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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Paprika (Capsicum annuum L.) 

Paprika adalah tanaman sejenis cabai/lombok yang berbentuk perdu 

(Gambar 1). Paprika merupakan sayuran elit karena pada umumnya paprika hanya 

dipakai untuk penyedap pada resep masakan-masakan di hotel, dan restoran 

(Faustino et al. 2007). Bentuk paprika seperti lonceng dengan rongga besar di 

tengahnya. Berdasarkan warna, paprika dibedakan atas paprika hijau, paprika 

merah, dan paprika kuning. Berdasarkan rasa, paprika dibedakan atas dua jenis, 

yaitu paprika manis dan paprika pedas. 

 

Gambar 1. Paprika hijau (Capsicum annum L.) 

Sumber : Pradana, 2015 

Menurut Singh et al. (2014), paprika yang bermutu baik adalah yang 

berwarna hijau tua, mengkilap, bentuknya padat dan berdaging tebal, penampilan 

yang segar, serta mempunyai rasa manis dengan hanya aroma yang pedas. Paprika 

hijau mempunyai kandungan vitamin A dan C yang tinggi, namun rendah kalori. 

Kandungan vitamin C pada paprika hijau mencapai 160mg/100g sampel (Castro 

et al. 2011). Paprika biasa ditanam di negara empat musim seperti amerika, 

inggris, dan lain-lain yang pada umumnya memiliki suhu lingkungan yang sejuk 
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(15-25⁰C). Untuk itu suhu penyimpanan optimal untuk paprika pada daerah tropis 

adalah kurang dari 13oC. Namun suhu yang dianjurkan 7-10oC. Suhu dibawah 

5⁰C akan menyebabkan chilling injury pada paprika (Singh et al. 2014). Menurut 

Singh et al. (2014), paprika yang bermutu baik adalah yang berwarna hijau tua, 

mengkilap, bentuknya padat dan berdaging tebal, penampilan yang segar, serta 

mempunyai rasa manis dengan hanya aroma yang pedas. Paprika hijau 

mempunyai kandungan vitamin A dan C yang tinggi, namun rendah kalori. 

Kandungan vitamin C pada paprika hijau mencapai 160mg/100g sampel (Castro 

et al. 2011). Paprika biasa ditanam di negara empat musim seperti amerika, 

inggris, dan lain-lain yang pada umumnya memiliki suhu lingkungan yang sejuk 

(15-25⁰C). Untuk itu suhu penyimpanan optimal untuk paprika pada daerah tropis 

adalah kurang dari 13oC. Namun suhu yang dianjurkan 7-10oC. Suhu dibawah 

7⁰C akan menyebabkan chilling injury pada paprika (Singh et al. 2014). 

2.2 Fisiologi Pascapanen 

Buah dan sayuran merupakan komoditas pertanian yang sangat mudah 

mengalami kerusakan setelah pemanenan, baik kerusakan fisik, mekanis maupun 

mikrobiologis sehingga penanganan pada sayuran perlu dilakukan dengan tepat 

agar kualitas dari buah dan sayuran tetap terjaga dalam waktu yang lama 

(Poverenov et al. 2014). Hal ini disebabkan karena komoditi tersebut masih 

melakukan proses kehidupan. Buah dan sayuran tersebut masih melakukan 

aktivitas pernapasan (respirasi) untuk kelangsungan kehidupannya dengan 

mengandalkan sumber energi yang tersedia di dalam produk itu sendiri. Lambat 

laun sumber energi yang tersedia akan habis, selanjutnya buah dan sayuran 

tersebut akan cepat mengalami penuaan, rusak dan tidak dapat dikonsumsi. Laju 
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kerusakan yang terjadi berbanding lurus dengan laju respirasi yang dimiliki oleh 

buah dan sayuran tersebut yaitu semakin cepat laju respirasinya, maka semakin 

cepat pula terjadinya kerusakan pada buah dan sayuran (Singh et al. 2014).  

C6H12O6 + 6O2                   6CO2 + 6H2O + 675 kcal 

Menurut Khaliq et al. (2015), laju respirasi menunjukan umur simpan dari 

buah dan sayuran. Umur simpan produk-produk pertanian khususnya buah dan 

sayuran selalu berhubungan dengan kehilangan air (transpirasi), kehilangan 

kenampakan baik (memar), kehilangan nilai nutrisi, dan berkurangnya nilai cita 

rasa. Masa simpan produk segar dapat diperpanjang dengan menempatkan buah 

dan sayuran pada lingkungan yang dapat memperlambat laju respirasi dan 

transpirasi. Tabel 1 menunjukan klasifikasi buah-buahan dan sayuran berdasarkan 

laju respirasi.  

Tabel 1. Klasifikasi Buah dan Sayuran Berdasarkan Laju Respirasinya 

Klasifikasi Laju respirasi 

(mgCO2/kg.jam) 

Komoditas 

Rendah 5-10 Apel, jeruk, anggur, 

bawang putih, bawang 

merah 

Sedang  10-20 Pisang, paprika, wortel, 

selada, pir, sawi  

Tinggi  20-40 Alpukat, bunga kol, 

buncis hijau, bunga 

potong, raspberry  

Sangat tinggi  40-60 Brokoli, jamur, pea, 

bayam, jagung manis  

Sumber: Utama dan Antara 2013 

Penanganan pascapanen yang baik akan mengurangi jumlah kehilangan 

(losses), baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yaitu mulai dari penurunan 

kualitas hingga komoditas tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Paprika dapat 

dipanen dalam keadaan buah masih hijau maupun saat buah sudah matang 
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sempurna yaitu kuning ataupun merah (Faustino et al. 2007). Penanganan 

pascapanen paprika pada umumnya meliputi pencucian/pembersihan, 

sortasi/grading, pengepakan buah, dan penyimpanan dalam ruang pendingin. 

2.3 Penyimpanan Suhu Rendah 

Penyimpanan suhu rendah dilakukan untuk mempertahankan kualitas buah 

dan sayuran segar setelah dipanen (Oro et al. 2012). Suhu rendah dapat 

memperlambat laju kerusakan pada produk hortikultura segar dengan cara 

memperlambat proses metabolisme pada produk. Proses metabolisme yang 

dimaksud adalah respirasi dan pembentukan gas etilen. Produk-produk hotikultura 

segar masih akan melakukan proses kehidupan selama penyimpanan. Untuk 

kelangsungan hidupnya, produk akan mengoksidasi gula dan akan menghasilkan 

panas. Panas produk itu sendiri dibentuk oleh dua faktor. Faktor yang pertama 

adalah panas lapang produk. Suhu produk saat panen akan sama dengan suhu 

lingkungannya. Faktor yang kedua adalah panas respirasi. Produk yang berbeda 

mempunyai laju respirasi yang berbeda pula, demikian pula panas respirasi yang 

dihasilkan akan berbeda (Utama dan Antara 2013).  

Menurut Prisa et al. (2013), setiap jenis komoditi mempunyai suhu dan 

kelembaban relatif optimum yang berbeda. Suhu dibawah suhu optimum pada 

komoditi tersebut akan menyebabkan chilling injury (Purwanto et al, 2010) dan 

suhu diatas suhu optimum akan memperpendek umur simpan komoditi tersebut 

(Biswas et al, 2012). Menurut Singh et al. (2014), paprika segar utuh dapat 

disimpan hingga 2-3 minggu pada suhu 7-10⁰C dengan RH 90-95%. Paprika utuh 

akan mengalami chilling injury apabila disimpan dibawah 7⁰C.  



9 

 

Kelembaban relatif dari komoditi yang mudah rusak disarankan 

dipertahankan antara 90-95%. Tabel 2 menunjukan kondisi penyimpanan 

optimum pada beberapa jenis sayuran. 

Tabel 2. Kondisi Penyimpanan Dingin Beberapa Jenis Sayuran 

Jenis sayuran Suhu penyimpanan (°C) Kelembaban (%) Umur simpan (hari) 

Buncis 4.4 – 7.2 90 – 95 7-5 

Kubis 0 90 – 95 21-42 

Wortel 0 90 – 95 28-42 

Bunga kol 0 90 – 95 14-28 

Jagung manis 0 90 – 95 4-8 

Mentimun 7.2 – 10 90 – 95 10-14 

Terung 7.2 – 10 90 7 

Jamur 0 90 3-4 

Cabai 07.2 – 10 90 – 95 14-21 

Sumber: Samad 2006 

2.4 Ekstrak Tanaman Swietenia mahagoni L., Carica papaya L., dan 

Syzygium aromaticum L. 

 Pemberian ekstrak tanaman Swietenia mahagoni L yang terdapat 

kandungan limonoid efektif untuk melawan ulat pada kapas (cotton leaf worm) 

(Abdelgaleil and Nakatani, 2003). Limonoid juga memiliki beberapa antivirus, 

anti jamur dan sifat bakterisida (Abdelgaleil et al. 2001). Selaras dengan hasil 

tersebut ekstrak mahoni dapat menurunkan penyakit soft rot pada ubi kentang 

yang disebabkan oleh erwinia carotovora ssp. carotovora sebesar 78,94 % dan 

untuk keparahan penyakit 82,75 % (Bdliya and Abraham, 2010). Beberapa 

penelitian menyebutkanbahwa biji mahoni (S. mahagoni Jacg) memiliki 

kandungan senyawa bioaktif berupa flavonoid, alkaloid, saponin dan fenol 

(Ahmad, 2004). Menurut Sugiyanto (2003) golongan senyawa bioaktif tersebut 

berkaitan dengan aktifitas antikanker dan antioksidan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa biji mahoni mengandung senyawa yang berpotensi sebagai antikanker. 
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Menurut penelitian dari Okeniyi et al, (2007) buah pepaya dan biji 

mempunyai antihelminthic dan aktivitas antimoebic. Ekstrak pepaya 

memperlihatkan efek penghambatan pada bakteri gram positif dan gram negatif. 

organisme tersebut meliputi : Bacillus subtilis, Eschericia coli, Salmonella typhi, 

Staphylococcus aereus, Enterobacter clocae dan Proteus vulgaris (Emeruwa, 

1982). Isolat yang digunakan dalam peneliti sebelumnya dari (Gupta and Pathak, 

1986; Bayiewu, 1994) isolat tersebut yaitu A. flavus, Rhizopus spp, dan 

Botryodiplodia dan Cuvularia spp . Dari hasil ekstrak biji (semi-matang 1,70 mm 

dan 1,53 mm mentah, masing-masing) menunjukkan efek yang lebih luar biasa 

dari pada eksudat papain (0,34 mm). Hal ini mungkin karena senyawa aktif yang 

ditemukan dalam biji pepaya meliputi glikosida dan caricin. Senyawa biologi aktif 

lainnya yang terkandung termasuk alkaloid, carpaine, pseudocarpaine, flavanols, 

butanoic asam, tanin, linalool, benzlglucosinolate, cis dan trans-linalool, 

terpenoid, asam palmitat alpha. Senyawa antioksidan yang efektif mampu 

menghambat pertumbuhan miselium dengan bereaksi dengan dinding sel 

komponen jamur ini. Secara kualitatif, berdasarkan terbentuknya endapan atau 

intensitas warna yang dihasilkan dengan pereaksi uji fitokimia, diketahui bahwa 

kandungan senyawa metabolit sekunder golongan triterpenoid merupakan 

komponen utama biji pepaya. Hasil uji aktivitas antibakteri terhadap isolat 

triterpenoid menunjukkan bahwa isolat dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dan Staphilococcus aureus pada konsentrasi 1000 ppm 

(Sukadana, 2008:15-18). 

Minyak cengkeh tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan 

bila dikonsumsi dalam produk makanan sebagai pengawet alami. Antimikroba 
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pada minyak cengkeh telah diketahui dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

(Paster et al. 1995; Matan et al. 2006). Komponen antimikroba utama dalam 

cengkeh yaitu eugenol (Bullarman et al 2006; Sukatta et al. 2008). Eugenol telah 

dilaporkan menghambat pertumbuhan Escherichia coli O157: H7 dan Listeria 

monocytogenes (Blaszyk and Holley 1998). Agustus (1978) menyatakan bahwa 

konsentrasi tinggi minyak cengkeh cengkeh dapat menghambat spora aseksual 

dari fungi. 

2.5 Standar Kualitas Buah Paprika 

 Standar ini berlaku untuk varietas paprika Capsicum annuum L. Var.  

grossum dari keluarga Solanaceae, yang akan dipasok segar untuk konsumen.  

Paprika untuk industri pengolahan dikecualikan.  

Ketentuan dan toleransi yang berlaku pada standar kualitaas paprika:  

a. Seluruh dengan batang 

b. Bersih dan Segar 

c. Menunjukkan karakteristik dari berbagai dan /  atau jenis komersial 

d. Menghasilkan pengaruh pembusukan atau kerusakan untuk membuatnya tidak 

layak untuk konsumsi 

e. Praktis bebas dari kerusakan mekanis dan / atau fungsional 

f. Praktis bebas dari kelembapan permukaan tidak termasuk kondensasi 

g. Praktis bebas dari yang terlihat materi asing, bau dan rasa 

h. Praktis bebas dari hama dan kerusakan yang mempengaruhi hasil penampilan 

umum 

(Draft Indonesia National Standard, 2009). 




