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I . PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Komoditas pascapanen yang kaya akan kandungan air dan nutrisi 

merupakan substrat yang tepat bagi perkembangan mikroorganisme sehingga 

menyebabkan buah menjadi busuk dan tidak layak untuk dijual. Pembusukan 

karena infeksi patogen pada saat penyimpanan merupakan penyebab utama 

terjadinya deteriorasi pada komoditas hortikultura segar. Deteriorasi sendiri 

merupakan faktor pembatas dalam proses penyimpanan produk sayur dan buah 

segar. Kerugian ekonomi yang terjadi karena penyakit pascapanen dapat melebihi 

kehilangan hasil akibat penyakit di lahan karena besarnya investasi yang 

dikeluarkan ketika proses pemanenan hingga produk sampai kepada konsumen 

(Barkai-Golan, 2001). Setiap buah dan sayuran segar memiliki karakteristik yang 

berbeda. Salah satu karakteristik dari buah dan sayuran segar adalah mudah 

mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi antara lain kerusakan fisik, 

mekanik, dan mikrobiologis. Kerusakan ini dapat ditandai dengan penurunan 

bobot pada buah dan sayuran, tingginya kadar air yang mengakibatkan banyaknya 

jumlah mikroba, dan lain-lain. Kerusakan-kerusakan yang terjadi dapat 

mengakibatkan penurunan tingkat konsumen buah dan sayuran (Jacopo et al. 

2015). Kerusakan yang terjadi pada buah dan sayuran dapat mengakibatkan 

penurunan umur simpan pada buah dan sayuran. Selain itu penyimpanan buah-

buahan dan sayuran sangat rentan terhadap berbagai penyakit pasca panen, 

sehingga menimbulkan bahaya kesehatan bagi konsumen (Freeman et al. 1998).    

Penyakit antraknosa yang disebabkan oleh Colletotrichum capsici merupakan 

penyakit utama yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar-
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besaran di paprika (Than et al. 2008). Penyakit ini merupakan penyakit latent, 

dimana spora jamurnya dapat menginfeksi buah paprika di lapang tetapi gejala 

nya akan nampak ketika buah masak (Than et al. 2008). Sehingga pengendalian 

awal sangat diperlukan untuk mengurangi serangan penyakit ini. Fungisida 

sintetik merupakan bahan utama yang digunakan untuk pengendalian penyakit 

pascapanen buah-buahan dan sayuran (Bautista-Baños et al. 2006). Penggunaan 

fungisida sintetik telah meningkatkan kekhawatiran konsumen dan 

penggunaannya menjadi lebih ketat karena efek karsinogenik, masalah toksisitas, 

residu, pencemaran lingkungan, terjadinya resistensi mikroba dan input yang 

tinggi (Rial-Otero et al, 2005). Efek yang lain adalah adanya resistensi fungisida 

terhadap patogen (Rhouma et al. 2009). Oleh karena itu dituntut pengembangan 

strategi alternatif untuk perlindungan tanaman pengganti fungisida kimia (Terry 

and Joyce 2004; Faoro et al, 2008). 

Biopestisida seperti ekstrak tanaman menawarkan pendekatan yang lebih 

berkelanjutan untuk pengendalian penyakit pasca panen buah-buahan dan sayuran 

(Bautista-Baños et al 2006; Maqbool et al. 2010). Ada 3 jenis ekstrak tanaman 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ekstrak Swietenia mahagoni L, Carica 

papaya L, dan Syzygium aromaticum L. Cengkeh (Syzygium aromaticum L) 

dalam mengendalikan penyakit green mold Penicillium digitatum pada buah jeruk 

mengurangi lebih dari 70% kejadian penyakit dan keparahan penyakit (Sukorini, 

et al, 2013). Biji mahoni mengandung senyawa limonoid dianggap memiliki 

aktivitas antibakteri, antijamur dan terapi diabetes (Ardahe et al.,2010). Menurut 

Sugiyanto (2003) golongan senyawa hasil uji fitokimia terhadap ekstrak kental 

methanol biji pepaya diketahui mengandung senyawa metabolit sekunder 
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golongan triterpenoid, flavonoid, alkaloid, dan saponin yang memiliki aktivitas 

antibakteri, antijamur. 

Selain itu, untuk memperpanjang umur simpan buah dan sayur diperlukan 

adanya penyimpanan pada suhu rendah. Menurut Khaliq et al. (2015), 

penyimpanan suhu rendah dapat memperpanjang umur simpan dari buah-buahan. 

Penyimpanan suhu rendah juga dapat menjaga susut bobot, kadar air, tingkat 

kekerasan kulit, dan total padatan terlarut pada buah dan sayuran. Perlakuan suhu 

penyimpanan merupakan tindakan pasca panen yang penting untuk buah-buahan. 

Penanganan pasca panen yang baik diperlukan untuk mengurangi kehilangan 

hasil, meliputi meminimalkan kehilangan air, memperlambat respirasi, dan 

mengurangi penyebaran sumber penyakit. Penyimpanan buah tropika biasa 

dilakukan pada suhu rendah, yaitu 10-15ºC (Pantastico, 1986). Suhu selama 

penyimpanan tidak hanya berpengaruh pada tekstur paprika tetapi juga pada 

perkembangan warna. Warna berkembang lebih cepat ketika buah di simpan pada 

suhu 15,5ºC di bandingkan pada saat disimpan pada suhu 7º C (Miller et al. 

1986). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah manakah ekstrak tanaman dan 

suhu penyimpanan yang efektif untuk menjaga kualitas dan memperpanjang masa 

simpan  buah paprika. 
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1.3 Tujuan  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak 

tanaman Swietenia mahagoni L., Carica papaya L., Syzygium aromaticum L. dan 

suhu penyimpanan terhadap kualitas paprika (Capsicum annuum L.). 

1.4 Hipotesis  

1. Diduga terjadi interaksi antara ekstrak tanaman dan suhu penyimpamnan 

terhadap kualitas paprika. 

2. Diduga terjadi adanya pengaruh ekstrak tanaman terhadap kualitas paprika. 

3. Diduga adanya pengaruh suhu penyimpanan terhadap kualitas paprika. 




