
1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanaman cabai rawit (Capsicum frustescens) merupakan salah satu

komoditas penting yang dikenal sebagai penyedap dan pelengkap menu masakan

khas Indonesia. Kebutuhan akan cabai rawit semakin meningkat sejalan dengan

semakin bergamnya jenis dan menu masakan yang menggunakan cabai rawit,

serta karena semakin tingginya ekspor komoditas non-migas (Barus, 2006).

Produksi cabai rawit (Capsicum frustescens.) pada tahun 2014 sebanyak 854.000

ton yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia dengan total kebutuhan

mencapai 799.237 ton (Badan Pusat Stastistik, 2015). Tapi hasil melimpah dicapai

saat panen raya. Seperti yang dijelaskan kepala BPS Suryamin (2015), bahwa

total cabai rawit memang dapat mencukupi kebutuhan tapi terdapat permasalahan

suplai per bulan tidak bisa stabil (Okezone, 2015)

Cabai rawit memiliki daya simpan yang sangat rendah yaitu sekitar 2-3

hari, setelah itu cabai akan mengalami pelayuan yang berakibat menurunkan berat

cabai yang akan dijual (Sembiring, 2009). Karena mudah mengalami pembusukan

dan produksi cabai rawit tiap tahun tidak semua dikonsumsi oleh konsumen

sehingga terjadi kelimpahan yang menimbulkan pembusukan pascapanen yang

menyebabkan petani mengalami kerugian. Di awal tahun 2015 harga cabai sangat

rendah yaitu Rp. 15.000,00-Rp. 17.000,00 per kg, sedangkan harga normal untuk

cabai rawit berkisar antara Rp 30.000,00-Rp 35.000,00 per kg. Hal ini

dikarenakan panen yang serempak sehingga banyak cabai rawit yang mengalami
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kerusakan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Penyebab utama dari

kerusakan cabai rawit adalah karena kadar airnya yang tinggi, sehingga akan

memperbesar terjadinya kerusakan-kerusakan fisiologis, mekanis, maupun

aktivitas mikroorganisme (Oktoviana, dkk., 2012). Kurangnya pemahaman petani

tentang bagaimana cara menyimpan cabai rawit agar bisa tetap segar dalam jangka

waktu yang lama dan bisa sampai dikonsumsi oleh konsumen. Penanganan

pascapanen cabai rawit sampai saat ini hanya pengeringan dan diolah menjadi

bahan olahan cabai rawit seperti cabai rawit bubuk. Cara pascapanen dengan

pengerigan seperti ini tidak dapat mempasarkan cabai rawit dalam keadaan segar

karena harus diolah terlebih dahulu agar dapat dipasarkan.

Pendinginan merupakan salah satu cara untuk memepertahankan

kesegaran hasil pertanian, khususnya sayuran. Pendinginan akan memperlambat

dan mencegah terjadinya kerusakan tanpa menimbulkan gangguan pada proses

pematangan dan memperlambat perubahan yang tidak diinginkan (pelayuan),

sehingga penerimaan konsumen terhadap produk tersebut dapat dipertahanka

selama mungkin. Cabai rawit segar, disarankan pada suhu 5,6-7,2oC dan

kelembapan 90-95% agar dapat bertahan selama dua minggu. Agar lebih

mengefektifkan pengawetan yang akan dilakukan, biasanya selain ruang

pendingin, produk holtikultura perlu dikemas agar mutunya terjaga dan untuk

buah biasanya ditambah dengan proses pelilinan (Pantastico, 1997)

Pelapisan lilin pada permukaan buah dapat mencegah terjadinya

penguapan air sehingga dapat memperlambat kelayuan, menghambat laju

respirasi, dan mengkilapkan kulit buah sehingga menambah daya tarik bagi
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konsumen. Hasil penelitian Chotimah (2008) menyatakan bahwa perlakuan

pemanasan dengan pelilinan 4% merupakan perlakuan yang terbaik dalam

mempertahankan mutu alpukat berdasarkan parameter susut bobot, kekerasan,

total padatan terlarut, kadar air, dan mampu bertahan terhadap serangan penyakit

sampai akhir penyimpanan. Terdapat banyak jenis lilin yang dapat dipakai,

antaranya Lilin Carnauba, Shellac, Lilin Lebah (Cera vlava), Lilin tebu, Spermati,

Lilin buah komersial.

Beberapa syarat yang diperlukan untuk lilin sebagai bahan pelapis antara

lain: tidak mempengaruhi bau dan rasa, mudah kering, tidak mudah pecah,

mengkilap dan licin, tidak menghasilkan permukaan yang tebal, murah harganya,

dan tidak beracun (Furness, 1997). Salah satu sumber lilin yang diduga memenuhi

syarat tersebut adalah lilin lebah (Beewax). Menurut hasil penelitian Lubis (2008)

menyatakan bahwa pelapisan lilin lebah dengan konsentrasi 4% merupakan

perlakuan terbaik mempertahankan mutu buah pisang sedangkan jeruk dan salak

yang terbaik adalah dengan pelapisan lilin lebah 6%.

Oleh karena itu, perlu adanya pengujian kefektifan kedua teknologi

tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi lilin lebah dan

suhu yang paling bagus guna memperpanjang masa segar cabai rawit.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan dari masalah ini adalah berapa konsentrasi lilin lebah dan

suhu penyimpanan yang efektif guna mengendalikan busuk buah pada cabai rawit.
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1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pegaruh pelilinan

menggunakan lilin lebah dan suhu penyimpanan terhadap serangan busuk buah

cabai rawit.

1.4. Hipotesis

1. Diduga terjadi interaksi pengaruh konsentrasi lilin lebah dan suhu

penyimpanan terhadap serangan busuk buah cabai rawit

2. Diduga konsentrasi lilin lebah yang berbeda berpengaruh terhadap

serangan busuk buah cabai rawit

3. Diduga suhu penyimpanan yang berbeda berpengaruh terhadap serangan

busuk buah cabai rawit

 




