan dengan membelah cabai 

akan menambah tahap proses dengan tujuan untuk mempercepat proses pengeringan, akan 

tetapi ternyata tidak memberikan hasil yang berbeda nyata terhadap efisiensi proses 

pengeringan baik antar jenis cabai maupun cara pengeringan. 

Uji statistik menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengeringan terhadap berat awal 

antara CMB dengan CMK tidak berbeda nyata, namun dari Tabel hasil pengukuran 

terlihat bahwa tingkat efisiensi pada CMB lebih tinggi dari CMK, sementara pada efisiensi 

terhadap hasil sortasi dan trimmingnya punya angka yang sama. Ini menujukkan bahwa 

pada CMK banyak terjadi kehilangan pascapanen, karena bobot bahan yang tidak 

digunakan (tangkai, daun, kotoran dan juga bagian yang rusak) lebih banyak dibandingkan 

dengan CMK. 

Perbedaan Jenis Cabai 

Dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan cabai merah keriting (CMK) dan 

cabai merah besar (CMB). Hasil analisis data dengan ANOVA terhadap parameter kadar 

air (KA) antar jenis cabai (CMK dan CMB) pada pengamatan cabai kering dan cabai 

giling selama penyimpanan dikemukanan pada Tabel 4 berikut,  

Tabel 4  Hasil ANOVA Parameter Kadar Air pada Penyimpanan Cabai Kering dan 

Cabai Bubuk antara Cabai Merah Keriting dan Cabai Merah Besar. 

Perlakuan Parameter F Hit F Sig. Hasil Keterangan 

Cabai Kering  

CMK dan CMB  (gabungan) 1,813 0,089 aa 8 pengamatan 

CMK dengan CMB 5,619 0,000 ab 16 pengamatan 

Cabai Giling (Bubuk)   

CMK dan CMB  (gabungan) 2,891 0,007 ab 8 pengamatan 

CMK dengan CMB 1,859 0,030 ab 16 pengamatan 

Catatan : aa = F Sign > 0,05, tidak terdapat perbedaan,  ab = F Sign < 0,05, berbeda nyata 

Penghitungan dengan 8 pengamatan yaitu penggabungan antara data CMB dan CMK, 

sedangkan dengan 16 pengamatan dilakukan dengan membedakan data pengamatan CMK 

dengan CMB.  Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan KA 

selama penyimpanan pada cabai kering secara keseluruhan, namun antar jenis cabe 

terdapat perbedaan nyata.  Sementara pada penyimpanan cabai giling terdapat  perbedaan 

nyata KA setiap minggunya (awal 11,22%, menjadi 13,13 % pada minggu ke delapan).   

Terdapat perbedaan nyata kadar air selama penyimpanan setiap minggunya pada cabai 

giling, dan pada cabai kering bila dilihat satu persatu, yaitu semakin lama semakin 

meningkat. Perbedaan ini dapat dilihat pada rata-rata kadar air awal CMK kering adalah 
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10,74% meningkat menjadi 12,00% pada minggu ke-8, rata-rata kadar air awal CMB 

kering adalah 12,05% meningkat menjadi 13,55 % pada minggu ke-8. Rata-rata kadar air 

awal CMK giling adalah 11,11% meningkat menjadi 12,97% pada minggu ke-8, rata-rata 

kadar air awal CMB kering adalah 11,32% meningkat menjadi 13,29 % pada minggu ke-8.  

Disamping itu juga terjadi perbedaan nyata keadaan kadar air pada CMK dan CMB. 

Pengamatan terhadap tingkat kebusukan pada cabai kering maupun cabai giling 

dilakukan terhadap pertumbuhan jamur (persentase keberadaan jamur).  Hasil pengamatan 

sampai minggu ke delapan menunjukkan bahwa pada cabai bubuk tidak ada pertumbuhan 

jamur sama sekali, sedangkan pada cabai kering hampir tidak ada ditemukan jamur (baru 

sedikit muncul pada minggu ke 7 dan 8).  Ini menunjukkan bahwa dengan pengeringan 

dan pembuatan cabai bubuk dapat menghindari proses kebusukan, disamping tanaman 

cabai juga kurang baik sebagai media pertumbuhan jamur.  

Pengamatan terhadap daya simpan cabai giling dan cabai bubuk dilakukan terhadap 

penerimaan responden, yang dinilai berdasarkan uji organoleptik terhadap aroma, rasa, 

warna, kekeringan pada cabai giling dan kekerasan pada cabai kering.  Hasil analisis data 

dengan ANOVA parameter uji organoleptik pada cabai kering dan cabai giling selama 

penyimpanan dikemukanan pada Tabel 5 berikut.  

Tabel 5.  Hasil ANOVA Uji Organoleptik pada Penyimpanan Cabai Kering dan 

Cabai Giling antara Cabai Merah Keriting dan Cabai Merah Besar 

Perlakuan Parameter F Hit F Sig. Simpulan Keterangan 

Cabai Kering  

Aroma;  CMK dan CMB 

(gabungan) 
12,666 0,000 ab 8 pengamatan 

Aroma; CMK dengan CMB  7,490 0,000 ab 16 pengamatan 

Rasa;  CMK dan CMB  

 (gabungan) 
6,791 0,000 ab 8 pengamatan 

Rasa; CMK dengan CMB 5,606 0,000 ab 16 pengamatan 

Warna;  CMK dan CMB 

(gabungan) 
1,961 0,064 aa 8 pengamatan 

Warna; CMK dengan CMB 5,192 0,000 ab 16 pengamatan 

Kekerasan;  CMK dan CMB 

(gabungan) 
1,912 0,071 aa 8 pengamatan 

Kekerasan; CMK dengan CMB  6,469 0,000 ab 16 pengamatan 

Cabai Giling (Bubuk)  

Aroma; CMK dan CMB 

(gabungan) 
18,621 0,000 ab 8 pengamatan 

Aroma. CMK dengan CMB 9,543 0,000 ab 16 pengamatan 

Rasa;  CMK dan CMB  

(gabungan) 
8,894 0,000 ab 8 pengamatan 



19 

 

Rasa; CMK dengan CMB 8,763 0,000 ab 16 pengamatan 

Warna;  CMK dan CMB 

(gabungan) 
6,230 0,000 ab 8 pengamatan 

Warna; CMK dengan CMB 4,207 0,000 ab 16 pengamatan 

Kekeringan;  CMK dan CMB 

(gabungan) 
39,090 0,000 ab 8 pengamatan 

Kekeringan. CMK dengan CMB 18,624 0,000 ab 16 pengamatan 

Catatan : aa = F Sign > 0,05, tidak terdapat perbedaan,  ab = F Sign < 0,05, berbeda nyata 

 

Hasil analisis data dengan ANOVA terhadap parameter uji organoleptik CMK dan 

CMB terhadap cabai kering dan cabai giling pada Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat 

aroma, rasa, warna, kekerasan dan kekeringan berbeda nyata setelah dilakukan 

penyimpanan selama 8 minggu, kecuali untuk warna dan kekerasan cabai kering. Secara 

umum data hasil uji organoleptik CMK dan CMB, baik pada cabai kering maupun cabai 

giling, memperlihatkan kondisi semakin menurun selama penyimpanan (sebagaimana 

diperlihatkan pada Lampiran 2). 

Penerimaan responden melalui uji organoleptik cabai kering selama penyimpanan 

terjadi penurunan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Parameter aroma, penurunan penerimaan keseluruhan dari nilai 1,60 menjadi 2,55 

(artinya masih berada pada tingkat layak konsumsi namun sudah menurun, antara 

harum dan agak harum). Akan tetapi pada CMB terjadi penurunan cukup tajam, yaitu 

dari nilai 1,50 menjadi 3,38 (tingkat aroma cabainya sudah mulai hilang) 

2. Parameter warna cabai kering, penurunan hanya sampai pada nilai 2,90 (awal 2,10), 

artinya warna sudah mulai berubah menjadi kecoklatan, namun warna antara CMK 

dan CMB pada cabai kering tidak terdapat perbedaan nyata selama penyimpanan 

3. Parameter rasa, penurunan hanya sampai pada nilai 2,45 (dari nilai 1,90), artinya 

setelah penyimpanan 8 minggu masih berada pada tingkat layak konsumsi (antara 

pedas dan kurang pedas).  

4. Parameter kekerasan pada cabai kering turun dari nilai 2,55 menjadi 3,10 setelah 

penyimpanan 8 minggu, artinya sudah layu, dan kekerasan antara CMK dan CMB 

pada cabai kering tidak terdapat perbedaan nyata selama penyimpanan.  

Penerimaan responden secara organoleptik terhadap cabai giling yang disimpan dalam 

stoples terjadi penurunan penilaian organoleptik, yang dapt dijelaskan sebagai berikut. 

1. Parameter aroma, tidak banyak terjadi penurunan, awal dari 2,50 menjadi 2,67 pada 

minggu ke delapan (meskipun uji T menyatakan berbeda nyata), artinya cabai giling 

ini masih berada pada tingkat layak (antara harum dan agak harum).  
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2. Parameter warna, penurunan hanya tidak begitu banyak, yaitu dari nilai 2,08 menjadi 

2,38, artinya masih berada dalam warna merah yang cukup baik dan dapat diterima 

konsumen (antara merag cerah dengan erah kusam).  

3. Parameter rasa, penurunan hanya sampai pada nilai 2,71 (nilai awalnya 2,33), artinya 

masih berada pada tingkat layak konsumsi, antara pedas dan kurang pedas). Rasa 

CMK relatif tidak banyak berubah dari kondisi awal, sementara pada CMB terjadi 

penurunan sampai nilai 2,88 (kurang pedas). 

4. Parameter kekeringan turun dari nilai 2,05 (kering) ada nilai 2,70 (tidak banyak beda 

antara CMK dan CMB), artinya sudah mulai peningkatan kandungan air, namun 

masih kondisi agak kering. dan ternjadi perubahan nyata pada penyimpanan setiap 

minggunya.  

Perlakuan Pembelahan Cabai 

Perlakuan cabai belah dimaksudkan untuk mempercepat proses pengeringan, dalam 

penelitian ini dilihat pengaruh perlakuan pembelahan terhadap kadar air cabai kering 

maupun cabai bubuk.  Hasil analisis data dengan ANOVA terhadap parameter kadar air 

pada perlakuan cabai belah dengan cabai utuh  selama penyimpanan dikemukanan pada 

Tabel 6 berikut,  

Tabel 6  Hasil ANOVA Parameter Kadar Air pada Penyimpanan Cabai Kering dan 

Cabai Bubuk antara Cabai Belah dan dan Cabai Utuh 

Perlakuan Parameter F Hit F Sig. Simpulan Keterangan 

Cabai Kering  

Cabe belah dan Cabai  Utuh 

(gabungan) 
2,891 0,007 ab 8 pengamatan 

Cabe belah dengan Cabai 

Utuh 
2,063 0,014 ab 16 pengamatan 

Cabai Giling (Bubuk)   

Cabe belah dan Cabai  Utuh 

(gabungan) 
1,813 0,089 aa 8 pengamatan 

Cabe belah dengan Cabai 

Utuh 
1,046 0,412 aa 16 pengamatan 

Catatan : aa = F Sign > 0,05, tidak terdapat perbedaan,  ab = F Sign < 0,05, berbeda nyata 

 

Dengan adanya perlakuan pembelahan terhadap cabai, ternyata memberikan pengaruh 

nyata pada tingkat KA cabai belah dengan cabai utuh selama penyimpanan cabai kering, 

akan tetapi tidak berpengaruh nyata pada KA cabai giling. Secara umum kadar air CMK 

dan CMB baik pada cabe kering maupun cabai giling semakin meningkat nyata dengan 

adanya penyimpanan setiap minggunya. 



21 

 

Pengaruh pembelahan cabai sebelum dilakukan pengeringan dilakukan terhadap uji 

organoleptik, mencakup aroma, rasa, warna, kekerasan pada cabai kering dan kekeringan 

cabai giling. Hasil ANOVA parameter organoleptik pada penyimpanan cabai kering dan 

cabai giling dengan perlakuan pembelahan dan utuh dikemukakan pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7.  Hasil ANOVA Uji Organoleptik pada Penyimpanan Cabai Kering dan 

Cabai Giling dengan Perlakuan Pembelahan 

Perlakuan Parameter F Hit F Sig. Simpulan Keterangan 

Cabai Kering 

Aroma;  Cabe  Utuh dan Cabai 

Belah (gabungan) 
12,666 0,000 ab 8 pengamatan 

Aroma; Cabe  Utuh dengan Cabai 

Belah 
6,832 0,000 ab 16 pengamatan 

Rasa;  Cabe  Utuh dan Cabai 

Belah (gabungan) 
6,791 0,000 ab 8 pengamatan 

Rasa; Cabe  Utuh dengan Cabai 

Belah 
3,397 0,000 ab 16 pengamatan 

Warna;  Cabe  Utuh dan Cabai 

Belah (gabungan) 
1,961 0,064 aa 8 pengamatan 

Warna; Cabe  Utuh dengan Cabai 

Belah 
6,230 0,000 ab 16 pengamatan 

Kekerasan;  Cabe  Utuh dan Cabai 

Belah (gabungan) 
1,912 0,071 aa 8 pengamatan 

Kekerasan; Cabe  Utuh dengan 

Cabai Belah 
1,236 0,252 aa 16 pengamatan 

Cabai Giling (Bubuk) 

Aroma;  Cabe  Utuh dan Cabai 

Belah (gabungan) 
12,666 0,000 ab 8 pengamatan 

Aroma; Cabe  Utuh dengan Cabai 

Belah 
9,042 0,000 ab 16 pengamatan 

Rasa;  Cabe  Utuh dan Cabai 

Belah (gabungan) 
9,076 0,000 

ab 
8 pengamatan 

Rasa; Cabe  Utuh dengan Cabai 

Belah 
4,663 0,000 

ab 
16 pengamatan 

Warna;  Cabe  Utuh dan Cabai 

Belah (gabungan) 
6,230 0,000 ab 8 pengamatan 

Warna; Cabe  Utuh dengan Cabai 

Belah 
3,206 0,000 ab 16 pengamatan 

Kekeringan;  Cabe  Utuh dan 

Cabai Belah (gabungan) 
39,090 0,000 

ab 
8 pengamatan 

Kekeringan; Cabe  Utuh dengan 

Cabai Belah 
19,109 0,000 

ab 
16 pengamatan 

Catatan : aa = F Sign > 0,05, tidak terdapat perbedaan,  ab = F Sign < 0,05, berbeda nyata 
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Hasil analisis data dengan ANOVA terhadap parameter uji organoleptik CMK dan 

CMB Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat aroma, rasa, warna, kekerasan dan kekeringan 

berbeda nyata setelah dilakukan penyimpanan selama 8 minggu. Penerimaan responden 

dengan adanya proses penyimpanan cabai kering dan cabai giling terjadi penurunan 

penilaian organoleptik, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Pembelahan tidak memberikan pengaruh perbedaan nyata terhadap perubahan warna 

dan kekerasan pada cabai kering selama penyimpanan. 

2. Pembelahan memberikan pengaruh nyata pada aroma dan rasa cabai kering, baik pada 

CMK dan CMB, kondisinya semakin lama semakin menurun. 

3. Pembelahan memberikan pengaruh nyata terhadap parameter aroma, rasa, warna dan 

kekeringan selama penyimpanan cabai giling, baik pada CMK dan CMB, kondisinya 

menunjukkan nilai yang semakin menurun. 

  

Perlakuan Cara Pengeringan 

Pengeringan CMK dan CMB dilakukan dengan oven listrik dan sinar matahari, proses 

pengeringan ini diduga memberikan pengaruh pada kualitas cabai kering dan cabai bubuk 

selama penyimpanan.  Hasil analisis data dengan ANOVA terhadap parameter KA pada 

cara pengeringan cabai dengan oven dan sinar matahari pada pengamatan cabai kering dan 

cabai giling selama penyimpanan dikemukanan pada Tabel 8 berikut.  

Tabel 8  Hasil ANOVA Parameter Kadar Air pada Penyimpanan Cabai Kering dan 

Cabai Bubuk melalui Pengeringan dengan Oven dan Sinar Matahari.  

Perlakuan Parameter F Hit F Sig. Simpulan Keterangan 

Cabai Kering  

Oven dan Sinar Matahari 

(gabungan) 
2,891 0,007 ab 8 pengamatan 

Oven  dengan Sinar Matahari 4,042 0,000 ab 16 pengamatan 

Cabai Giling (Bubuk)   

Oven dan Sinar Matahari 

(gabungan) 
1,813 0,089 aa 8 pengamatan 

Oven  dengan Sinar Matahari 1,706 0,056 aa 16 pengamatan 

Catatan : aa = F Sign > 0,05, tidak terdapat perbedaan,  ab = F Sign < 0,05, berbeda nyata 

 

Pada cabai kering, pengeringan dengan sinar matahari dan pengeringan dengan oven 

memberikan pengaruh nyata pada perbedaan KA selama penyimpanan setiap minggunya, 

hasil pengukuran menunjukkan bahwa pengeringan dengan oven memberikan hasil KA 

yang lebih baik.  Pada cabai giling, kedua pengeringan ini memberikan pengaruh nyata 
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pada KA, hal ini karena cabai tersebut sudah teraduk dan tercampur menjadi bubuk, 

sehingga perbedaannya sudah kecil. 

Pengeringan cabai dengan oven dan sinar matahari diperkirakan memberi pengaruh 

pada kualitas selama penyimpanan atau penerimaan konsumen. Hasil analisis uji 

organoleptik terhadap CMK dan CMB yang dikeringkan dan digiling selama proses 

penyimpanan dikemukakan pada Tabel 9 berikut. 

Tabel 9.  Hasil ANOVA Uji Organoleptik pada Penyimpanan Cabai Kering dan 

Cabai Giling dengan Pengeringan Sinar Matahari dan Oven 

Perlakuan Parameter F Hit F Sig. Simpulan Keterangan 

Cabai Kering 

Aroma;  Oven dan Sinar Matahari 

(gabungan) 
12,666 0,000 ab 8 pengamatan 

Aroma;  Oven dengan  Sinar 

Matahari 
6,955 0,000 ab 16 pengamatan 

Rasa;  Oven dan Sinar Matahari 

(gabungan) 
6,791 0,000 ab 8 pengamatan 

Rasa;  Oven dengan  Sinar 

Matahari 
4,054 0,000 ab 16 pengamatan 

Warna;  Oven dan Sinar Matahari 

(gabungan) 
1,961 0,064 aa 8 pengamatan 

Warna;  Oven dengan  Sinar 

Matahari 
1,272 0,227 aa 16 pengamatan 

Kekerasan;  Oven dan Sinar 

Matahari (gabungan) 
1,912 0,071 aa 8 pengamatan 

Kekerasan;  Oven dengan  Sinar 

Matahari 
1,737 0,050 aa 16 pengamatan 

Cabai Giling (Bubuk) 

Aroma;  Oven dan Sinar Matahari 

(gabungan) 
18,621 0,000 ab 8 pengamatan 

Aroma;  Oven dengan  Sinar 

Matahari 
9,684 0,000 ab 16 pengamatan 

Rasa;  Oven dan Sinar Matahari 

(gabungan) 
8,894 0,000 

ab 
8 pengamatan 

Rasa;  Oven dengan  Sinar 

Matahari 
4,392 0,000 

ab 
16 pengamatan 

Warna;  Oven dan Sinar Matahari 

(gabungan) 
6,230 0,000 ab 8 pengamatan 

Warna;  Oven dengan  Sinar 

Matahari 
3,612 0,000 ab 16 pengamatan 

Kekeringan;  Oven dan Sinar 

Matahari (gabungan) 
39,090 0,000 

ab 
8 pengamatan 

Kekeringan;  Oven dengan  Sinar 

Matahari 
21,931 0,000 

ab 
16 pengamatan 

Catatan : aa = F Sign > 0,05, tidak terdapat perbedaan,  ab = F Sign < 0,05, berbeda nyata 
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Hasil analisis data dengan ANOVA terhadap parameter uji organoleptik CMK dan 

CMB Tabel 9 selama penyimpanan CMK dan CMB yang diproses menjadi cabai kering 

dan cabai giling dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Pengeringan dengan sinar matahari dan oven memberikan hasil yang pengaruh nyata 

pada aroma dan rasa cabai kering selama penyimpanan, pengeringan dengan oven 

memberikan hasil penerimaan lebih baik oleh responden. 

2. Pengeringan dengan sinar matahari dan oven tidak memberikan pengaruh nyata pada 

warna dan kekerasan selama penyimpanan cabai kering. 

3. Pengeringan dengan sinar matahari dan oven memberikan pengaruh nyata pada 

parameter aroma, rasa, warna dan kekeringan cabai giling selama penyimpanan. 

Pengeringan dengan oven memberikan respon lebih baik dibandingkan dengan 

pengeringan dengan sinar matahari untuk parameter tersebut. 

Cabai Kering dan Cabai Bubuk 

Salah satu tujuan penelitian ini adalah melihat perkembangan dan perbedaan kualitas 

CMK dan CMB yang dikeringkan dan yang dibuat menjadi  cabai bubuk selama 

penyimpanan. Untuk melihat perbedaan ini maka dilakukan T-test terhadap data 

pengamatan abai kering dan cabai bubuk, hasil T-test dikemukakan pada Tabel 10 berikut. 

Tabel 10.  Hasil t-Test Perbandingan Kualitas Cabai Kering dan Cabai Bubuk 

selama Penyimpanan  

No Parameter Nilai Rata2 t-Test Simpulan 

I Kadar Air Cabai Kering 12,597 0,100 aa 

 Kadar Air Cabai Giling 12,262   

II Aroma Air Cabai Kering 2,643 0,274 aa 

 Aroma Air Cabai Giling 2,531   

III Rasa Cabai Kering 2,281 0,025 ab 

 Rasa Cabai Giling 2,467   

IV Warna Cabai Kering 2,575 0,000 ab 

 Warna Cabai Giling 2,255   

III Kekerasan Cabai Kering 2,506 0,000 ab 

 Kekeringan Cabai Giling 2,130   

Catatan : aa = F Sign > 0,05, tidak terdapat perbedaan,  ab = F Sign < 0,05, berbeda nyata 

 

  Pembuatan cabai kering dan cabai bubuk merupakan upaya untuk meningkatkan 

daya simpan cabai dengan tetap mempertahankan kualitas selama penyimpanan.  Telah 

dilakukan pengamatan terhadap parameter KA dan uji organoleptik pada kedua jenis 
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produk cabai ini. Analisis terhadap data hasil pengamatan kedua jenis produk cabai ini 

memberikan hasil sebagai berikut. 

1. Tidak terdapat perbedaan KA dan aroma antar kedua jenis produk cabai ini selama 

proses penyimpanan (KA dan aromanya hampir sama), dan parameter keduanya terjadi 

penurunan dengan proporsi yang sama selama penyimpanan.  

2. Terdapat perbedaan nyata antara rasa, warna kekerasan/kekeringan antara cabai kering 

dan cabai bubuk selama proses penyimpanan.  

3. Selama penyimpanan sampai minggu ke-8 belum terjadi proses pembusukan pada 

kedua jenis produk cabai, karena belum ditumbuhi oleh jamur pada cabai bubuk, 

sementara pada cabai kering mulai ada jamur pada minggu ke 7 untuk CMB yang 

dikeringkan dengan sinar matahari. 

4. Uji organoleptik pada kedua jenis produk cabai ini memperlihatkan nilai yang 

menurun, akan tetapi secara keseluruhan sampai minggu ke delapan penurunan tersebut 

masih berada pada tingkat yang dapat diterima konsumen, sehingga mampu 

meningkatkan daya simpannya 

Data tersebut adalah gambaran secara umum antara kedua jenis produk cabai 

tersebut, meskipun keduanya tidak dapat dibandingkan secara langsung (aple to aple) 

karena memang berbada jenis produk. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Dengan penggunaan cabai merah kering dan cabai merah besar, serta perlakuan 

proses pebuatan cabai kering dan giling melalui pembelahan dan cabai utuh, 

pengeringan sinar matahari dan oven, ternyata tidak memberikan pengaruh nyata pada 

efisiensi proses pengeringan. 

2. Jenis cabai (CMK dan CMB) secara keseluruhan mempengaruhi pada KA cabai 

kering dan cabai giling selama penyimpanan, semakin lama kadar airnya semakin 

meningkat.  Jenis cabai (CMK dan CMB) berpengaruh nyata pada parameter 

organoleptik cabai kering selama penyimpanan, kecuali untuk parameter rasa dan 

warna, Jenis cabai (CMK dan CMB) pada cabai giling berpengaruh nyata pada 

parameter aroma, rasa, warna dan kekeringan selama penyimpanan (kondisinia 

semakin lama semakin menurun).  

3. Pengeringan cabai dan pembuatan cabai bubuk dapat menghindari proses kebusukan 

ditandai dengan tidak adanya pertumbuhan jamur (kecuali pada CMB pengeringan 

dengan sinar matahari mulai sedikit tumbuh jamur pada minggu ke tujuh), disamping 

itu tanaman cabai juga kurang baik sebagai media pertumbuhan jamur  

4. Pembelahan cabai pada proses pengeringan memberikan pengaruh nyata pada semua 

paramater cabai giling dalam proses penyimpanan, akan tetapi tidak mempengaruhi 

semua parameter pada cabai kering (kadar air dan warna tidak banyak terpengaruh) 

selama penyimpanan. 

5. Proses pengeringan dengan sinar matahari dan pengeringan dengan oven memberikan 

pengaruh nyata pada parameter KA cabai kering, pengeringan dengan oven hasilnya 

lebih baik, akan tetapi tidak memberikan pengaruh nyata pada KA cabai giling. Pada 

cabai kering, perbedaan cara pengeringan  mempengaruhi pada warna dan kekerasan 

selama penyimpanan, tetapi tidak mempengaruhi aroma dan rasa. Pada cabai giling, 

terjadi perbedaan nyata pada semua paramater organoleptik selama penyimpanan, dan 

pengeringan dengan oven memberikan hasil yang lebih baik. 

6. Pengolahan cabai kering menjadi cabai bubuk akan meningkatkan daya simpan dan 

memudahkan penggunaan oleh konsumen. Hasil penyimpanan menunjukkan pada 

setiap waktu pengamatan tidak terdapat perbedaan nyata pada KA dan aroma cabai 

kering dengan cabai giling, akan tetapi terdapat perbedaan nyata pada rasa, warna dan 

kekerasan/kekeringan antara kedua jenis produk cabai ini.  
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Uji organoleptik memperlihatkan nilai yang menurun, akan tetapi secara keseluruhan 

sampai minggu ke delapan masih berada pada tingkat yang dapat diterima konsumen, 

sehingga mampu meningkatkan daya simpannya. 

 

Saran-Saran 

1. Pemilihan jenis komoditas dan proses pengeringan supaya disesuaikan dengan kondisi 

dan ketersediaan sarana pengeringan, sementara perlakuan pembelahan sebelum 

pengeringan tidak direkomendasikan karena tidak memberikan pengaruh nyata, akan 

tetapi justru menambah tahapan proses. 

2. Upaya mempercepat pengurangan KA dalam proses pengeringan cabai, sesudah 

dilakukan proses blansir (blancing)) perlu dilakukan uji coba dengan cara lainnya, 

seperti dengan cara pengempaan (pressing). 

3. Paramater kekerasan pada cabai kering dan parameter kekeringan pada cabai giling 

tidak perlu dilakukan, karena ternyata berbanding lurus dengan parameter KA yang 

sudah dapat diukur secara kuantitatif. Untuk memperkuat hasil pengamatan, perlu 

dipertimbangkan pengukuran parameter lainnya yang dapat diukur secara kuantitatif.  

4. Kaji Terap Teknologi penanganan pascapanen dan pengolahan primer cabai untuk 

meningkatkan daya simpan ini perlu dilanjutkan dan dicobakan pada jenis cabai 

lainnya, terutama untuk jenis cabai rawit merah, sehingga mendapatkan hasil yang 

mendalam dan komprehensif.  
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