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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki sekitar 1000 jenis tanaman obat yang teridentifikasi 

dan lebih dari 300 jenis sangat berpotensi manfaatnya sebagai bahan baku jamu 

dan obat tradisional (Ruhmana, 2003). Salah satu tanaman obat yang ada di 

Indonesia yaitu cabai jamu, Cabe jamu (Piper Retrofractum Vahl.) banyak 

digunakan untuk bahan baku pembuatan obat tradisional, obat moderen dan untuk 

campuran minuman, Bagian yang dapat dimanfaatkan adalah buah yang sudah 

tua tetapi belum masak, akar dan daun yang dikeringkan (Winarto, 2003). 

Cabe Jamu (Piper Retrofractum Vahl.) sangat bermanfaat dalam 

pengobatan penyakit, Buah cabe jawa dapat digunakan untuk mengatasi: kejang 

perut, muntah-muntah, mulas, disentri, diare, sakit kepala, sakit gigi, batuk, 

demam, hidung berlendir, lemah syahwat, susa melahirkan, neurastenia, dan 

tekanan darah rendah, Bagian akar dapat digunakan untuk kembung, pencernaan 

terganggu, tidak dapat hamil karena rahim dingin, membersihkan rahim setelah 

melahirkan, badan terasa lemah, stroke, rheumatik, gout, nyeri pinggang. Daun 

dapat digunakan untuk mengatasi: kejang perut dan sakit gigi (Haryanto, 2009). 

Kandungan kimia buah cabe jamu mengandung zat pedas piperine, 

chavicine, palmitic acid, tetrahydropiperic acids, undecylenenyl, methylenedioxy 

benzena, piperidin, minyak atsiri, insobutydeka, trans, dienamide dan sesamin 

(Dinarwi, 2006). 

Perlakuan air panas merupakan salah satu metode perlakuan panas (heat 

treatment) yang digunakan untuk disinfestasi OPT. Pada awalnya perlakuan air 



2 

 

 

 

panas lebih banyak digunakan untuk mengendalikan OPT cendawan pada 

permukaan komoditas. Perlakuan air panas pada suhu 50oC – 60oC selama 10 

menit diketahui efektif untuk mengendalikan cendawan patogen pasca panen 

pada buah-buahan dan sayuran (Barkai-Golan and Phillips, 1991 dalam Lurie, 

1998) Penambahan fungisida yang direkomendasikan aman (generally 

recognized as safe, GRAS) ke dalam bak pemanas dalam proses perlakuan air 

panas dapat membantu meningkatkan efisiensi pengendalian cendawan pathogen. 

Penggunaan perlakuan air panas untuk disinfestasi serangga mulai 

dikembangkan sejak diketahui perlakuan air panas lebih efisien dalam 

mentransfer panas dari sumber panas ke komoditas, Beberapa negara telah 

mengembangkan prosedur perlakuan air panas untuk disinfestasi lalat buah pada 

buah-buahan tropis (Paull, 1992 dalam Lurie, 1998). 

Perlakuan panas pada pasca panen buah dan sayuran dapat membunuh 

serangga dan cendawan, perlakuan panas juga dapat mengurangi dampak chiling 

injury Perlakuan panas dilakukan untuk penanganan pasca panen untuk produk 

pertanian sebagai alternatif pengganti bahan kimia dalam usaha disinfektan 

serangga, mengontrol hama penyakit dan memelihara kualitas buah selama 

penyimpanan (Paul dan Chen, 2000).  

Karena cabai jamu dijual pada saat posisi buah kering maka perlu di 

adakan penanganan yang tepat pada proses pengeringan agar pada saat 

penyimpanan buah cabai jamu tidak terserang penyakit, Pengeringan dapat 

diartikan sebagai usaha mengurangi kadar air bahan sampai batas aman untuk 

disimpan, Proses pengeringan merupakan proses penghantaran panas dan massa 

dengan perpindahan dari cairan bahan menjadi uap dan dihantarkan ke udara 
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sehingga disamping perpindahan massa dalam bahan oleh perbedaan tekanan uap 

atau konsentrasi lengas, lengas   dalam bahan pindah oleh karena perbedaan suhu 

(Heldman and Paul Sing, 1980) 

(Suismono, 2001) menyatakan bahwa tujuan pengeringan adalah untuk 

mengurangi kadar air pada bahan sampai pada batas tertentu dimana 

perkembangan mikroorganisme seperti bakteri, khamir atau kapang yang dapat 

menyebabkan pembusukan dapat dihentikan sehingga bahan dapat disimpan lebih 

lama. 

Tujuan pengeringan adalah mengurangi kadar air bahan sampai batas 

dimana perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat 

menyebabkan pembusukan terhambat atau terhenti. Pada sohun pengeringan 

dilakukan karena kadar air benang sohun basah mencapai 55%. Proses 

pengeringan merupakan proses perpindahan panas dari sebuah permukaan benda 

sehingga kandungan air pada permukaan benda berkurang (Mahadi, 2007) 

(Brooker et al. 1992) menyatakan bahwa pengeringan adalah proses 

perpindahan panas dan perpindahan massa secara bersamaan. Panas diperlukan 

untuk menguapkan kelembaban yang mengalir dari permukaan produk ke media 

pengeringan eksternal, biasanya udara Proses pengeringan yang umumnya 

digunakan pada bahan pangan ada dua cara yaitu pengeringan dengan 

penjemuran dan pengeringan dengan alat pengering. 

Penyimpanan simplisia buah cabe jawa dilakukan sebelum dijual atau 

sebelum diolah lebih lanjut, Gudang penyimpanan harus bersih, suhu kamar  

tidak melebihi 30°C,  terpisah dari bahan lain yang dapat menyebabkan produk 

simplisia terkontaminasi dan harus bebas dari hama gudang, kutu, rayap dan 
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tikus. Simplisia yang dikemas disimpan dengan cara ditumpuk di atas rak dengan 

ketinggian minimal 10 cm, tidak boleh langsung mengenai lantai harus dan diberi 

alas. 

Maka dari latar belakang diatas perlu di adakan penangan pascapanen 

yang cepat dan tepat bagaiman agar cabai jamu proses pengeringannya tepat dan 

mempunyai daya simpan yang lebih lama, makan perluh diadakannya penelitian 

tentang perlakuan air panas suhu 55°C perendaman 0 menit perendaman 10 

menit, 15 menit dan perendaman 20 ment, perlakuan air suhu ruang suhu 28°C 

perendaman 0 menit, 10 menit, 15 menit dan 20 menit didugan dengan perlakuan 

air panas dan lama perendaman ini dapat memperkecil serangan organisme dan 

mempercepat pengeringan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah rentannya serangan penyakit 

pada buah cabai jamu pada saat penyimpanan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh air panas dan 

lama perendaman dalam mengendalikan serangan penyakit pada saat 

penyimpanan 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara air panas dan lama perendaman saat 

penyimpanan terhadap buah cabai jamu 

2. Diduga perlakuan air panas mampu mengendalikan serangan penyakit pada 

saat penyimpanan terhadap buah cabai jamu 

3. Diduga lama perendaman mampu mengendalikan serangan penyakit pada 

cabai jamu saat peyimpanan terhadap buah cabai jamu 
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