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RINGKASAN

Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) merupakan salah satu
komoditas hortikultura yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.Seperti
kebanyakan tanaman hortikultura cabai rawit tergolong komoditas
yang mudah rusakkarena kandungan kadar air cukup tinggi.
Kerusakan yang terjadi pada proses pascapanen cabai dapat terjadi
secara mekanis dan fisik. Kerusakan mekanis umumnya terjadi
selama pengemasan dan pengangkutan dimana kerusakan mekanis
ini akan mengakibatkan cabai cepat busuk. Kerusakan mekanis akibat
transportasi adalah memar, gores, luka. Selama pengangkutan, cabai
dapat mengalami kerusakan mekanis karena kontak dengan wadah
atau dengan cabai yang lain akibat goncangan. Tujuan dari penelitian
ini adalah 1) mengidentifikasi susut bobot pada cabai sebagai akibat
dari sistem transportasi dan hubunganya dengan frekuensi dan waktu
dan 2) mengidentifikasi kerusakan cabai rawit segar` ( Capsicum
frutescens L.) akibat simulasi transportasi dalam hubunganya dengan
frekuensi dan waktu. Pada penelitian ini digunakan 2 perlakuan yakni
frekunsi dan waktu dengan asumsi waktu yang digunakan di
asumsikan jarak tempuhtransportasi. Masing – masing perlakuan
terdiri dari 3 frekuensi yaitu 2.617 Hz, 3.317 Hz, dan 3.9 Hz dengan
waktu getaran yaitu 136 menit, 91 menit, dan 123 menit . Dari
perlakuan tersebut akan dilakukan 3 kali ulangan, sehingga di peroleh
27 percobaan. Dari hasil yang telah di dapatkan setelah didapatkan
akan di uji meliputi susut bobot, suhu, kerusakan mekanis dan
pengaruh getaran..

Kata kunci: Cabai ,frekuensi, getaran, transportasi, kerusakan
mekanis, waktu.
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Hasna Apria Lita , 145100201111030 . The Reseach of Impact
Frequency and Time failt of Chili (Capcisumfrutescens L.) in
Packaging Sacks Using Simulator Transportasi. Skripsi. Advisor: Dr. Ir.
GunomoDjoyowasito, MS and Dr. Ir. Sandra MalinSutan, MP.

SUMMARY

Cayenne Pepper (Capsicum frutescens L.) . constitute one
commodity of holticuturalhave a high economic . likemany
horticultural crops cayenne perishable commodities classified because
it contains high water content. The failt that occurs in the process of
post-harvest chili can happen mechanically and physically especially
failtof generally occurs during packaging and transport where this
research in mechanical failt for chili quickly decay. Mechanical failt due
to transportation are bruises, scratches, cuts. During transport, the
chili can suffer mechanical damage due to contact with the container
or with chili others due to shocks. The reseachhave a Target : 1.
Identify the chilli weight loss as a research of the transportation system
and its relationship with the frequency and timing and 2). identifyfailt
fresh cayenne (Capsicum frutescens L.) as a research of the
simulation of transport in relation to frequency and time. In this
research use two treatments is frequency of and time assuming the
assumed time spent time for transportasi distance. Each - each
treatment consists of three frequency is 2.617 Hz, 3.317 Hz and 3.9
Hz with a vibration time is 136 minutes, 91 minutes, and 123 minutes.
Of those treatments will be performed 3 repetitions, thus obtained 27
trial. From the results that have been obtained will get after the test
include weight loss, temperature, mechanical damage and the effect
of vibration.

Keywords: Chili, frequency, vibration, transportation, failt of
mechanical, time.
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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 Kebutuhan akan cabai meningkat seiring dengan 
meningkatnya jumlah penduduk hal ini karena cabai merupakan 
salah satu tanaman holtikultura (sayuran) yang hampir selalu 
digunakan dalam setiap olahan pangan dan bumbu 
dapur.Cabairawit (Capsicum frutescens L.) merupakan salah 
satu komoditas hortikultura yang mempunyai nilai ekonomis 
tinggi. Seperti kebanyakan tanaman hortikultura cabai rawit 
tergolong komoditas yang mudah rusak karena kandungan air 
yang cukup tinggi. Kerusakan yang terjadi pada proses 
pascapanen cabai umumnya terjadi secara mekanis dan 
fisik.Selama proses pengangkutan, cabai dapat mengalami 
kerusakan mekanis karena kontak dengan wadah atau dengan 
cabai yang lain akibat goncangan.  
 Sedangkan kerusakan fisik atau kerusakan fisiologis 
dapat terjadi akibat gangguan metabolisme dalam bahan. 
Kualitas buah dan sayuran dapat menurun selama transportasi 
karena terjadinya kerusakan fisik dan biologis yang disebabkan 
oleh getaran dan aerasi yang kurang. Guncangan yang terjadi 
selama pengangkutan di jalan raya dapat mengakibatkan 
kememaran.Memar disebabkan oleh pengangkutan buah. 
Kememaran sulit untuk diketahui karena tidak segera kelihatan 
dan baru terlihat beberapa waktu setelah enzim pencoklatan 
bereaksi di dalam jaringan daging buah yang terluka. Besar 
kecilnya kememaran selama pengangkutan tergantung pada 
frekuensi, amplitudo dan lama getaran yang terjadi selama 
proses pengangkutan. Kerusakan mekanis akibat transportasi 
adalah memar, gores, luka. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) 
mengidentifikasi susut bobot pada cabai sebagai akibat dari 
sistem transportasi dan hubunganya dengan frekuensi dan 
waktu dan 2) mengidentifikasi  kerusakan cabai rawit segar( 
Capsicum frutescens L.) akibat simulasi getar dalam 
hubunganya dengan frekuensi dan waktu. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 



1. Bagaimana pengaruh frekuensi dan waktu terhadap 
kerusakan mekanis pada cabai rawit? 

2. Berapa susut bobot cabai rawit dalam karung sebagai akibat 
dari frekuensi dan waktu? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin 
dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasikerusakan cabai sebagai akibat dari 
sistem transportasi dan hubunganya dengan frekuensi 
dan waktu.  

2. Mengidentifikasi  susut bobot pada kemasan cabai 
sebagai akibat simulasi transportasi dalam hubunganya 
dengan frekuensi dan waktu. 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
diantaranya : 
1. Dapat memeberikan solusi terhadap masyarakat khususnya 

petani untuk mengurangi kerusakan pascapanen cabai rawit 
segar saat transportasi 

2. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai acuan dan 
perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang 
berhubungan dengan obyek ini. 
 

1.5 Batasan Masalah 
1. Rangkaian simulator transportasi ini merupakan sebatas 

prototype 
2. Pada Penelitian hanya membahas susut bobot, kadar  air, 

kerusakan mekanis, dan hubungan dengan frekuensi pada 
cabai rawit segar 

3. Penelitian yang dilakukan hanya untuk mengetahui kinerja 
alat  dan penggunakan karung. 
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BAB IITINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Cabai Rawit ( Capsicum frutescens L) 
 Tanaman cabai rawit merupakan salah satu tanaman 
semusim atau tanaman berumurpendek yang tumbuh sebagai 
perdu atau semak, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 
m. Cabai rawit itu sendiri merupakan salah satu tanaman 
hortikultura dari famili Solanaceae yang memiliki karakteristik 
tersendiri sebagai mutu yang harus dipertahankan. Standar 
mutu cabai rawit dapat mengacu pada Standar Nasional 
Indonesia (SNI 01-4480-1998).Namun untuk keragaman 
ukuran, cabai rawit yang kecil-kecil memiliki ukuran antara 2 
2,5 cm dan lebar 5 mm, sedangkan cabai rawit agak be
memiliki ukuran panjang mencapai 3,5 cm dan lebar mencapai 
12 mm. Karakteristik yang menonjol pada cabai rawit yaitu zat 
capsaicin yang membuat rasa pedas. Selain itu, yang tidak 
kalahpenting adalah tekstur dan warna dari cabai rawit. Cabai 
mengandung 0,1 - 1% rasa pedas, yang disebabkan oleh 
kandungan zat capsaicin (Cahyono, 2003) .Contoh salah satu 
varietas cabai dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Cabai rawit (Capsicum Frutescens L.) (Wahyudi,2011).  

 Cabai rawit adalah tanaman perdu yang tingginya hanya 
sekitar 50-135 cmtanaman ini tumbuh tegak lurus ke atas. Akar 
cabai rawit merupakan akartunggang. Akar tanaman ini 
umumnya berada dekat dengan permukaan tanah dan melebar 
sejauh 30-50 cm secara vertikal, akar cabai rawit dapat 
menembus tanahsampai kedalaman 30-60 cm. Batangnya kak
dan tidak bertrikoma. Daunnyamerupakan daun tunggal yang 

Tanaman cabai rawit merupakan salah satu tanaman 
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bertangkai. Helaian daun bulat telur memanjang atau bulat telur 
bentuk lanset, dengan pangkal runcing dan ujung 
yangmenyempitLetaknya berselingan pada batang dan 
membentuk pola spiral(Tjandra, 2011). 
 Sistem klasifikasi, tanaman cabai rawit  dapat 
digolongkan sebagai berikut (Simpson, 2010) : 
Kingdom : Plantae 
Division : Magnoliophyta 
Class : Magnoliopsida 
Order : Solanales 
Family : Solanaceae 
Genus : Capsicum 
Species :Capsicum frutescens L. 
 Menurut Prajnanta (2011), mengatakan bahwa varietas 
cabai rawit yang banyakberedar dipasaran adalah sebagai 
berikut : 
1. Cabai Rawit Nirmala 
Cabai rawit nirmala  merupakan varietas cabai rawit dari 
golongan hibrida yangmempunyai warna dasar kuning dan 
menjadi merah saat tua. Cabai inimempunyai pertumbuhan 
yang seragam, berbuah banyak, dan sangat bagus 
untukdisambal. 
2. Cabai Rawit Santik 
Cabai rawit santik merupakan varietas cabai rawit hibrida 
dengan warna dasar hijaudan menjadi merah saat tua, cabai ini 
mempunyai ukuran kecil dan cocok untukteman makan 
gorengan. 
3. Cabai Rawit Sonar 
Cabai rawit sonar merupakan varietas cabai rawit hibrida yang 
dapat beradaptasisecara luas di dataran rendah sampai dataran 
tinggi dan mudah dalamperawatannya. Tanaman tegak dengan 
dengan ruas pendek dan berbuah sangatlebat. Buah berwarna 
hijau gelap saat muda dan berubah menjadi merahmengkilap 
setelah masak. Rasanya sangat pedas. 
4. Cabai Rawit  Cakra putih 
Cabai rawit putih merupakan cabai rawit yang bukan berasal 
dari jenis hibrida,cabai ini sangat popular. Buah berwarna putih 
kekuningan yang berubah merahcerah saat masak. 
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Pertumbuhan tanaman sangat kuat dengan membentuk 
banyakpercabangan. Posisi buah tegak ke atas dengan bentuk 
agak pipih dan sangatpedas. Tahan terhadap serangan 
penyakit antraknosa. 
5. Cabai Rawit Cakra hijau 
Cabai rawit cakra hijau merupakan cabai rawit yang bukan dari 
jenis hibrida yang mampu beradaptasi baik di dataran rendah 
maupun tinggi. Saat masih mudah buahnya berwarna hijau dan 
setelah masak berubah menjadi merah. Rasa buahnya pedas 
dan tahan terhadap hama serta penyakit yang bisa menyerang 
cabai.Adapun kandungan kimia berbagai jenis cabai segar 
setiap 100 gram bahan dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Kandungan Kimia Berbagai Jenis Cabai Per 100 gram 

Kandungan  
Kimia 

Cabai  
Rawit 

Cabai 
Merah 

Cabai 
Hijau 

Kalori (kal) 103 31 23 

Protein (g) 4.7 1.0 0.7 

Lemak (g) 2.4 0.3 0.3 

Karbohidrat (g) 19.9 7.3 5.2 

Kalsium (mg) 45 29 14 

Fosfor (mg) 85 24 23 

Vitamin A (SI) 11.05 470 260 

Vitamin C (mg) 70 181 84 

Sumber: Direktorat Gizi Depkes, 1977 (Suyanti, 2007). 
 
2.2 Penanganan Pascapanen Cabai Rawit Segar 

Pada penanganan pasca panen cabai, biasanya masyarakat 
kurang memperhatikan penyimpanan yang baik dari cabai 
tersebut. Kerusakan dapat terjadi karena pengemasan yang 
kurang baik. Untuk mencegah kerusakan pada cabai, 
diperlukan pengemasan dan temperatur suhu yang relatif 
rendah. Hal ini didasari oleh teori yang menyatakan bahwa, 
pengaruh pengemasan dan suhu rendah dapat menghambat 
berkembangnya mikroorganisme dan perubahan bahan kimia. 
Selain itu juga mempengaruhi laju reaksi enzim seperti 
perubahan warna cabai ( Cahyono, 2003) 
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2.2.1 Pemilihan buah (Seleksi dan Sortasi) 
Buah cabai yang telah dipanen segera disortasi untuk 

mencegah kerusakan. Penundaan sortasi akan mempercepat 
pembusukan. Cabai hasil sortasi yang berkualitas kurang baik 
masih dapat dipasarkan, meskipun harganya rendah. Sortasi 
yang dilakukan di petani berbeda yang dilakukan oleh industry. 
Petani umumnya mengharapkan semua hasil panen dapat 
dijual. Cabai yang berkualitas baik dijual ke pedagang atau 
pasar swalayan, sedangkan yang kualitasnya kurang baik 
dipasarkan ke pedagang pengecer atau pasar tradisional. 
Demikian pula di tingkat pedagang, cabai yang berkualitas baik 
dijual ke industry pengolah dan yang kurang bagus dijual ke 
pedagang pengecer(Asgar,2000).  
        Sortasi merupakan bagian dari kegiatan pasca panen yang 
dilakukan dengan tujuan memisahkan hasil pasca panen yang 
baik dan yang jelek. Sotasi bertujuan untuk mengklasifikasi 
cabai keriting berdasarkan sifat fisiknya. Pada kegiatan sortasi, 
penentuan mutu hasil panen biasanya didasarkan pada 
kebersihan produk, ukuran, bobot, warna, kematangan, 
kesegaran atau ada tidaknya kerusakan akibat serangan hama 
atau penyakit (M.S Alief, 2017). 

2.2.2 Grading 
 Grading adalah mengklasifikasi cabai keriting 
berdasarkan ukuran dan tingkat kematangannya. Hal tersebut  
dilakukan untuk menyesuaikan permintaan pasar. Konsumen 
rumah tangga, industry pangan hotel, suoermarket, restoran 
tentu memiliki spesifikasi yang berbeda. Sortasi dan grading 
umumnya dilakukan oleh para pedagang besar sedangkan 
petani umumnya menjual langsung cabai keriting kepada 
pedagang atau pengepul (M.S Alief, 2017). 

2.2.3 Penyimpanan 
 Penyimpanan yang baik dapat memperpanjang umur 
dan kesegaran cabai tanpa menimbulkan perubahan fisik atau 
kimia. Cara yang biasa digunakan adalah menyimpan cabai 
segar pada suhu dingin, sekitar 4 derajat celcius. pendinginan 
bertujuan menekan tingkat perkembangan mikroorganisme dan 
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perubahan biokimia . Penyimpanan pada suhu rendah 
merupakan cara terbaik untuk mempertahankan kesegaran 
cabai. Suhu optimal pendingin bergantung pada varietas cabai 
dan tingkat kematangannya. Pendinginan dengan 
menggunakan refrigerator umumnya lebih mudah dibandingkan 
dengan cara lainnya. Namun, cara ini sulit diterapkan di tingkat 
petani karena biayanya mahal. Penyimpanan dengan modifikasi 
atmosfer atau udara terkendali dapat memperlambat respirasi 
dengan mengurangi kandungan ��serta meningkatkan 
kandungan C�� dan ��.Dengan cara ini, aktivitas meta bolisme 
bahan akanberkurangsehinggamemperlambat proses 
kerusakan dan memperpanjang masa simpan (Asgar, 2009). 
Menurut Pantastico(1975), menyatakan penyimpanan dengan 
udara terkontrol dan dimodifikasi dapat menghambat 
metabolisme sehingga menunda pematangan dan pembusukan 
buah 

2.2.4 Pengemasan 
 Pengemasan bertujuan untuk melindungi mutu cabai 
sebelum dipasarkan. Pengemasan yang baik dapat mencegah 
kehilangan hasil, mempertahankan mutu danpenampilan, serta 
memperpanjang masa simpan bahan. Kemasan yang ideal 
adalah yang mudah diangkat, aman, ekonomis, dan dapat 
menjamin kebersihan produk. Kemasan lain yang biasa 
digunakan pedagang adalah jala dengan kapasitas 9−100 kg. 
Kemasan ini sangat praktis, tetapi tidak dapat melindungi cabai 
dari kerusakan mekanis dan fisiologis, terutama pada saat 
ditimbang dan di dalam alat angkut. Volume kemasan 
sebaiknya tidak melebihi 25 kg karena kemasan yang terlalu 
besar dapat menurunkan mutu cabai, terutama yang berada di 
bagian bawah Kemasan yang baik dapat menekan benturan, 
mempermudah pertukaran udara, dan mengurangi penguapan 
(Setyowati, 1992). Contoh kemasan yang digunakan untuk 
cabai segar dapat dilihat pada Gambar 2.4 
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Gambar 2.4 Pengemasan Karung Cabai Segar
 

2.2.5 Pengangkutan 
Pengangkutan  merupakan pemindandahan  buah cabai 

dari gudang penyimpanan sampai ketangan konsumen dapat 
dilakukan dengan menggunakan truk, kereta api, kapal laut, 
atau pesawat udara, disesuaikan dengan jarak y
ditempuh. Pengangkutan sebaiknya dilakukan pada malam hari 
untuk menghindari cuaca panas selama perjalanan dan 
mengurangi terjadinya penguapan yang berlebihan (Syukur dkk,
2012). Menurut Sutarya (1995), pengangkutan cabai dalam 
jarak lebih dari 200 km dengan kemasan karung berkapasitas 
90 kg menyebabkan kerusakan hingga 20%.Pengemasan cabai 
yang kurang baik juga dapat menyebabkan kerusakan dan 
kehilangan hasil selama pengangkutan.  

Kondisi jalan yang buruk atau rusak dapat mempengaruhi 
tingkat kerusakan buah selama transportasi. Jalan yang rata 
akan memiliki perbedaan dengan jalan yang tidak rata terhadap 
kerusakan buah selama transportasi. Oleh karena itu, Lembaga 
Uji Konstruksi BPPT pada tahun 1986 telah melakukan 
pengujian mengenai besarnya amplitudo getaran pada berbagai 
kondisi jalan. Lembaga tersebut menggunakan truk untuk 
mengatahui goncangan yang terjadi dengan frekuensi getaran 
sebesar 1,442 Hz dengan jalan 30km/0.5 jam untu
jalan dalam dan luar kota yang rata, sedangkan untuk kondisi 
jalan yang buruk berbatu dan jalan buruk aspal yaitu 30km/jam. 
Adapun beberapa hasil pengukuran goncangan truk pada 
berbagai kondisi jalan yang pernah dilakukan sebagai berikut:

Pengemasan Karung Cabai Segar 

Pengangkutan  merupakan pemindandahan  buah cabai 
dari gudang penyimpanan sampai ketangan konsumen dapat 

truk, kereta api, kapal laut, 
atau pesawat udara, disesuaikan dengan jarak yang akan 

sebaiknya dilakukan pada malam hari 
perjalanan dan 

an yang berlebihan (Syukur dkk, 
Menurut Sutarya (1995), pengangkutan cabai dalam 

jarak lebih dari 200 km dengan kemasan karung berkapasitas 
90 kg menyebabkan kerusakan hingga 20%.Pengemasan cabai 
yang kurang baik juga dapat menyebabkan kerusakan dan 

Kondisi jalan yang buruk atau rusak dapat mempengaruhi 
tingkat kerusakan buah selama transportasi. Jalan yang rata 
akan memiliki perbedaan dengan jalan yang tidak rata terhadap 
kerusakan buah selama transportasi. Oleh karena itu, Lembaga 

PT pada tahun 1986 telah melakukan 
pengujian mengenai besarnya amplitudo getaran pada berbagai 
kondisi jalan. Lembaga tersebut menggunakan truk untuk 
mengatahui goncangan yang terjadi dengan frekuensi getaran 
sebesar 1,442 Hz dengan jalan 30km/0.5 jam untuk kondisi 
jalan dalam dan luar kota yang rata, sedangkan untuk kondisi 
jalan yang buruk berbatu dan jalan buruk aspal yaitu 30km/jam. 
Adapun beberapa hasil pengukuran goncangan truk pada 
berbagai kondisi jalan yang pernah dilakukan sebagai berikut: 
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Tabel 2. 2  Hasil pengukuran guncangan truk pada berbagai kondisi 

jalan 
Jumlah 
kejadian 

amplitudo 

Jalan gerakan vertical 
Jalan 
dalam 
kota 

Jalan 
luar kota 

Jalan 
buruk 
(aspal) 

Jalan buruk 
(berbatu) 

1 3.5 3.9 4.8 5.2 
500 3.2 3.6 4.2 4.1 
1000 2.9 3.3 3.9 3.8 
1500 2.5 3 3.5 3.6 
2000 2.2 2.8 3.1 3.2 
2500 1.8 2.5 2.8 2.6 
3000 1.6 2.1 2.8 2.6 
3500 1.5 2 2 2 
4000 1.1 1.7 1.2 1.1 
4500 0.9 1.3 0.8 0.7 
5000 0 0.1 0.2 0.1 

Amplitudo 
rataan 

1.3 1.74 1.85 1.71 

Sumber : Lembaga Uji Konstruksi BPPT 1986 
 
2.2.6  Frekuensi 
 Frekuensi merupakan jumlah getaran yang terjadi dalam 
waktu satu detik atau banyaknya gelombang/getaran listrik yang 
dihasilkan tiap detik. Getaran adalah gerak bolak balik yang 
terjadi secara teratur di sekitar titik setimbangnya. Karena 
terjadi secara teratur, getaran sering disebut gerak berkala atau 
gerak periodik. Getaran banyak di manfaatkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Getaran senar-senar gitar yang dipetik 
menghasilkan suara yang merdu;getaran bandul dapat di 
manfaatkan sebagai penunjuk waktu;dan getaran pegas pada 
alat suspensi mobil yang memberikan kenyamanan dalam 
berkendaraan,terutama ketika mobil melintasi jalan yang ‘tidak 
rata’.Lamanya waktu yang di perlukan untuk melakukan 1 
getaran, atau untuk menempuh lintasan dinamakan Periode,( T 
). Satuan periode adalah detik atau sekon. Disamping periode, 
besaran lain yang digunakan untuk melukiskan getaran adalah 
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frekuensi yang di beri symbol ƒ atau ν (baca: nu). Satuan 
frekusi adalah Hertz ( 1 Hertz = 1 getaran/detik). 
 Adapun Frekuensi dan periode dapat di hubungkan dengan 
rumus: 

� =
1

�
 

 
2.2.7 Kerusakan mekanis  

Pengukuran kerusakan mekanis dipengaruhi oleh lama 
penggetaran selama proses transportasi. Produk hortikultura 
merupakan jenis buah yang mudah rusak (perishable). Gesekan 
dan benturan mempengaruhi mutu buah. Disamping itu jenis 
kemasan penyimpanan juga mempengaruhi kerusakan mekanis 
pada saat transportasi (Varanita, 2016). Beberapa jenis 
kerusakan mekanis pada produk hortikultura dan penyebabnya 
dapat digolongkan menjadi tiga macam kerusakan 
berikut(Ahmad, 2013): 
1. Kerusakan akibat benturan: penyebabnya adalah perlakuan 

kasar terhadap produk (dijatuhkan atau dilemparkan), 
pengereman mendadak dalam kendaraan pengangkut, jalan 
berlubang yang dilalui kendaraan pengangkut, dan sistem 
suspensi kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 
sudah tidak lagi berfungsi.  

2. Kerusakan akibat tekanan, penyebabnya adalah: bentuk 
kemasan yang terlalu dalam, penumpukan yang melebihi 
daya dukung kemasan, dan pemuatan yang melebihi 
kapasitas kemasan. Kerusakan yang terjadi biasanya memar 
atau lecet permukaan, berubah bentuk, dan pecah pada 
buah-buahan dan sayuran atau patah pada beberapa jenis 
sayur daun.  

3. Kerusakan akibat goncangan: penyebabnya adalah 
pemuatan yang tidak penuh dan pengemasan yang tidak rapi 
selama pengangkutan produk (terlalu longgar sehingga 
produk bergesekan ketika kemasan diangkut). Kerusakan 
yang terjadi biasanya memar atau lecet permukaan, kulit 
terkelupas, dan pecah pada buahbuahan dan sayuran atau 
patah pada beberapa jenis sayur daun. 
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      Potongan/pecahan, getaran, luka, tekanan, dan benturan 
adalah penyebab utama kerusakan mekanis yang dihasilkan 
selama penanganan dan transportasi. Kerusakan tekanan 
terjadi ketika buah-buahan diatas terisi dan secara umum berat 
beban didukung oleh produk daripada wadah di sebagian besar 
sistem penangan buah. Kerusakan akibat getaran adalah 
pemanenan pada kendaraan yang dilengkapi dengan sistem 
suspense pegas daun baja (Vigneault et al., 2009).  Menurut 
pantastico (1975) menjelaskan bahwa, kerusakan mekanis 
pada produk pertanian dapat disebabkan oleh gaya-gaya luar 
(statik maupun dinamis) dan gaya-gaya dalam disebabkan oleh 
perubahan fisik bahan tersebut Perubahan fisik dapat 
menyebabkan perubahan kadar air, temperatur, biologis, dan 
kimia. Kerusakan mekanis dapat terjadi karena buah menerima 
pembebanan, baik berupa tekanan maupun pukulan.  
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BAB III METODE PENELITIAN 
 
3.1 Lokasi dan Tempat Penelitian 
      Kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai 
Juni  2018. Tempat pelaksanaan dan penelitian simulasi 
transportasi cabai rawit (Capsicum Frutescens L.) dilaksanakan 
di Laboratorium Mekatronika Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya Malang dan dilanjutkan pengujian bahan 
setelah dilakukan simulasi transportasi mengenai susut bobot, 
kadar air, kekerasan, dan warna yang dilaksanakan di 
laboratorium TPPHP Fakutlas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1 Alat 
1. Stopwatch  : untuk mengukur waktu pada penelitian. 
2. Timbangan digital :untuk menguji berat cabai rawit 

(Capsicum Frutescens L.). 
3. Oven  : untuk menguji kadar air 
4. Tachometer :sebagai alat bantu menghitung rpm pada 

simulator transportasi. 
5. Gerinda  duduk : untuk memotong pipa paralon 
6. Karung   : untuk media pengemasan bahan 
7. Bor listrik  : untuk melubangi pipa  
8. Kamera  :  sebagai alat dokumentasi 
9. Software Solidwork : untuk menggambar prototype 
10. Rangkaian alat simulasi transportasi : sebagai mesin 

pengguncang untuk menghasilkan getaran yang terjadi pada 
bahan pada saat transportasi.  
 

3.2.2 Bahan 
 Bahan yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu cabai 
rawit (Capsicum frutescens L.) yang didapatkan dari pengepul 
cabai  di desa Sumbergondo kecamatan Bumiaji kota Malang 
dengan tingkat kematangan 80%. Setelah di panen cabai 
langsung di ambil  dan  di sortir berdasarkan kotoran seperti  
daun, cabai busuk serta batang cabai. Cabai yang telah 
disortasi, dikemas dan dibawa menuju laboratorium untuk 
dilakukan percobaan. Perjalanan dari kebun cabai menuju 



laboratorium ditempuh dalam waktu 1 - 2 jam, hal ini dapat 
dimasukkan dalam faktor yang mempengaruhi hasil penelitian  

3.3 Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukuan 2 tahap yaitu uji dengan alat 

simulator Getar dan uji mutu cabai rawit. Pada tahap pengujian 
dengan alat simulator ini adalah menentukan sejauh mana 
tingkat kerusakan cabai rawit pada saat transportasi yang dilihat 
dari nilai suhu, susut bobot, susut mekanis, dan kadar air cabai 
rawit pada saat selesai simulasi getaran. 

 
3.4  Alat Simulasi Getar 

Penelitian ini menggunakan alat simulasi transportasi 
sebagai penghasil getaran. Alat tersebut berupa meja getar dan 
pada saat di jalan yang menggunakan motor 3 fase sebagai 
mesin kecepatan penggerak. Adapun pada penelitian ini alat 
tersebut menggunakan kecepatan Frekuensi 2.617 Hz,  3.317 
Hz, dan 3.9 Hz . 

Prinsip kerja dari alat ini yaitu menghasilkan getaran 
dengan berbagai tingkat getaran sesuai dengan kebutuhan. 
Getaran yang dihasilkan disini berasal dari tumbukan yang 
terjadi antara sebuah roda besi yang sudah ditentukan tingkat 
getarannya dengan bak penampung yang ada pada rangka 
meja getar tersebut (Prasetyo, 2010). Arah gerakan dari alat ini 
adalah gerakan naik turun secara vertikal dengan tingkat 
getaran yang dapat diatur dengan memindahkan poros putaran 
as sesuai dengan getaran yang dibutuhkan. Alat simulasi 
transportasi ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana 
getaran selama transportasi dapat mempengaruhi kondisi dari 
cabai rawit yang akan dijual ke konsumen. Berikut ini pada 
Gambar 3.1 merupakan mesin simulasi transportasi yang 
digunakan dalam penelitian berserta keterangan gambar. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

(a)                                         (b) 
Gambar 3.1 (a) Mesin simulasi transportasi (b) Bagian-bagian dari 

alat simulasi transportasi 
 

Bagian – bagian dari alat simulasi transportrasi terdiri atas 
beberapa komponen yaitu: 
1. Meja getar  
2. Pegas 
3. Penutup bagian bawah 
4. Pulley 
5. V-belt 
6. Motor 3 fase 
 

Adapun dimensi penutup bagian bawah dan meja getar pada 
mesin simulasi transportasi dapat dilihat pada Gambar 3.2 



Gambar 3.2 Dimensi Alat Simulasi Transportasi (1) Penutup bagian 
bawah (2) Meja getar 

 
3.4.2 Karung   

Penelitian ini menggunakan karung berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran 38 cm x 46 cm.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Karung berisi cabai 
 
 
 
 

3.5 Cara Kerja 



Berikut cara kerja  pelaksanaan penelitian :  
1. Cabai rawit yang telah didapatkan dari perkebunan cabai 

rawit di sortir berdasarkan kotoran seperti  daun, cabai busuk 
serta batang cabai.  

2. Cabai rawit diambil sebagai sampel untuk diuji kadar air, 
susut bobot, kerusakan mekanis , dan suhu sebagai kontrol 
sebelum dilakukan simulasi transportasi. 

3. Pada penelitian ini cabai di kemas menggunakan karung 
berbentuk persegi panjang dengan ukuran 38 cm x 46 cm.. 
Pada kemasan tersebut diberi cabai sebanyak 5 kg dan di 
timbang untuk mengetahui masa awal.  

4. Pada penelitian ini  dilakukan dengan menggunakan 
perbedaan factor  waktu yaitu 91 menit , 123 menit, dan 136 
menit. Pemilihan perlakuan diasumsikan waktu yang 
ditempuh untuk pengangkutan cabai rawit dari Magetan ke 
ponorogo sekitar 91 menit, Magetan ke nganjuk sebesar 123 
menit , dan Magetan ke solo selama 136 menit. Adapun 
faktor ke dua menggunakan frekuensi yang telah di dapatkan 
pada saat penggetaran berlangsung dilakukan pengujian 
frekuensi dan amplitudo pada simulasi transportasi untuk 
mendapatkan nilai aktual dengan menggunakan penggaris 
yang diletakkan pada pegas dan di lakukan pengembilan 
video selama proses penelitian dengan menggunakan 
kamera, sehingga di dapatkan nilai frekuensi sebesar  2.617 
Hz, 3.317 Hz dan 3.9 Hz. 

5. Setelah dilakukan simulasi transportasi, setiap kemasan 
berisi cabai ditimbang kembali untuk mengetahui masa akhir 
di mana sebelumnya telah di lakukan penimbangan pada 
masa awal sebagai perhitungan susut bobot yang dialami 
oleh cabai rawit disetiap kemasan. 

6. Dilakukan  pengamatan dan pengujian pada cabai yang telah 
di keluarkan pada kemasan. Pengamatan dilakukan untuk 
mengetahui tingkat kerusakan mekanis (kememaran, busuk 
basah, bagian ujung cabai menjadi coklat dan layu) yang 
terjadi pada cabai rawit. Pengamatan dilakukan secara visual 
dengan membandingkan penampakan cabai sebelum dan 
sesudah dilakukan simulasi transportasi.  Dan dilakukan 
pengamatan hubungan kerusakan mekanis dengan frekuensi 
dengan menghitung frekuensi secara manual.  



7. Pengujian dilakukan pada sampel cabai yang telah 
ditentukan secara acak untuk mengukur suhu, susut bobot, 
kerusakan mekanis, dan kadar air. Data-data yang 
didapatkan selama proses penelitian diolah sampai 
didapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.1 Diagram Alir  

Adapun cara kerja secara umum pada penelitian ini ialah 
sebagai berikut : 

Mulai  



 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Penelitian 

3.5.2 Cara menggunakan mesin simulator transportasi

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan  

 Pengukuran massa cabai rawit. 

 Pengukuran suhu cabai dalam kemasan 

disamping karung. 

 Diletakkan diatas meja simulator (3karung

dalam sekalirunning 

Uji perlakuan meja getar 
Perlakuan I : tingkat frekuensi 2.617 Hz, 3.317 Hz, 3.9 Hz
Perlakuan II : waktu 136 menit, 91 menit 123 menit 

Analisa Karakteristik 
Pengukuran suhu  
- Uji Susut Bobot (%) 
- Uji Tingkat Kerusakan  
Mekanis (%) 
- Uji kadar air (%) 
- Uji Kekerasan (kgF) 

Selesai   

Cara menggunakan mesin simulator transportasi 

cabai dalam kemasan dan 

3karung) 

9 Hz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Diagram Alir Kerja Mesin Simulator Transportasi 

3.6 Rancangan Penelitian  
Penelitian ini meliputi 2 perlakuan yaitu frekuensi dan waktu, 

masing-masing terdiri dari tiga level. Dengan 
mengkombinasikan kedua perlakuan tersebut, maka diperoleh 
sembilan unit percobaan dengan dua kali ulangan di setiap unit 
percobaannya, sehingga diperoleh 18 unit percobaan. Hasil 



yang diperoleh pada masing-masing perlakuan akan 
dibandingkan. 
Perlakuan percobaan tersebut adalah: 

      R 
    W 

 F1 ( 2.617 
Hz) 

F2 ( 3.317 Hz) F3 ( 3.9 Hz ) 

W1 ( 91 menit ) F1W1 F1W2 F1W3 

W2 ( 123menit) F2W1 F2W2 F2W3 

W3 ( 136 menit) F3W1 F3W2 F3W3 

Sumber Data Primer Diolah, 2018 

Rancangan data hasil penelitian dapat dituliskan sebagai 
berikut: 
Perlakuan I (tingkat frekuensi) : 

 F1 : tingkat frekuensi sebesar 2.617 Hz 
 F2 : tingkat frekuensi sebesar 3.317 Hz 
 F3 : tingkat frekuensi sebesar 3.9 Hz 

 
Perlakuan II (waktu) : 

 W1 : waktu getaran 91 menit  ( Jarak Magetan – 
Ponorogo )  

 W2 : waktu getaran 123  menit ( Jarak Magetan – 
Nganjuk ) 

 W3 : waktu getaran 136menit( jarak Magetan – Solo )  
 
Dengan kombinasi perlakuan sebagai berikut : 

 F1W1 : perlakuan tingkat frekuensi 2.617  Hz dengan 
waktu penggetaran selama 136 menit 

 F1W2 : perlakuan tingkat frekuensi 2.617  Hz dengan 
waktu penggetaran selama 91 menit 

 F1W3 : perlakuan tingkat frekuensi 2.617  Hz dengan 
waktu penggetaran selama 123 menit 

 F2W1 : perlakuan tingkat frekuensi 3.317  Hz dengan 
waktu penggetaran selama 136 menit 

 F2W2 : perlakuan tingkat frekuensi 3.317  Hz dengan 
waktu penggetaran selama 91 menit 

 F2W3 : perlakuan tingkat frekuensi 3.317Hz dengan 
waktu penggetaran selama 123 menit 

 F3W1 : perlakuan tingkat frekuensi 3.9 Hz dengan waktu 
penggetaran selama 136 menit 



 F3W2 : perlakuan tingkat frekuensi 3.9 Hz dengan waktu 
penggetaran selama 91 menit 

 F3W3 : perlakuan tingkat frekuensi 3.9 Hz dengan waktu 
penggetaran selama 123 menit 
 

 Setelah semua data dikombinasikan seperti di atas, 
kemudian dilakukan uji perubahan mutu produk cabai  setelah 
dilakukan penggetaran yang meliputi tingkat kerusakan 
mekanis, susut bobot, kadar air dan suhu. Selanjutnya data 
akan diolah menggunakan metode Analisa Ragam dalam RAK : 
Rumus-rumus perhitungannya : 
a). Menghitung Jumlah Kuadrat : 

�� =
��

�. �
 

Menghitung Jumlah Kuadrat Total (JKT) dengan rumus : 

��� = (�11) � + (�21)� + ⋯ + (�64)� − �� 

Menghitung JK Kelompok (JKK) dengan rumus : 

��� =  
(�. 1)� + (�. 2)� + ⋯ + (�. 4)�

�
− ��  

Menghitung JK Perlakuan dengan rumus : 

��� =  
(�1. )� + (�2. )� + ⋯ + (�6. )�

�
− ��  

Menghitung JK Galat dengan rumus : 

��� = ��� − ��� − �� 

 
3.7 Pengamatan dan Pengambilan Data 
Pengamatan dan pengukuran data dalam penelitian ini dapat 
dilakukan dengan cara menganalisa sesuai dengan parameter 
yang akan diuji pada cabai rawit yaitu suhu, susut bobot, 
kerusakan mekanis, dan  kadar air . 
 



3.7.1 Kadar Air  
 Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung 
dalam bahan yang dinyatakandalam persen. Kadar air juga 
salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan 
pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, 
dan cita rasa pada bahanpangan. Kadar air dalam bahan 
pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awetbahan 
pangan tersebut, kadar air yang tinggi mengakibatkan 
mudahnya bakteri, kapang,dan khamir untuk berkembang biak, 
sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan (Winarno, 
1997). 

Persentase kandungan air pada suatu bahan yang dapat 
dinyatakanberdasarkan berat basah (wet basis) atau 
berdasarkan berat kering (dry basis). Kadar air berat basah 
mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100 persen, 
sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 
100 persen. Kadar air bahan menunjukkan banyaknya 
kandungan air persatuan bobot bahan. Dalam hal ini terdapat 
dua metode untuk menentukan kadar air bahan tersebut yaitu 
berdasarkan bobot kering (dry basis) dan berdasarkanbobot 
basah (wet basis). Dalam penentuan kadar air bahan pangan 
biasanya dilakukan berdasarkan bobot basah (Taib, 1988). 

Kadar air = 
����� ���������� ����� 

����� ���� 
 � 100 %………………...........(1) 

 
3.7.2  Suhu 
 Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu 
benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut 
termometer. Suhu menunjukkan derajat panas benda. 
Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas 
benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi 
yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda 
masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan 
maupun gerakan di tempat berupa getaran. Makin tingginya 
energi atom-atom penyusun benda, makin tinggi suhu benda 
tersebut. Suhu juga disebut temperatur, satuan suhu adalah 
Kelvin (K). Skala-skala lain adalah Celcius, Fahrenheit, dan 
Reamur (Kreith, 1991). 



Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu 
sebuah benda (Lakitan, 2002). Termometer bekerja dengan 
memanfaatkan perubahan sifat termometrik suatu benda ketika 
benda tersebut mengalami perubahan suhu. Perubahan sifat 
termometrik suatu benda menunjukkan adanya perubahan suhu 
benda, dan dengan melakukan kalibrasi atau peneraan tertentu 
terhadap sifat termometrik yang teramati dan terukur, maka nilai 
suhu benda dapat dinyatakan secara kuantitatif. Tidak semua 
sifat termometrik benda yang dapat dimanfaatkan dalam 
pembuatan termometer (Kreith, 1991). 
 Pengukuran dilakukan dengan mengukur suhu pada 
cabai rawit yang telah dimasukkan kedalam kemasan karung 
sebelum transportasi dan sesudah proses simulasi 
transportasi.Pada penelitian ini pengukuran suhu dilakukan 
menggunakan thermometer suhu ruang atau termometer basa. 
Dilakukan pengukuran terhadap suhu di pinggir dan di tengah 
karung atau kemasan cabai.   
3.7.3 Susut Bobot  
 Dengan membandingkan antara bobot awal sebelum dan 
setelah simulasi, diketahui terdapat susut bobot karena simulasi 
transportasi yang dilakukan.  Susut bobot dapat diartikan 
sebagai penurunan bobot produk akibat kehilangan kandungan 
air pada produk.Susut bobot diukur dengan menggunakan 
timbangan digital Camry ACS-30-JC-33 dengan kapasitas 30 kg 
dan ketelitian 2 gram. Pengukuran dilakukan pada awal setelah 
cabai keriting segar dikemas dalam kemasan dan setelah 
transportasi. Persamaan yang digunakan untuk mengukur susut 
bobot tersebut adalah sebagai berikut 

��    =   
�����

��
�100%............................................................(10) 

Keterangan : 
SB  = Susut bobot (%) 
W1   = Berat awal cabai rawit sebelum transportasi 
(kg) 
W2  = Berat awal cabai rawit setelah transportasi (kg) 
 
 
3.7.4 Kerusakan Mekanis  



 Getaran yang terjadi selama transportasi mengakibatkan 
gesekan antar cabai dengan cabai serta cabai  dengan 
kemasan besar sehingga terjadi memar pada cabai, hal 
tersebut akan  memicu  terjadin ya susut bobot dan 
memperpendek  umur simpan (Pangidoan, 2013).Pengamatan 
dilakukan dengan cara melihat kerusakan mekanis dari masing-
masing perlakuan karung seperti berair, patah, busuk, memar. 
Uji ini dilakukan secara visual  dan persentase kerusakan 
mekanis pada cabai merah segar dapat dihitung dengan 
persamaan berikut :  
 

% ��������� =
������ ���� ���� �����

����� ������
 � 100%..........................(3) 

 
3.7.5 Uji Kekerasan  

Kekerasan (hardness) dapat didefenisikan sebagai 
kemampuan bahan untuk bertahan terhadap goresen, 
pengikisan (abrasi), penetrasi.Dimana kekerasan ini juga 
mempunyai korelasi dengan kekuatan.  Uji kekerasan diukur 
berdasarkan tingkat ketahanan cabai terhadap jarum penusuk 
dariPenetrometer.  Uji kekerasan dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara mengambil sampel sebanyak 3 biji tiap karung.  Uji 
ini dilakukan setelah penggetaran.  Penetrometer di set pada 
kedalaman penekanan 10,5 mm, kecepatan pengujian 10mm/s, 
dan diameter jarum 3.5 mm dengan satuan kgF.  Adapun 
langkah-langkahnya sebagai berikut: 
1. Sampel dari setiap perlakuan diambil 
2. Sampel diletakkan dibawah jarum penetrometer kemudian 
jarum diatur hingga  menyentuh sampel 
3. Penetrometer diatur hingga angka pada penetrometer 
 mencapai angka nol.  

4. Penetrometer ditekan hingga jarumnya masuk ke dalam   
sampel 

5. Penetrometer dilepas dan dibaca angka yang tertera dalam 
penetrometer 



 
Gambar 3.6. Penetrometer 

 
3.7.6 Simulasi Getar 
Menurut Pangidoan (2013).Periode getar dihitung dengan 
persamaan berikut: 

� =
�

�
detik/getaran........……….................................................(4) 

Dimana T adalah periode (detik/getaran), dan f adalah frekuensi 
(Hz). 
Kecepatan sudut (getaran/detik) dapat dihitung dengan 
persamaan berikut: 

� =
��

�
 getaran/detik ……………………………….....................(5) 

Luas satu siklus getaran dihitung dengan persamaan berikut: 

���� ������ = � =  ∫ sin ��� 
�

�
 ……………..……………….......(6) 

Dimana A adalah amplitude getaran (cm) 
Jumlah seluruh getaran selama 1 jam dapat dihitung dengan 
persamaan berikut: 
�����ℎ ������� ������ 1 ���(����� �����)� ��������........(7) 
Jumlah luas seluruh getaran selama 1 jam dapat dihitung 
sebagai berikut: 
�����ℎ ���� ������ℎ ������� ������ 1 ���=
�����ℎ ������ℎ ������� ������ 1 ��� � ���� ���� ������ �������
…........................................................................................... (8) 
Jumlah luas seluruh getaran truk selama 30 menit pada kondisi 
jalan dalam dan luar kota yang rata dapat dihitung sebagai 
berikut:  



�����ℎ ���� ������� ���� ������ 30 ����� =

� (�����)� � �
�������

�����
�� ���� ���� ������ �������………….... (9) 

Jumlah luas seluruh getaran truk selama 60 menit pada kondisi 
jalan yang buruk dapat dihitung sebagai berikut: 
������ℎ ���� ������� ���� ������ 60 ����� =

� (�����)� � �
�������

�����
�� ���� ���� ������ �������…………...(10) 

 
Simulasi transportasi selama 1 jam dapat dihitung dengan 
persamaan: 
�������� ������������ =

 
������ ���� ������� ������� ������ � ���

������ ���� ������� ���� 
 � ������� ����� ……....(11) 

 
3.7.7  Perhitungan Simulasi Transportasi 
 Penelitian ini, penggetaran dilakukan pada frekuensi 3 
Hz, 6 Hz, dan 9 Hz dengan amplitudo 3,6 cm untuk mewakili 
kondisi jalan luar kota. Mengacu pada data tabel 2 dimana telah 
dilakukan pengujian goncangan truk untuk jalan dalam dan luar 
kota yang rata sejauh 30km/30menit dan untuk jalan yang rusak 
sejauh 30km/60menit dengan frekuensi 1,442 Hz 
3.7.7 Simulasi getar  
 Kondisi jalan luar kota yang rata memiliki amplitude 
sebesar 1,742 cm. Periode getaran truk dengan frekuensi 1,442 
hz dapat dihitung sebagai berikut: 

� =
1

�
=

1

1,442
= 0,693 �����/������� 

� =
2�

�
 

   = 
��

�,���
= 9,062 �������/����� 

 
Luas siklus getaran pada kondisi jalan luar kota yang rata: 

Luas satu siklus = � =  ∫ sin �� �� 
�

�
 

           = 1,742 ∫ sin 9,062���
�,���

�
 

           =1,742 [ −
�

�,���
 (cos(9,062�0,693) −

                                             (cos 9,062�0)]  



           = 1,742 [ −
�

�,���
 (cos(6,27996) − (cos 0) ] 

           = 1,742 [−
�

�,���
 (0,994 − 1) 

           = 1,15 x 10-3 cm2/getaran 
 
Jumlah luas seluruh getaran truk selama 30 menit pada konsisi 
jalan luar kota yang rata: 
�����ℎ ���� ������� ����

= 30 ����� � 60
�

�����
� 1,441

�������

�
� 1,15�10�����

/�������  
= 2,985 cm2 

 

3.7.8 Metode Perhitungan Amplitudo dan Frekuensi 
Pada penelitian ini untuk mengetahui nilai amplitude yaitu 
simpangan terjauh atau jarak dari titik setimbang ke titik terjauh 
dengan cara sebagai beirukut: 
1. Cabai yang telah di tempatkan di karung di tempatkan di 

meja simulator getar dan dinyalakan. 
2. Diletakkan penggaris tepat disamping pegas 
3. Dilakukan perekaman gerakan vertikal pegas selama 1 menit 

dengan menggunakan kamera  
4. Diamati letak simpangan terjauh dan titik setimbang pegas 

dan diamati jumlah getaran yang terjadi selama 1menit pada 
video dengan cara memutar dan menjeda video. Dicatat 
hasil dan selesai 

5. Dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 
A = Simpangan terjauh-titik setimbang ……………...………..(12) 
6. Diulang dengan perlakuan yang sama untuk semua 

frekuensi. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.  Perhitungan Simulasi Transportasi  
 Penelitian ini, menggunakan 3 frekuensi yaitu frekuensi 
2.617 Hz, 3.317 Hz, dan 3.9 Hz.  Mengacu pada data Tabel 2.3 
dimana telah dilakukan pengujian goncangan truk untuk jalan 
dalam dan luar kota yang rata sejauh 30km/30 menit dan untuk 
jalan yang rusak sejauh 30 km/60 menit dengan frekuensi 1.442 
Hz. 
4.1.1.  Kondisi Jalan Luar Kota 
 Kondisi jalan luar kota yang rata memiliki amplitudo sebesar 
1.742 cm.  Periode getaran truk  dengan frekuensi 1.442 Hz 
dapat dihitung sebagai berikut: 

 T = 
�

�
=

�

�.���
= 0.693 detik/getaran 

 ω =
��

�
 

     =
��

�.���
 = 9.062 getaran/getaran 

Luas siklus getaran pada kondisi jalan luar kota yang rata: 

Luas satu siklus = A ∫ sin�� ��
�

�
 

 = 1.742 ∫ sin9.062 ��
�,���

�
 

 = 1.742 �−
�

�.���
����(9.062�0,693)− (cos9.062�0)�� 

 = 1.742 �−
�

�.���
����(6.27996)− (cos0)��

= 1.742 �−
�

�.���
(0,994− 1)� 

 = 1.15 x 10-3 cm2 /getaran 

Jumlah luas seluruh getaran truk selama 30 menit pada jalan 
luar kota yang rata: 
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Jumlah getaran truk = 30 menit x 60 
�

�����
 x 1.442 

�������

�
  x  

1.15x10-3 �� �

�������

 

= 2.985 cm2 

4.1.2. Simulasi Transportasi dengan Frekuensi 2,617 Hz 
 Simulasi transportasi dengan frekuensi 2.617Hz , pada 
tabel 4.1 diketahui nilai amplitudo rerata pada rangkaian alat 
simualator getar. 

Tabel 4.1. Data perhitungan amplitudofrekuensi 2.617 Hz 

 

Berdasarkan tabel data diatas dapat diketahui amplitudo rata-
rata pada III ulangan yakni 2.16 cm, menurut Tabel 2.3 masuk 
kedalam jalan luar kota, sehingga dapat ditentukan perhitungan 
jarak: 

 T  = 
�

�
 = 

�

�.���
 = 0.382detik/getaran 

 ω =
��

�
 

   = 
��

�.���
 = 14.439getaran/detik 

Luas satu siklus getaran pada kondisi jalan luar kota yang rata: 

Luas satu siklus getaran = A ∫ sin�� ��
�

�
 

= 2.16∫ sin14.439  ���
�.���

�
 

Ulangan Simpangan 
terjauh  

Titik 
setimbang 

Amplitudo (cm) 

I 14.5 12.5 2 

II 13.5 11.5 2 

III 14 11.5 2.5 

Rata-rata amplitudo 2.16 
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= 2.16�−
�

��.���
����(14.439 �0.382)−

cos14.439�0 

  = 2.16�−
�

��.���
����(5.515)− (cos0)�� 

= 2.16�−
�

��.���
(0.995− 1)� 

= 0.0007479 cm2 /getaran 
 

Jumlah getaran selama 1 jam= t (dalam sekon) x frekuensi 

  = 60
  �����

���
 x 60 

�����

�����
 x 2.617

�������

�����
 

 = 9421.2getaran/jam 
 
Jumlah luas seluruh getaran selama 1 jam  

= 9421.2 x 0.0007479
�� �

�������
 

= 7.046
�� �

���

 

Sehingga simulasi transportasi dengan truk selama 1 jam: 

Simulasi transportasi = 
������ ���� ������� ������� ������ � ���

������ ���� ������� ����
 x 

panjang jalan 

= 
�.���  

���

���

�.��� 
���

�.� ���

 x 30 km 

 = 35.407 km 
 
1. Sehingga jarak simulasi yang sesuai untuk transportasi 

pada kondisi jalan luar kota dapat dihitung: 
Simulasi digetarkan diatas meja simulator selama 91 menit 

(1,51 jam): 
35.407 km x 1,51 = 53.464km (Setara dengan panjang jalan 

53.464km) 
2. Jarak simulasi yang sesuai untuk transportasi pada kondisi 

jalan luar kota dapat dihitung: 
Simulasi digetarkan diatas meja simulator selama 123 menit 
(2.05 jam): 
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35.407 km x 2.05 = 72.584 km (Setara dengan panjangjalan 
72.584km) 

3.  Jarak simulasi yang sesuai untuk transportasi pada kondisi 
jalan luar kota dapat dihitung: 

Simulasi digetarkan diatas meja simulator selama 136 menit 
(2.26 jam): 
35.407 km x 2.26 = 80.019 km (Setara dengan panjang jalan 
80.019km). 
 
4.1.3. Simulasi Transportasi dengan Frekuensi 3.317 Hz 

 Simulasi transportasi dengan frekuensi 3.317 Hz , pada 
tabel 4.2 diketahui nilai amplitudo rerata pada rangkaian alat 
simualator getar. 

Tabel 4.2. Data perhitungan amplitudofrekuensi 3.317 Hz 

 Pada data diatas diketahui amplitudo rata-rata pada III 
ulangan yakni 3.03  cm, menurut Tabel 2.3 masuk kedalam 
kondisi jalan luar kota , sehingga dapat ditentukan perhitungan 
jarak sebagai berikut: 

T = 
�

�
 = 

�

�.���
 = 0.301detik/getaran 

ω =
��

�
 

 = 
��

�.���
 = 20.863getaran/detik 

Ulangan Simpangan 
terjauh  

Titik setimbang Amplitudo 
(cm) 

I 15 11.8 3.2 

II 14.5 11.5 3 

III 14.8 11.9 2.9 

Rata-rata amplitudo 3.03 
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Luas satu siklus getaran pada kondisi jalan luar kota yang rata: 

Luas satu siklus getaran = A ∫ sin�� ��
�

�
 

 = 3.03∫ sin20.863 ���
�,���

�
 

 = 3.03�−
�

��.���
����(20.863�0.301)− (cos20.863�0)�� 

 = 3.03�−
�

��.���
����(6.279)− (cos0)�� 

 = 3.03�−
�

��.���
(0.994− 1)� 

 = 0.0008713cm2 /getaran 
 
Jumlah getaran selama 1 jam = t (dalam sekon) x frekuensi 

= 60
  �����

���
 x 60 

�����

�����
 x  

3.317
�������

�����
 

   =  11941getaran/jam 
Jumlah luas seluruh getaran selama 1 jam  

= 1194,.2
�������

���
x 0.0008713

�� �

�������

  

=  10.404
�� �

���

 

 
Sehingga simulasi transportasi dengan truk selama 1 jam: 

Simulasi transportasi = 
������ ���� ������� ������� ������ � ���

������ ���� ������� ����
 x 

panjang jalan 

   = 
��.��� 

���

���

�.��� 
���

�,� ���

 x 30 km 

= 52.281 km 

1. Sehingga 2. jarak simulasi yang sesuai untuk transportasi 
pada kondisi jalan luar kota dapat dihitung: 
Simulasi digetarkan diatas meja simulator selama 91 menit 
(1.51 jam): 
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52.281 km x 1.51 = 78.944 km (Setara dengan panjang jalan 
78.944 km) 

2. Jarak simulasi yang sesuai untuk transportasi pada kondisi 
jalan luar kota dapat dihitung: 
Simulasi digetarkan diatas meja simulator selama 123 menit 
(2.05 jam): 
52.281 km x 2.05 = 107.176 km (Setara dengan panjang 
jalan 107.176 km) 
 

3. Jarak simulasi yang sesuai untuk transportasi pada kondisi 
jalan luar kota dapat dihitung: 
Simulasi digetarkan diatas meja simulator selama 136 menit 
(2.26 jam): 
52.281 km x 2.26 = 118.115km (Setara dengan panjang 
jalan 118.115km) 

4.1.4. Simulasi Transportasi dengan Frekuensi 3.9 Hz 

 Simulasi transportasi dengan frekuensi 3.9 Hz , pada 
tabel 4.3 diketahui nilai amplitudo rerata pada rangkaian alat 
simualator getar. 

Tabel 4.3 Data perhitungan amplitudofrekuensi 3.9 Hz 

Ulangan Simpangan 
terjauh  

Titik setimbang Amplitudo 
(cm) 

I 15             11.2 3.8 

II 15.5 11.5 4 

III 15 11 4 

Rata-rata amplitudo 3.93 

 

  Pada data diatas diketahui amplitudo rata-rata pada III 
ulangan yakni 3.9  cm, menurut Tabel 2.3 masuk kedalam 
kondisi kondisi jalan buruk (berbatu), sehingga dapat ditentukan 
perhitungan jarak sebagai berikut: 
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T  = 
�

�
 = 

�

�.�
 = 0.25 detik/getaran 

ω     =
��

�
 

 = 
��

�.��
 = 25.12 getaran/detik 

Luas satu siklus getaran pada kondisi jalan luar kota yang rata: 

Luas satu siklus getaran = A ∫ sin�� ��
�

�
 

  = 3.9∫ sin25.12 ���
�,�

�
 

  = 3.9�−
�

��.��
����(25.12�0,25)− (cos25.12�0)�� 

  = 3.9�−
�

��.��
����(6.28)− (cos0)�� 

  = 3.9�−
�

��.��
(0.994− 1)� 

  = 2.38 x 10-4cm2 /getaran 
 
Jumlah getaran selama 1 jam = t (dalam sekon) x frekuensi 

  = 60
  �����

���
 x 60 

�����

�����
 x3.9

�������

�����
 

=  14040getaran/jam 
Jumlah luas seluruh getaran selama 1 jam  

= 14040 
�������

���
x  2.38x10-4 �� �

�������
 

=  3.3415 
�� �

���
 

Sehingga simulasi transportasi dengan truk selama 1 jam: 

Simulasi transportasi = 
������ ���� ������� ������� ������ � ���

������ ���� ������� ����
 x 

panjang jalan 

  = 
�.���� 

���

���

�.��� 
���

�.� ���

 x 30 km 

   = 16.79 km 
1. Sehingga jarak simulasi yang sesuai untuk transportasi 

pada kondisi jalan  buruk (berbatu) dapat dihitung: 
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Simulasi digetarkan diatas meja simulator selama 91 menit 
(1.51jam): 

16.79 km x 1.51 = 25.35 km (Setara dengan panjang jalan 
25.35 km) 

2. Sehingga jarak simulasi yang sesuai untuk transportasi 
pada kondisi jalan  buruk (berbatu) dapat dihitung: 
Simulasi digetarkan diatas meja simulator selama 123 menit 
(2.05jam): 

16.79 km x 2.05 = 34.41 km (Setara dengan panjang jalan 
34.41km) 

3. Sehingga jarak simulasi yang sesuai untuk transportasi 
pada kondisi jalan  buruk (berbatu) dapat dihitung: 

Simulasi digetarkan diatas meja simulator selama 136 menit 
(2.26jam): 

16.79 km x 2.26 = = 37.94 km (Setara dengan panjang jalan 
37.94 km) 

Tabel 4. 1 Data hasil perhitungan Frekuensi, Amplitudo dan Periode 

Frekuensi Amplitudo Periode 

2,617 Hz 2.16 cm 0. 382 detik/getaran 
3,317 Hz 3.03 cm 0.301 detik/getaran 

3.9 Hz 3.93 cm 0.25 detik/getaran 
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4.2. Perubahan Suhu 
 Dilakukan pengukuran suhu  tengah dan samping 
karung sebelumdilakukan penggetaran cabai rawit dengan 
simulasi transportasi. Kemudian dilakukan penggetaran cabai 
dalam karung dengan menggunakan getaran mulai frekuensi 
2.617 Hz, 3.317 Hz, dan 3.9 Hz dengan perbedaan waktu 91 
menit, 123 menit, dan 136 menit. Dari perbedaan penggunaan 
frekuensi dan waktu grafik mengalami kenaikan suhu yang 
sangat signifikan akibat perlakuan getaran. Pada gambar 4.1 
merupakan grafik kenaikan suhu pada tengah. 

 
Gambar 4.1. Kenaikan suhu  tengah 

 
Gambar 4.2. Kenaikan suhu  samping 

 
PadaGambar  grafik 4.1kenaikan suhu tengah tertinggi pada 
frekuensi 3.9 Hz dan terendah setelah simulasi yaitu pada 
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frekuensi 2.617 Hz. Frekuensi dan waktu berpengaruh dengan 
suhu, dimana semakin tinggi frekuensi  semakin tinggi juga 
suhu. Dan pada Gambar grafik 4.2 kenaikan suhu pinggir 
bagian karung tertinggi juga pada frekuensi 3.9 Hz , kemudian 
terendah yaitu pada frekuensi 2.617 Hz. Pada kedua grafik 
tersebut suhu ditengah lebih tinggi daripada disamping 
permukaan karung hal tersebut dikarenakan adanya gesekan 
antar cabai dan gesekan cabe dengan kemasan sehingga 
menimbulkan panas sehingga suhu meningkat. Gesekan antar 
cabai disebabkan oleh gerakan naik turun ( vertikal ) yang 
disebabkan naiknya amplitudo, semakin tinggi frekuensi dan 
amplitudo maka getaran simulator semakin kencang. 

Getaran simulator yang kencang dapat menyebabkan cabai 
di dalam karung banyak terjadi gesekan sehingga mengalami 
kelembapan rendah dan suhu akan naik. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Pangidoan(2013) dan Purwadaria(1992) menyatakan 
bahwa getaran yang 
terjadiselamatransportasimengakibatkangesekanantarcabaiden
gancabaisertacabai dengankemasan, sehinggaterjadimemar 
pada cabai.  Luka akibatbenturanataugoresan pada 
cabaiakanmemicu proses respirasi 
dantranspirasisehinggamempercepatpenguapan air pada 
produk yangmenyebabkansuhu meningkat. 

 
4.4.PengaruhFrekuensi dan Waktu Terhadap 

KerusakanMekanis 
Dilakukan pengamatan terhadap kerusakan yang terjadi akibat 
pengaruh  guncangan atau getaran yang dialami oleh kemasan. 
Adapun kerusakan yang terjadi pada cabai rawit setelah 
dilakukan penggetaran dengan simulator meliputi luka memar 
dan luka pecah.  Luka memar yang terdapat pada cabai 
disebabkan oleh adanya benturan antar cabai dalam kemasan, 
ditandai dengan adanya bagian warna yang berbeda dengan 
bagian lainnya dan bagian buah tersebut menjadi lebih lunak. 
Sedangkan luka pecah disebabkan oleh adanya beban tekanan 
cabai yang besar dan adanya getaran mesin yang terjadi secara 
vertikal.  Kerusakan pada cabai dapat menyebabkan mikroba 
berkembang sehingga mempercepat terjadinya pembusukan 



39 
 

pada cabai dan menyebabkan tumbuhnya jamur.  Adapun 
tingkat kerusakan cabe dapat dilihat pada gambarberikut : 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Kerusakan mekanis cabai 
 

 

Gambar 4.3Pengaruh frekuensi  terhadap kerusakan mekanis
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Gambar 4.4 Pengaruh Waktu terhadap kerusakan mekanis

 
PadaGambar 4.3 dan 4.4 menunjukkan bahwa kerusakan 
mekanis cabai rawit dipengaruhi oleh frekuensi getaran dan 
waktu.  Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis ragam dimana p-
value ≤ alpha 5%berpengaruh sangat nyata (lampiran 1). Pada 
Gambar 4.3 Terlihat bahwa semakin tinggi frekuensi maka 
presentasi mekanis semakin tinggi. Hal ini di sebabkan karena 
semakin tinggi frekuensi, maka getaran yang di terima cabai 
besar. Semakin besar getaran menyebabkan sekin banyak 
gesekan antar cabai dan gesekan cabai dengan karung.Hal ini 
telah sesuai dengan pendapat Marcondes dan Sing (1989) yang 
menyatakan bahwa kerusakan akibat getaran umumnya 
menyebabkan perubahan pada buah dengan kisaran frekuensi 
maksimal 3-7Hz.Dimana faktor kerusakan mekanis  pada cabai 
rawit dipengaruhi oleh besarnya tingkat getaran yang terjadi 
selama simulasi transportasi.Getaran yang terjadi selama 
transportasi mengakibatkan gesekan antar cabai dengan cabai 
serta cabai dengan kemasan sehingga terjadi memar dan luka 
pada cabai. Sehingga semakin besar getaran yang dialami oleh 
kemasan maka menyebabkan buah dalam kemasan mengalami 
beban tekanan dan guncangan yang lebih besardan tingkat 
kerusakan akan besar. 
Pada Gambar 4.4 menunjukkan semakin lama waktu getar 
maka kerusakan mekanis semakin besar. Hal ini disebabkan 
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waktu yang lama menyebabkan  gesekan atau getaran antar 
cabai semakin banyak dan juga ada gesekan cabai dan karung, 
yakni semakin waktu getar yang tinggi menyebabkan kerusakan 
mekanis semakin rendah. Menurut Pantastico (1989) cacat 
mekanis dapat terjadi pada waktu pengangkutan dan 
pememaran yang timbul mengganggu reaksi – reaksi biokimia 
normal sehingga mengakibatkan perubahan warna serta 
pembusukan yang cepat.  Pememaran di tandai dengan cabai 
yang semakin lunak, sehingga dapat disimpukan semakin lama 
waktu getaran cabai akan menjadi lunak atau kekerasan 
rendah. 

Untuk mengetahui perbedaan tiap perlakuan yang 
mendominasi dalam memberikan pengaruh nyata terhadap 
kerusakan mekanis cabai rawit pada masing-masing faktor yaitu 
frekuensi dan waktu dilakukan pengujian BNT (Beda Nyata 
Terkecil)5 % yang dapat dilihat pada Gambar 4.3, Gambar 
4.4,dan Lampiran 1. 
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Tabel 4.2Uji Lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) terhadap faktor A 
(frekeunsi)  

Frekeunsi Rata-Rata Notasi 5 % 

2.61 Hz 4.642 a 

3.317 Hz 6.751 b 

3.9 Hz 9.334 c 

BNT 5%  0.920 
 

Tabel 4.2 merupakan hasil uji lanjut BNT (Beda Nyata 
Terkecil)5% pada faktor(Frekuensi) tehadap cabai rawit setiap 
perlakuan berbeda terhadap kerusakan mekanis,kerusakan 
terbesar terjadi pada perlakuan pada 3.9 Hz . Nilai rata-rata 
yang diperoleh pada Gambar 4.3 merupakan rerata nilai cabai 
rawit berdasarkan frekuensi. Dari tabel tersebut dapat dilihat 
bahwa perbedaan frekeunsi memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap hasil nilai kerusakan mekanis cabai rawit pada setiap 
perbedaan frekuensi dan waktu, hal ini dapat dilihat pada notasi 
yang berbeda-beda. Pada tabel menunjukkan bahwa proses 
simulasi transportasi pada frekeunsi yang tinggi menghasilkan 
nilai kerusakan mekanis cabai rawit yang tinggi, yang artinya 
semakin tinggi frekeunsi maka kerusakan mekanis terhadap 
cabai rawit akan semakin tinggi. 
 

Tabel 4.4Uji Lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) terhadap kerusakan 
mekanis waktu 

 

Waktu Rata-Rata Notasi 5 % 

91 menit 4.642 a 

123 menit 6.752 b 

136 menit 9.334 c 

BNT 5%  0.920 
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Tabel 4.3 merupakan hasil uji lanjut BNT (Beda Nyata 
Terkecil)5%terhadap kerusakan mekaniswaktutehadap cabai 
rawit. Nilai rata-rata yang diperoleh pada Gambar 
4.4merupakan rerata nilai cabai rawit berdasarkan waktu. Dari 
tabel tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan waktu 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil nilai 
kerusakan mekanis cabai rawit pada setiap perbedaan fwaktu, 
hal ini dapat dilihat pada notasi yang berbeda-beda. 
Penggunaan waktu136 menit selama simulasi trasnportasi pada 
penelitian ini memberikan kerusakan mekanis cabai rawit yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan cabai rawit lainnya. 
Sedangkan penggunaan waktu 91 menit selama simulasi 
transportasi memberikan kerusakan menkanis terhadap cabai 
rawit yang lebih rendah dibandingkan dengan kedua jenis waktu 
(123 menit & 136 menit). 
 
4.5. Susut bobot 

 Setelah dilakukan simulasi getaran selama 91, 123, dan 136  
menit,dan frekuensi 2. 617, 3. 317 dan 3.9 Hz dilakukan 
pengukuran massa cabai rawit.DibawahGambar 4.5 
disajikangrafikperubahansusutbobot pada penelitian. 

 
Gambar 4.5.Susutbobot akibat perbedaan frekuensi 
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Gambar 4.6.Susutbobot akibat perbedaan waktu 

 Pada hasil  grafik yang diperoleh pada Gambar 4.5 
menunjukkan bahwa susut bobot dipengaruhi oleh frekuensi.  
Semakin tinggi frekuensi  maka susut bobot cabe rawit semakin 
besar.Hal ini didasarkan pada analisis sidik ragam perlakuan 
frekuensi simulasi getar 
menimbulkanefektidakberbedanyataterhadapsusutbobotcabaira
witkarenamemilikinilai P-Value ≤ 5% (Lampiran 2 ) semua 
perlakuan tidak berpengaruh terhadap susut bobot antara 
frekuensi dan waktu getar tidak memberi pengaruh terhadap 
susut bobot buah cabai. Hal ini disebabkan susut bobot cabai 
disebabkan oleh faktor fisiologis. Pada grafik tersubut 
persentase susut bobot terkecil dialami oleh frekuensi 2. 617 Hz 
sedangkan nilai persentase susut bobot terbesar dialami oleh 
frekuensi 3.317 Hz. Pada frekuensi 3.9 terjadi penurunan susut 
bobot setelah sebelumnya naik. Hal ini mungkin sisebabkan 
pada getaran 3.9 penguapan air lebih kecil. Penguapan air lebih 
kecil karena luka dan memar yang dialami  cabai kecil sehingga 
respirasi dan transpirasi pada cabai kecil. Hal ini berbanding 
terbalik dengan pendapat Nurdjannah ( 2014) menyatakan 
bahwa perubahan susut bobot pada cabai disebabkan oleh 
proses respirasi dan transpirasi yang mengakibatkan 
kehilangan substrak dan air yang mana ditandai dengan layu 
dan mengkerutnya cabai. Sedangkan menurut (Wills etal, 1998) 
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luka dan memar memicu peningkatan respirasi dan transpirasi 
senyawa komplek yang terdapat dalam sel seperti karbohidrat 
akan di pecah menjadi molekul sederhana jadi C�� dan air yang 
mudah menguap sehingga cabai mengalami susut bobot.  
 Lama waktu getaran pada Gambar 4.6 juga 
mempengaruhi kerusakan pada susut bobot cabai, dimana 
semakin lama waktu simulasi transportasi maka kerusakan 
yang terjadi pada buah akan semakin besar. Hal tersebut 
karena cabai akan mengalami guncangan naik turun (vertikal) 
yang cukup lama di meja getar. Lamanya waktu tersebut akan 
menyebabkan cabai mengalami kerusakan yang besar seperti 
memar dan pecah. Memar tersebut marena adanya benturan 
akibat getaran mesin selama simulasi transportasi sehingga 
menyebabkan kandungan air yang ada dalam buah terdesak 
keluar dan menyebabkan buah menjadi rusak (Pantastico, 
1989). 
 Kerusakan mekanis  yang terjadi pada buah setelah 
simulasi transportasi berpengaruh terhadap kehilangan susut 
bobot pada cabai. Adapun faktor yang mempengaruhi susut 
bobot yaitu adanya kehilangan air yang tinggi pada cabai akibat 
tingginya kerusakan mekanis yang dialami serta adanya proses 
metabolisme yaitu respirasi dan transpirasi yang semakin cepat 
akibat cabai kehilangan kulit pelindung akibat benturan selama 
transportasi. Sedangkan proses respirasi yang terjadi selama 
simulasi disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam buah 
itu sendiri juga diakibatkan oleh faktor luar seperti suhu, 
penggunaan etilen, ketersediaan oksigen. Laju respirasi yang 
cepat sangat mempengaruhi umur simpan buah, dimana 
semakin cepat laju respirasi maka semakin cepat buah 
mengalami proses pematangan atau pembusukan sehingga 
umur simpannya pendek. (Gladys, 2012) 

4.6. Perubahan kadar air akibat simulasi getar 
 Pada penelitian ini sebelum cabe rawit dilakukan 
simulasi transportasi kadar air awal dihitung sebagai kontrol 
yaitu sebesar67.86%. Data hasil perhitungan (dapat dilihat pada 
Lampiran 4) kadar air yang telah diukur dalam penelitian kali ini 
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berdasarkan perlakuan dan ulangannya. Adapun hasil 
perhitungan kadar air dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.7.Kadar air terhadap frekuensi  

 

Gambar 4.8.Kadar air terhadap waktu 

  Pada Gambar 4.7menunjukkan bahwa frekuensi 
mempengaruhi kadar air. Semakin tinggi frekuensi maka 
menghasilkan kadar air yang semakin tinggi pula. Sedangkan 
semakin tinggi frekuensi getaran dan waktu pada Gambar 4.8 
menunjukkan waktu akan menjadikan kadar air meningkat tetapi 
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perbedaan frekuensi dan waktu tidak berpengaruh.  Hal 
tersebut dapat dikatakan bahwa tingginya frekuensi getaran 
yang terjadi selama simulasi transportasi mempengaruhi 
peningkatan kadar air cabai rawit. Hal ini disimpulkan pada 
analisis sidik ragam perlakuan frekuensi simulasi getar kadar air 
cabairawitkarenamemilikinilai P-Value >5% (Lampiran 3).  
Persentase kadar air terkecil dialami oleh frekuensi 2.617Hz 
sedangkan nilai persentase kadar air terbesar dialami oleh 
frekuensi 3.9Hz. Kadar air merupakan faktor yang sangat 
berpengaruh terhadap penurunan mutu produk. Tingginya 
frekuensi dan waktu dapat menyebabkan suhu meningkat dan 
dan kelembapan ruangan menurun sehingga akan 
meningkatkan laju penguraian cadangan makanan.  Hal 
tersebut karena tekanan uap pada produk lebih besar dari luar 
sehingga uap pada penyimpanan akan masuk dalam produk. 
Utama et al (2002) juga mengungkapkan bahwa tekanan uap 
air akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Makin tinggi 
aw pada umumnya makin banyak bakteri yang dapat tumbuh, 
sementara jamur tidak menyukai aw yang tinggi (Christian, 
1980). Dapat disimpulkan bahwa tinggi frekuensi dan waktu 
akan menyebabkan kadar air juga meningkat, sehingga akan 
menyebabkan kerusakan pada cabai.  

4.7. Pengaruh Frekuensi Getaran  dan Waktu Terhadap 
KekerasanCabe 
Nilai kekerasan cabai rawit setelah simulasi transportasi dapat 
dilihat pada gambar 4.9 
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Gambar 4.9.Frekuensi terhadap kekerasan 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Waktu terhadap kekerasan  

Pada hasil penelitian gambar 4.9  Semakin tinggi 
frekuensin semakin kekerasan menurun. Hasil 
tersebutmenunjukkan bahwa kekerasan dipengaruhi oleh 
kadar air, semakin tinggi frekuensi maka semakin rendah 
nilai kekerasan.Hal ini sesuai dengan pendapat Zhou et al., 
(2007) yang menyatakanbahwabuah-buahan yang 
terkenatekanangetaranmenunjukkanpelunakanlebihcepat.Ha
l ini didasarkan pada analisis sidik ragam perlakuan frekuensi 
simulasi getar 
menimbulkanefekberbedanyataterhadapkekerasan 
cabairawitkarenamemilikinilai P-Value >5% (Lampiran 4). 
Semakin tinggifrekuensi  pada saat simulai getar 
menyebabkanguncangansemakinbesarsehinggamenyebabk
ankekerasan cabai semakinmenurun dapat dibuktikan pada 
frekuensi yang lebih tinggi yakni pada 3.9 memiliki nilai 
kekerasan yang lebih rendah. MenurutPujimulyani 
(2009)tekstur pada produkhortikultura yang 
bervariasidipengaruhi oleh ketebalankulitluar, kandungan 
total zatpadat dan juga pati.  Faktor internal lain yang 
mempengaruhiteksturprodukhortikulturayaituadanyakandung
anpektin pada dinding sel.  Pada jaringan yang masihmuda, 
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pectinberbentukpropektin yang tidaklarutdalam air.  
Selanjutnyaselama proses pematangannya, 
makapropektinberubahmenjadipektin yang larutdalam air. 
Adanyaperubahaninilah yang 
menyebabkanteksturbuahcabemenjadilunak atau 
kekerasanya menurun. 
 Pada  Gambar 4.10semakin lama waktu getar 
kekerasan cabai rawit setelah simulasi transportasi 
kekerasan cabai rawit semakin turun. Hal ini disebabkan 
dengan lamanya waktu getar, maka benturan antar cabai 
semakin lama sehingga cabai menjadi lunak. Menurut 
pendapat Nurdjannah (2014), Perubahan kekerasan 
merupakan perubahan fisiologi yang terjadi sebagai akibat 
langsung dari kehilangan air pada produk hortikultura. Pada 
penelitian tesebut dilakukan uji kekerasan cabai kriting segar 
sebagai indikasi terjadinya kerusakan cabai , dimana 
semakin menurun nilai tekanya, mutu dari cabai juga 
semakin menurun. Menurut Pantastico (1989), 
mengemukakan  peningkatan dan penurunan kekerasan 
bergantung pada tebalnya kulit luar, dan kandungan total zat 
padat dan pati pada bahan. Proses terjadinya respirasi lebih 
cepat akibat terlukanya kulit buah, sehingga mempercepat 
proses respirasi yang membutuhkan air dan air tersebut di 
ambil dari sel. Sehingga memnyebabkan pengurangan  air 
dari sel. Sehingga semakin waktu yang di butuhkan lama, 
maka laju respirasi lebih cepat menyebabkan cabai cepat 
mengalami kerusakan atau lunak (kekerasanrendah). 
Untuk mengetahui perbedaan tiap perlakuan yang 
mendominasi dalam memberikan pengaruh nyata terhadap 
kerusakan mekanis cabai rawit pada masing-masing faktor 
yaitu A (Frekuensi) dan B (waktu) dilakukan pengujian BNT 
(Beda Nyata Terkecil)5 % yang dapat dilihat pada Gambar 
4.3, Gambar 4.4, dan Lampiran 4. 
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Tabel 4.4 Uji Lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) factorfrekeunsi 
Frekeunsi  Nilai rata – rata Notasi 5 % 

2.16Hz 
 

3.759 a  
 

3.317 Hz 
 

3.17 b  
 

3.9 Hz 
 

2.729 c  
 

BNT 5 % = 0.342 

 
Tabel 4.4 merupakan hasil uji lanjut BNT (Beda Nyata 

Terkecil)5% pada faktor waktutehadap cabai rawit. Nilai rata-
rata yang diperoleh pada Gambar 4.5 merupakan rerata nilai 
kekerasan cabai rawit berdasarkan frekuensi. Dari tabel 
tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan terhadap frekeunsi, hal 
ini dapat dilihat pada notasi yang berbeda-beda. Pada tabel 
menunjukkan bahwa proses simulasi transportasi pada 
frekeunsi yang tinggi menghasilkan nilai kekerasan mekanis 
cabai rawit yang tinggi, yang artinya semakin tinggi frekeunsi 
maka kekerasan terhadap cabai rawit akan semakin tinggi. 

Tabel 4.4Uji Lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) terhadap faktor waktu 

 

Waktu Rata-Rata Notasi 5 % 

91 menit 3.76 a 

123 menit 3.170 b 

136 menit 2.72 c 
BNT 5%  0.342 
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      Gambar 4.4 merupakan hasil uji lanjut BNT (Beda Nyata 
Terkecil)5% pada faktor waktutehadap cabai rawit. Nilai rata-
rata yang diperoleh pada Tabel 4.3 merupakan rerata nilai 
cabai rawit berdasarkan waktu. Dari tabel tersebut dapat dilihat 
bahwa perbedaan waktu memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap hasil nilai kekerasan cabai rawit pada setiap 
perbedaan waktu, hal ini dapat dilihat pada notasi yang 
berbeda-beda. Penggunaan waktu136 menit selama simulasi 
trasnportasi pada penelitian ini memberikan kekerasancabai 
rawit yang lebih tinggi dibandingkan dengan cabai rawit lainnya. 
Sedangkan penggunaan waktu 91 menit selama simulasi 
transportasi memberikan kekerasan terhadap cabai rawit yang 
lebih rendah dibandingkan dengan kedua jenis waktu (123 
menit & 136 menit). 
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BAB VPENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian ‘Pengaruh Frekuensi dan Waktu 
Terhadap Kerusakan Cabai( Capsicum Frutescens L ) dalam 
Kemasan Karung MenggunakanSimulasi Getar’ yang telah 
dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya: 
1. Kerusakan mekanis cabai rawit akibat simulasi getar 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap frekuensi dan 
waktu. Yang mana, semakin  besarfrekuensi getaran dan 
lamanya waktusimulasi getar maka kerusakan mekanis 
cabai rawit semakin tinggi, sehingga diperoleh kerusakan 
mekanis sebesar 9.6% dan 12.3. 

2. Susut bobot cabia rawit akibat simulasi getar memberikan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap frekuensi dan 
waktu. Peningkatan frekuensi 2.617 Hz-3.317 Hz 
menunjukkan nilai susut bobot semakin tinggi dan semakin 
lama waktu simulasi getar maka susut bobot semakin tinggi 
pula yaitu sebesar 5.4 % dan 4.0. 
 

5.2 Saran 
 Untuk mendistribusikan cabai ke konsumen, dapat 
menggunakan truk dengan frekuensi rendah untuk menekan 
susut bobot cabe dan meminimalisir adanya kerusakan cabai 
karena transportasi. 
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