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DESI RAHMAWATI INDAH PERMATASARI. NIM : 

145100201111011. Pengaruh Pipa PVC (Poly Vynil Cloride) 

sebagai Sarana Aerasi pada Kemasan Karung Cabai Rawit 

(Capsicum Frutescens L.) terhadap Kualitas Cabai (Pengujian 

dengan Simulasi Transportasi). SKRIPSI. Pembimbing I : Dr. 

Ir. Gunomo Djoyowasito, MS. Pembimbing II : Dr. Ir. Ary 

Mustofa Ahmad, MP. Penguji : Dr. Ir. Anang Lastriyanto, MP. 

RINGKASAN 

 Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) merupakan jenis 

produk sayuran yang memiliki buah kecil dengan rasa yang 

pedas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan dibutuhkan dalam 

bentuk segar. Sifat cabai rawit yang mudah rusak sehingga tidak 

tahan lama untuk disimpan menjadi salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam proses pendistribusiannya. Apabila tidak 

dilakukan distribusi dengan segera, cabai akan mengalami 

kerusakan baik kualitas maupun kuantitas. Secara sifat fisiologi, 

setelah dipanen cabai rawit akan tetap melakukan kegiatan 

metabolisme seperti respirasi dimana laju respirasi tergantung 

dari kondisi lingkungannya. Sehingga pengemasan dan 

transportasi menjadi titik kritis pascapanen untuk menjaga 

kesegaran produk saat didistribusikan sampai ke konsumen. 

Jarak antara sentra produksi cabai dengan pasar yang tidak 

dekat sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan. Oleh karena 

itu, pengemasan dan transportasi yang tepat menjadi hal yang 

harus diperhatikan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pipa PVC pada karung cabai rawit searah horizontal sebagai 

sarana aerasi yang dapat mengurangi uap panas selama 

simulasi transportasi berlangsung. Penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial 

dengan 2 faktor yaitu faktor perlakuan menggunakan kemasan 
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karung dengan jumlah pipa PVC  0 ; 2 ; 4 buah dan faktor  lama 

simulasi transportasi 1 jam ; 2 jam ; 3 jam dengan 3 kali  ulangan, 

masing-masing perlakuan menggunakan kecepatan 200 rpm 

(frekuensi 3,3 Hz). Hasil dari penelitian dianalisa menggunakan 

analisa ragam beda nyata terkecil (BNT) 5% untuk mengetahui 

perbedaan antar perlakuan. 

 

Kata kunci : Cabai Rawit,  Pipa PVC, Simulasi Transportasi, 

Respirasi. 
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DESI RAHMAWATI INDAH PERMATASARI. NIM : 

145100201111011. Effect of PVC Pipes (Poly Vynyl Cloride) as 

Aeration Means in Packs of Cayenne Pepper (Capsicum 

Frutescens L.) on Chili Quality (Testing with Transportation 

Simulation). SKRIPSI. 1st Supervisor : Dr. Ir. Gunomo 

Djoyowasito, MS.  2nd Supervisor : Dr. Ir. Ary Mustofa 

Ahmad, MP. Examiner : Dr. Ir. Anang Lastriyanto, MP. 

                    

SUMMARY 

 

Cayenne pepper (Capsicum frutescens L.) is a type of 

vegetable product that has small fruit with spicy flavor that has 

high economic value and is needed in fresh form. The nature of 

cayenne which is easily damaged so that it is not durable to be 

stored is one of the influential factors in the distribution process. 

If distribution is not carried out immediately, the chili will 

experience damage both in quality and quantity. In terms of 

physiology, after harvested cayenne pepper will still carry out 

metabolic activities such as respiration where the rate of 

respiration depends on the conditions of the environment. So that 

packaging and transportation become post-harvest tipping points 

to maintain the freshness of the product when distributed to 

consumers. The distance between the center of chili production 

and the market that is not close to potentially causing damage. 

Therefore, proper packaging and transportation must be 

considered. 

The purpose of this study was to determine the effect of 

PVC pipes on a horizontal chili sack as a means of aeration that 

can reduce hot steam during a transportation simulation. This 

research was carried out using a factorial Completely 

Randomized Design (RAL) method with 2 factors, namely the 

treatment factor using sack packaging with the number of PVC 
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pipes 0; 2; 4 pieces and factors for the duration of 1 hour 

transportation simulation; 2 hours ; 3 hours with 3 replications, 

each treatment using a speed of 200 rpm (frequency 3,3 Hz). The 

results of the study were analyzed using an analysis of the 

smallest real difference (LSD) of 5% to determine the differences 

between treatments. 

 

Keywords : Cayenne pepper, PVC Pipe, Transportation 

Simulation, Respiration. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) merupakan jenis produk 

sayuran yang memiliki buah kecil dengan rasa yang pedas yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi dan dibutuhkan dalam bentuk 

segar. Sifat cabai rawit yang mudah rusak sehingga tidak tahan 

lama untuk disimpan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh 

dalam proses pendistribusiannya. Apabila tidak dilakukan 

distribusi dengan segera, cabai akan mengalami kerusakan baik 

kualitas maupun kuantitas. Secara sifat fisiologi, setelah dipanen 

cabai rawit akan tetap melakukan kegiatan metabolisme seperti 

respirasi dimana laju respirasi tergantung dari kondisi 

lingkungannya. Sehingga pengemasan dan transportasi menjadi 

titik kritis pascapanen untuk menjaga kesegaran produk saat 

didistribusikan sampai ke konsumen. Jarak antara sentra 

produksi cabai dengan pasar yang tidak dekat sehingga 

berpotensi menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, 

pengemasan dan transportasi yang tepat menjadi hal yang harus 

diperhatikan. 

Di pasar tradisional banyak dijumpai pedagang yang 

menjual cabai dalam keadaan yang tidak segar dan banyak yang 

rusak seperti tekstur lembek, warna pada ujung cabai menjadi 

coklat, patah dan pecah. Namun jika diperhatikan warna cabai 

tersebut belum mencapai kematangan maksimal. Hal ini 

dikarenakan proses penanganan pasca panen  yang kurang 

diperhatikan. 

Perlakuan yang kurang sempurna selama pengangkutan 

dapat mengakibatkan jumlah kerusakan yang dialami oleh 

komoditas buah-buahan segar saat sampai di tempat tujuan 

mencapai kurang lebih 30-50% (Soedibyo, 1992). Kualitas buah 

dan sayuran dapat menurun selama transportasi karena 

terjadinya kerusakan fisik dan biologis yang disebabkan oleh 
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getaran (Jung et al., 2012). Beberapa peneliti menyatakan 25% 

produk segar hilang setelah panen, terutama selama pemanenan 

atau transportasi dari lapangan ke pasar jika tidak dilakukan 

pengemasan dengan baik (Techawongstien, 2006).  

Produk hortikultura mudah sekali rusak setelah dipanen, 

kerusakan ini dapat dipercepat dengan adanya luka dan memar 

setelah mengalami pengangkutan dari kebun ke tempat 

pemasaran (Purwadaria, 1992). Guncangan yang terjadi selama 

pengangkutan di jalan raya dapat mengakibatkan kerusakan 

seperti kememaran, susut bobot dan memperpendek masa 

simpan (Purwadaria, 1992). Pada umumnya semakin kecil 

kemasannya semakin besarlah presentase kememarannya.  

Besar kecilnya kememaran selama pengangkutan tergantung 

pada aerasi kemasan dikarenakan buah dengan kadar oksigen 

tinggi sulit mengalami memar / kebusukan, frekuensi, amplitude 

getaran, ketinggian buah dalam wadah dan sifat-sifat jenis 

buahnya (Pantastico, 1989).  

Melihat hal tersebut maka diperlukan teknologi 

pengemasan dengan bantuan lubang aerasi yang dapat 

menurunkan panas yang dihasilkan dari proses respirasi agar 

kehilangan dan kerusakan  cabai selama pengangkutan dapat 

ditekan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh variasi jumlah pipa aerasi terhadap 

perubahan mutu cabai rawit pada pengujian dengan 

simulasi transportasi ? 

2. Bagaimana pengaruh variasi lama waktu pengujian 

dengan simulasi transportasi terhadap perubahan mutu 

cabai rawit ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh variasi jumlah pipa aerasi terhadap 

perubahan mutu cabai rawit pada pengujian dengan 

simulasi transportasi 

2. Mengetahui pengaruh variasi lama waktu pengujian 

dengan simulasi transportasi terhadap perubahan mutu 

cabai rawit 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Manfaat dari penelitian yang diharapkan adalah : 

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan dalam rangka pengemasan dan 

transportasi cabai rawit hingga sampai dipasaran dengan 

mutu dan kesegaran yang diinginkan pasar. 

2. Diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi 

masyarakat mengenai pengemasan cabai rawit dengan 

menggunakan penambahan  pipa aerasi sebagai saluran 

aerasi untuk mengurangi uap panas dalam kemasan. 

3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi 

dan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai  

pengaruh pipa aerasi pada kemasan karung cabai rawit 

terhadap kualitas cabai (pengujian dengan simulasi 

transportasi). 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan dari penelitian ini diantaranya : 

1. Tidak membahas rancang bangun rangkaian alat 

simulator transportasi, karena hanya sebatas prototype 

untuk mengetahui kinerja alat. 

2. Kondisi lingkungan pada saat penelitian dianggap sama 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Cabai Rawit  

2.1.1 Klasifikasi Cabai Rawit  

 Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) memiliki beberapa 

nama daerah antara lain : di daerah jawa menyebutnya dengan 

lombok japlak, mengkreng, cengis, ceplik, atau cempling. Dalam 

bahasa Sunda cabai rawit disebut cengek. Sementara orang-

orang di Nias dan Gayo menyebutnya dengan nama lada limi dan 

pentek. Secara internasional, cabai rawit dikenal dengan nama 

thai pepper (Tjandra, 2011). Menurut Rukmana (2002), adapun 

klasifikasi dari tanaman cabai rawit adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Subdivisi : Angiosperma (berbiji tertutup) 

Kelas : Dicotyledoneae (biji berkeping dua) 

Sub kelas : Metachlamidae 

Ordo : Tubiflorae 

Famili : Solanaceae 

Genus : Capsicum 

Spesies : Capsicum frutescens Linn. 

 

2.1.2 Karakteristik Morfologi Cabai Rawit 

Cabai rawit adalah tanaman perdu yang tingginya hanya 

sekitar 50-135 cm. tanaman ini tumbuh tegak lurus ke atas. Akar 

cabai rawit merupakan akar tunggang. Akar tanaman ini 

umumnya berada dekat dengan permukaan tanah dan melebar 

sejauh 30-50 cm secara vertikal, akar cabai rawit dapat 

menembus tanah sampai kedalaman 30-60 cm. Batangnya kaku 

dan tidak bertrikoma. Daunnya merupakan daun tunggal yang 

bertangkai. Helaian daun bulat telur memanjang atau bulat telur 

bentuk lanset, dengan pangkal runcing dan ujung yang 

menyempit. Letaknya berselingan pada batang dan membentuk 
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pola spiral (Tjandra, 2011). Menurut Haryoto (2009), diantara 

jenis cabai lainnya tanaman cabai rawit termasuk yang berumur 

paling panjang, bisa mencapai tahunan. Sehingga dapat 

dikategorikan sebagai tanaman tahunan.  

Menurut Tjandra (2011), bunga cabai rawit keluar dari 

ketiak daun. Warnanya putih atau putih kehijauan, ada juga yang 

berwarna ungu. Mahkota bunga berjumlah 4-7 helai dan 

berbentuk bintang. Bunga dapat berupa bunga tunggal atau 2-3 

letaknya berdekatan. Bunga cabai rawit ini bersifat hermaprodit 

(berkelamin ganda). Buah buni bulat telur memanjang, buah 

warnanya merah, rasanya sangat pedas, dengan ujung yang 

mengangguk 1,5-2,5 cm. Buah cabai rawit tumbuh tegak 

mengarah ke atas. Buah yang masih muda berwarna putih 

kehijauan atau hijau tua. Ketika sudah tua menjadi hijau 

kekuningan, jingga, atau merah menyala. 

 

Gambar 2.1 Morfologi tanaman cabai rawit 

Sumber : Umah (2012) 
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Menurut Mistaruswan (2014), ciri - ciri dari morfologi 

tanaman cabai pada umumnya sebagai berikut : 

1. Akar, tanaman cabai mempunyai akar yang cukup rumit dan 

hanya terdiri dari akar serabut saja, biasanya diakar terdapat 

bintil yang merupakan hasil simbiosis dengan beberapa 

mikroorganisme, tetapi tidak memiliki akar tunggang, namun 

ada beberapa akar tumbuh ke arah bawah yang berfungsi 

sebagai akar tunggang semu. 

2. Batang, tanaman cabai tegak dengan tinggi 50 - 100 cm dan 

sedikit mengandung kayu, kayu terutama terdapat pada 

batang inti dekat dengan permukaan tanah. 

3. Daun cabai, umumnya berwarna hijau muda sampai hijau 

gelap, tergantung pada varietasnya. Daun cabai yang 

ditapong oleh tangkai daun mempunyai tulang menyirip. 

Bentuk umumnya bulat telur, lonjong dan oval dengan ujung 

meruncing, tergantung pada jenis dan varietasnya. 

4. Bunga, cabai berkelamin dua (hermaprodit), yaitu dalam satu 

bunga terdapat kelamin jantan dan kelamin betina. Bunga 

cabai tersusun atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak 

bunga, mahkota, alat kelamin jantan dan kelamin betina, 

letak bunga mengantung dan biasa tumbuh pada ketiak daun 

ada yang tunggal atau bergerombol dalam tandan, biasanya 

dalam satu tandan terdapat 2 - 3 bunga, warna bunga cabai 

bermacam-macam ada yang putih, putih kehijauan, dan 

ungu, yang memiliki 6 kelopak bunga yang berdiameter 5 – 

20 mm adapun panjang bunga 1 - 1,5 cm dan panjang 

tangkainya 1 – 2 cm. Mahkota bunga akan gugur pada saat 

buah mulai terbentuk, kelopak bunga tertinggal dan melekat 

dipangkal calon buah. 

5. Buah cabai, merupakan buah sejati tunggal, terdiri dari satu 

bunga dengan satu bakal buah. Buah ini terdiri atas bagian 

tangkai buah, kelopak daun dan buah. Bagian buah tersusun 

atas kulit buah berwarna hijau sampai merah, daging buah 
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dan biji, permukaan buah rata, licin dan yang telah masak 

berwarna merah mengkilat. 

 

2.1.3 Kandungan Gizi dan Manfaat Cabai Rawit 

Cabai rawit merupakan tanaman yang mempunyai banyak 

kandungan. Kandungan-kandungan tersebut meliputi kapsaisin, 

kapsantin, karotenid, alkaloid, resin, dan minyak atsiri. Selain itu, 

cabai ini juga kaya akan kandungan vitamin A, B, C (Tjandra, 

2011). Zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, kalsium (Ca), 

fosfor (P), besi (Fe), vitamin (salah satunya adalah vitamin C) dan 

mengadung senyawa - senyawa alkaloid, seperti kapsaisin, 

flavonoid, dan minyak esensial juga kerkandung dalam tanaman 

ini (Prajnanta, 2007). 

Menurut Setiadi (2006) dalam Arifin (2010), cabai rawit 

paling banyak mengandung vitamin A dibandingkan cabai 

lainnya. Cabai rawit segar mengandung 11.050 SI vitamin A, 

sedangkan cabai rawit kering mengandung mengandung 1.000 

SI. Sementara itu, cabai hijau segar hanya mengandung 260 

vitamin A, cabai merah segar 470, dan cabai merah kering 576 

SI. 
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Tabel 2.1 Kandungan nutrisi (gizi) dalam setiap 100 g cabai rawit 

segar dan kering 

Sumber : Rukmana (2002) 

 

Selain mempunyai banyak kandungan, buah cabai rawit ini 

juga mempunyai banyak manfaat terutama sebagai bumbu 

masakan untuk memberikan sensasi pedas. Selain itu, buah 

tanaman ini juga berkhasiat untuk menambah nafsu makan, 

menguatkan kembali tangan dan kaki yang lemas, melegakan 

hidung tersumbat pada penyakit sinusitis, serta mengobati 

migrain (sakit kepala sebelah). Sebagai obat luar, cabai rawit juga 

dapat digunakan untuk mengobati penyakit rematik, sakit perut, 

dan kedinginan. Selain sebagai bahan makanan dan obat, cabai 

rawit sering digunakan sebagai tanaman hias disejumlah 

pekarangan (Tjandra, 2011). 

 

 

No 
Komposisi Zat 

Gizi 

Proporsi Kandungan Gizi 

Segar Kering 

1 Kalori (Kal) 103  - 

2 Protein (g) 4,7 15 

3 Lemak (g) 2,4 11 

4 Karbohidrat (g) 19,9 33 

5 Kalsium (Mg) 45 150 

6 Fosfor (Mg) 85  - 

7 Vitamin A (Si) 11,050,00 1,000,00 

8 Zat Besi (Mg) 2,5 9 

9 Vitamin B1 (Mg)  0,08 0,50  

10 Vitamin C (Mg) 70,00  10,00  

11 Air (g) 71,20   8,00 

12 

Bagian yang 

dapat dimakan 

(Bdd%) 

 90  - 
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2.1.4 Jenis dan Varietas Tanaman Cabai Rawit  

Secara umum varietas cabai rawit dapat dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok besar yaitu cabai rawit kecil, cabai rawit 

hijau, dan cabai rawit putih. Cabai rawit kecil sesuai dengan 

namanya mempunyai ukuran kecil dan pendek yaitu hanya 

sekitar 1-2 cm. Meskipun ukurannya paling kecil, rasa cabai ini 

paling pedas di antara jenis-jenis cabai rawit lainnya. Cabai rawit 

hijau memiliki panjang sekitar 3-4 cm. Ukuran buah ini agak 

gemuk, rasanya pedas, tetapi tidak sepedas cabai rawit kecil. 

Cabai rawit putih memiliki ukuran buah yang hampir sama 

dengan cabai rawit hijau (Tjandra, 2011). 

 

Menurut Prajnanta (2011), varietas cabai rawit yang banyak 

beredar dipasaran adalah sebagai berikut : 

1. Nirmala, merupakan varietas cabai rawit dari golongan 

hibrida yang mempunyai warna dasar kuning dan menjadi 

merah saat tua. Cabai ini mempunyai pertumbuhan yang 

seragam, berbuah banyak, dan sangat bagus untuk 

disambal. 

2. Santika, merupakan varietas cabai rawit hibrida dengan 

warna dasar hijau dan menjadi merah saat tua, cabai ini 

mempunyai ukuran kecil dan cocok untuk teman makan 

gorengan. 

3. Sonar, merupakan varietas cabai rawit hibrida yang dapat 

beradaptasi secara luas di dataran rendah sampai dataran 

tinggi dan mudah dalam perawatannya. Tanaman tegak 

dengan dengan ruas pendek dan berbuah sangat lebat. 

Buah berwarna hijau gelap saat muda dan berubah menjadi 

merah mengkilap setelah masak. Rasanya sangat pedas. 

4. Cakra putih, merupakan cabai rawit yang bukan berasal dari 

jenis hibrida, cabai ini sangat popular. Buah berwarna putih 

kekuningan yang berubah merah cerah saat masak. 

Pertumbuhan tanaman sangat kuat dengan membentuk 
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banyak percabangan. Posisi buah tegak ke atas dengan 

bentuk agak pipih dan sangat pedas. Tahan terhadap 

serangan penyakit antraknosa. 

5. 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. 

  

2.2 Penanganan Pascapanen 

Kegiatan Pascapanen merupakan kegiatan penanganan 

hasil panen yang bertujuan untuk memelihara kualitas buah cabai 

hasil panen. Perawatan hasil panen dapat meliputi: 

penyimpanan, baik dalam wadah terbuka maupun dalam lemari 

pendingin. Selain itu dapat pula dilakukan pengolahan dengan 

cara menjemur cabai, untuk dijadikan cabai kering, cabai bubuk, 

dan dapat juga dibuat saos sambal (Tjandra, 2011). 

Tujuan utama dari penanganan pascapanen adalah 

mengurangi kehilangan dan kerusakan produk, dimana besarnya 

kehilangan produk sangat bervariasi tergantung pada komoditas 

dan tempat produksinya. kehilangan pascapanen produk rempah 

(spices) pada negara berkembang mencapai 20-50%, sedangkan 

pada negara yang maju mencapai 5- 25%. Penyebab utama 

susut pascapanen adalah kurang tepatnya penanganan 

pascapanen, transportasi, pengemasan dan fasilitas 

penyimpanan yang minim. Penanganan pascapanen harus 

dilakukan secara hati-hati untuk memperoleh buah – buahan 

segar dan mempunyai kualitas yang tinggi. Penanganan yang 

kasar dapat mempengaruhi kualitas produk baik secara 

morfologis (panjang, diameter, volume dan bobot), mekanis 

(ketahanan produk terhadap benturan dan goresan) dan 

fisiologis. Keberhasilan dari penanganan pascapanen 
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memerlukan koordinasi dan integrasi yang tepat dari seluruh 

tahapan pascapanen yaitu dari operasi panen sampai ke 

konsumen untuk mempertahankan mutu produk. Penanganan 

pascapanen cabai yang tidak tepat dapat mengakibatkan susut 

dari produk segar tersebut (Pangidoan, 2014).  

 

2.2.1 Panen 

Panen merupakan kegiatan awal dalam penanganan 

pascapanen. Panen dilakukan pada tingkat kematangan yang 

tepat dan dengan hati-hati untuk menjaga mutu produk. Cabai 

dapat dipanen pada umur 6075 hari setelah tanam untuk yang 

ditanam di dataran rendah dan pada umur 34 bulan untuk yang 

di dataran tinggi. Cabai dipanen setelah buahnya 75% berwarna 

merah (Moekasan et al., 2005 dalam Sumarni, 2009). Panen 

dilakukan 34 hari sekali atau paling lambat satu minggu sekali, 

sampai tanaman berumur 47 bulan (15 kali panen) atau sesuai 

kondisi tanaman  (Asgar et al., 1990 dalam Sutarya et al., 1995). 

Buah yang dipanen terlalu muda akan cepat layu, bobot cepat 

berkurang, cepat rusak, dan kurang tahan guncangan waktu 

pengangkutan (Taufik, 2011). 

Pemanenan buah cabai rawit dilakukan dengan cara 

memetik buah beserta tangkainya. Pemetikan cukup dilakukan 

dengan tangan tanpa menggunakan pisau atau gunting 

pemotong. Tangkai buah diusahakan agar tidak lepas dari 

buahnya. Tangkai buah yang terlepas dapat menyebabkan buah 

cabai mudah terinfeksi patogen atau terserang penyakit selama 

masa penyimpanan. Pemetikan harus dilakukan secara cermat 

dan hati-hati, agar tidak merusak daun dan ranting-ranting muda. 

Buah cabai rawit hasil pemetikan kemudian dimasukkan ke 

dalam wadah pengumpulan yang berupa keranjang bambu atau 

keranjang plastik, dan selanjutnya segera diletakkan ditempat 

yang teduh agar tidak terkena cahaya matahari secara langsung. 

Dengan penanganan pascapanen yang baik maka petani dapat 
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menunda penjualan sampai harga cabai meningkat (Cahyono, 

2003). 

 

2.2.2 Sortasi  dan Grading 

Setelah masa panen selesai hasilnya dikumpulkan untuk 

dilakukan sortasi yaitu untuk memilah-milah antara cabai yang 

utuh dan sehat, cabai yang utuh tetapi abnormal, rusak karena 

waktu pemanenan ataupun yang terserang penyakit. Setelah 

melakukan pemilahan selanjutnya dilakukan penggolongan 

berdasarkan kualitas dan ukuran panjang buah (Prajnanta, 

2007). Penundaan sortasi akan mempercepat pembusukan. 

Cabai hasil sortasi yang berkualitas kurang baik masih dapat 

dipasarkan, meskipun harganya rendah (Taufik, 2011). Cabai 

hasil dari proses sortasi yang memiliki kualitas kurang baik masih 

dapat dipasarkan dengan harga yang rendah ke pedagang 

pengecer atau pasar tradisional. Sedangkan cabai yang memiliki 

kualitas yang baik dapat dijual ke pedagang atau pasar swalayan. 

Pada umumnya, buah cabai rawit yang dipanen memiliki 

ukuran dan tingkat kerusakan yang beragam. Buah cabai rawit 

yang telah masak petik, baik matang hijau maupun matang 

merah, ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil 

demikian pula tingkat kerusakannya. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan pemisahan (sortasi), untuk menyeragamkan buah 

cabai rawit, baik dari segi ukuran maupun tingkat kerusakan buah 

(Cahyono, 2003).  

Selanjutnya hasil sortasi dikelompokkan menjadi beberapa 

kelas mutu disebut Grading. Sortasi buah akan memudahkan 

pengelompokannya ke dalam kelas – kelas mutu (Grade). Sortasi 

dan Grading memberikan banyak keuntungan, antara lain 

memudahkan pemasaran, memudahkan konsumen dalam 

menentukan pilihan yang sesuai dengan keperluannya, 

memudahkan penentuan tingkat harga yang layak menurut kelas 

mutu, dan dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan pada 
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konsumen. Buah cabai rawit dikelompokkan menjadi tiga kelas 

mutu menurut ukuran buah dan tingkat kerusakan buah yaitu 

(Cahyono, 2003) : 

a. Kelas mutu 1, terdiri atas buah cabai rawit yang memiliki 

ukuran besar, tekstur keras, warna normal (hijau, merah, 

atau putih), varietas seragam, mulus (tidak cacat), dan 

tidak terinfeksi hama maupun penyakit.  

b. Kelas mutu 2, terdiri atas buah cabai rawit yang memiliki 

ukuran kecil, tekstur keras, warna normal (hijau, merah, 

atau putih), varietas seragam, mulus (tidak cacat), dan 

tidak terinfeksi hama maupun penyakit.  

c. Kelas mutu 3, terdiri atas buah cabai rawit yang  

berukuran besar maupun kecil, tetapi cacat. 

Cabai rawit memiliki karakteristik tersendiri sebagai mutu 

yang harus dipertahankan. Standar mutu cabai rawit dapat 

mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI 01-4480-1998) 

yang dapat dilihat pada Tabel.1, namun untuk keragaman 

ukuran, cabai rawit yang kecil-kecil memiliki ukuran antara 2 – 2,5 

cm dan lebar 5 mm, sedangkan cabai rawit agak besar memiliki 

ukuran panjang mencapai 3,5 cm dan lebar mencapai 12 mm 

(Cahyono, 2003). 
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Tabel 2.2 Kualitas cabai merah besar segar berdasarkan Standar 

Nasional Indonesia (SNI 01-4480-1998) 

No Jenis Uji 
Persyaratan 

Mutu I Mutu II Mutu III 

1 
Keseragaman 

warna 
Merah > Merah ≥ Merah ≥ 

 
 95% 95% 95% 

2 
Keseragaman 

Seragam Seragam 
Seraga

m 
 

 98% 96% 95% 

3 
Bentuk 

98 

Normal 

96 

Normal 

95 

Normal 

4 keragaman Ukuran    

 a. Cabai Merah 

Besar 
   

 
     - Panjang buah 

12 - 14 

cm 
9 - 10 cm < 9 cm 

      - Garis tengah 

pangkal 

1.5 - 1.7 

cm 

1.3 - 1.5 

cm 
< 1.3 cm 

 b. Cabai Merah 

Kecil 
   

 
    - Panjang buah 

> 12 - 17 

cm 

> 10 - 12 

cm 
< 10 cm 

     - Garis tengah 

pangkal 

> 1.3 - 1.5 

cm 

> 1.0 - 1.3 

cm 
< 1.0 cm 

5 Kadar kotoran 1 2 5 

6 
Tingkat kerusakan 

dan busuk 
   

  Cabai Merah Besar 0 1 2 

Sumber : Departemen Pertanian, Standar Mutu Indonesia SNI 01-

4480-1998 dalam Edowai et al. (2016) 
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Karakteristik yang menonjol pada cabai rawit yaitu zat 

capsaicin yang membuat rasa pedas. Selain itu, yang tidak kalah 

penting adalah tekstur dan warna dari cabai rawit. Cabai 

mengandung 0,1 - 1% rasa pedas, yang disebabkan oleh 

kandungan zat capsaicin (Cahyono, 2003). 

 

2.2.3 Penyimpanan 

Setelah pemanenan, buah cabai rawit masih melakukan 

proses kehidupan yang menyebabkan terjadinya perubahan 

fisika dan kimia. Perubahan-perubahan fisika dan kimia tersebut 

akan menimbulkan kerusakan yang dikenal sebagai gangguan 

fisiologis. Kerusakan fisiologis setelah panen dapat terjadi karena 

beberapa sebab, misalnya penguapan air (transpirasi), 

pernafasan (respirasi), dan perubahan biologis lainnya. Selain 

gangguan fisiologis, kerusakan buah cabai setelah panen juga 

dapat terjadi karena gangguan parasiter (hama dan penyakit) 

(Cahyono, 2003). 

Proses fisiologis yang masih tetap berjalan menyebabkan 

buah cabai mengalami penyusutan berat dan zat gizi. Penguapan 

menyebabkan buah cabai banyak kehilangan air sehingga 

menjadi layu. Akibatnya, buah cabai rentan (mudah) terserang 

parasit yang mempercepat proses pembusukan. Untuk 

mengatasi permasalahan ini, proses kehidupan yang masih 

berlangsung pada buah cabai hasil panen harus dipertahankan 

(tidak dibiarkan berlangsung cepat), dengan cara memperlambat 

laju penguapan (transpirasi) dan laju pernafasan (respirasi) ang 

terjadi (Cahyono, 2003). 

Usaha untuk memperlambat laju transpirasi buah cabai 

dapat dilakukan dengan penyimpanan dalam ruang bersuhu 

rendah (dingin), penyimpanan dalam ruang berventilasi, atau 

penyimpanan dalam ruang dengan sistem kontrol atmosfer atau 

penyimpanan atmosfer terkendali (control atmosphere storage). 

Usaha untuk memperlambat laju transpirasi buah cabai dapat 
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dilakukan dengan jalan menaikkan kelembapan udara, 

menurunkan suhu ruang penyimpanan, dan membungkus atau 

mengemas buah cabai dalam kantong plastik berlubang-lubang 

(Cahyono, 2003).  

 

Tabel 2.3 Kondisi penyimpanan beberapa buah dan sayuran 

Komoditas Suhu (oC) RH (%) 
Lama 

Penyimpanan 

Asparagus 0 – 2 95 2 – 3 minggu 

Wortel 0 90 – 95 2 – 5 minggu 

Mentimun 7 – 10 90 – 95 10 – 14 hari 

Cabe 7 – 10 90 – 95 2 – 3 minggu 

Melon 0 – 4,4 85 – 90 5 – 14 hari 

Kentang 5 – 10 93 2 – 5 bulan 

Tomat (ranum) 07-Okt 85 – 90 4 – 7 hari 

Tomat (hijau) 12 – 20 85 – 90 1 – 3 minggu 

Semangka 4,4 – 10 80 – 85 2 – 3 minggu 

Sumber : Syarief (1993) dalam Bakhtiar (2009) 

 

2.2.4 Pengemasan  

Menurut Taufik (2011), pengemasan bertujuan untuk 

melindungi mutu cabai sebelum dipasarkan. Pengemasan yang 

baik dapat mencegah kehilangan hasil, mempertahankan mutu 

dan penampilan, serta memperpanjang masa simpan bahan. 

Kemasan yang biasa digunakan untuk memudahkan 

penyimpanan dan pengangkutan cabai di pasar domestik adalah 

keranjang bambu, peti kayu, dan plastik. Kemasan yang ideal 

adalah yang mudah diangkat, aman, ekonomis, dan dapat 

menjamin kebersihan produk. Kemasan lain yang biasa 

digunakan pedagang adalah jala dengan kapasitas 9100 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 
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tidak melebihi 25 kg karena kemasan yang terlalu besar dapat 

menurunkan mutu cabai, terutama yang berada di bagian bawah 

(Setyowati dan Budiarti 1992). Kemasan yang baik dapat 

menekan benturan, mempermudah pertukaran udara, dan 

mengurangi penguapan. Prinsip pembuatan kemasan adalah 

ekonomis, bahannya tersedia, mudah dibuat, ringan, kuat, dapat 

melindungi komoditas, berventilasi, dan tidak bau (Taufik, 2011). 

 

2.2.5 Pengangkutan 

Pengangkutan merupakan mata rantai penting dalam 

penanganan pascapanen dan distribusi cabai. Untuk 

memperpanjang kesegaran, biasanya pedagang memerlukan 

alat angkut yang cocok untuk memperlancar pemasaran. Jika 

jumlah cabai yang dipasarkan sedikit, biasanya petani/pedagang 

menggunakan pikulan, sepeda atau gerobak. Selama 

pengangkutan, cabai dapat mengalami kerusakan mekanis 

karena kontak dengan wadah atau dengan cabai yang lain akibat 

goncangan. Kerusakan fisiologis juga bisa terjadi akibat 

gangguan metabolisme dalam bahan. Proses respirasi yang 

masih berlangsung dalam cabai yang ditumpuk menghasilkan 

H2O, CO2 , dan energi dalam bentuk panas. Jika panas yang 

dihasilkan berlebihan akan mengakibatkan cabai menjadi layu, 

respirasi makin cepat, dan jaringan sel mati (Taufik, 2011).  

Menurut Hartuti dan Sinaga (1993), pengangkutan cabai 

jarak jauh dengan menggunakan keranjang bambu, dapat 

menekan susut bobot hingga 0%, tingkat kerusakan 1,30%, dan 

kesegaran cabai cukup baik. Kemasan karton/kardus dengan 

kapasitas 20 kg dapat digunakan bila dipadukan dengan karung 

jala yang dimasukkan ke dalam kardus berventilasi. Pengemasan 

cabai yang kurang baik dapat menyebabkan kerusakan dan 

kehilangan hasil selama pengangkutan. Menurut Sutarya et al. 

(1995), pengangkutan cabai dalam jarak lebih dari 200 km 
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dengan kemasan karung berkapasitas 90 kg menyebabkan 

kerusakan hingga 20%.  

Menurut Rochayat dan Munika (2015), benturan mekanis 

dapat mengakibatkan memar pada permukaan kulit dan jaringan 

pangan, memicu Kerusakan mekanis disebabkan adanya 

benturan-benturan mekanis selama pasca panen, kerusakan 

lebih lanjut dan mengakibatkan tumbuhnya mikroorganisme. 

Menurut Pantastico (1989), cacat mekanis dapat terjadi pada 

waktu pengangkutan dan pememaran yang ditimbulkan 

mengganggu reaksi-reaksi biokimia normal sehingga 

mengakibatkan perubahan warna bau dan rasa yang tidak 

diinginkan serta pembusukan yang cepat.  

 

2.3 Pipa PVC 

PVC adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal 

jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilin (PE) dan polipropilin 

(PP). Lebih dari 50% PVC diproduksi untuk konstruksi. Sebagai 

bahan bangunan, PVC relatif murah, tahan lama, dan mudah 

dirangkai. PVC dapat dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan 

penambahan plasticizer-ftalat. PVC fleksibel dipakai sebagai 

bahan pakaian, pipa, atap, isolator, dan kabel listrik. PVC 

diproduksi melalui polimerisasi monomer vinil klorida 

(CH2=CHCl) karena 57% massanya adalah khlor. PVC adalah 

polimer pengguna bahan baku minyak bumi terendah di antara 

polimer lainnya. Setengah produksi resin PVC dijadikan pipa 

untuk perkotaan/industriringan, kekuatan yang tinggi, dan 

reaktivitas rendah sehingga cocok untuk berbagai keperluan. 

Pipa PVC dapat dicampur dengan larutan semen/disatukan 

dengan pipa HDPE oleh panas, dan pembuatan sambungan 

permanen tahan bocor (Hadi et al., 2016). 
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2.4 Aerasi 

Aerasi merupakan istilah lain dari tranfer gas, lebih 

dikhususkan pada transfer gas oksigen atau proses penambahan 

oksigen ke dalam air. “Keberhasilan proses aerasi tergantung 

pada besarnya nilai suhu, kejenuhan oksigen, karateristik air dan 

turbulensi air (Benefield, 1980). Proses aerasi dapat digunakan 

untuk pengolahan air minum maupun air buangan diantaranya 

menurunkan kandungan besi (Fe) dan mangan (Mn) terlarut 

dalam air (Abuzar et al., 2012).  

Transfer gas didefinisikan sebagai proses dimana gas 

dipindahkan dari suatu fase ke fase lainnya, biasanya dari fase 

gas ke fase cair (Metcalf et al., 1991). Transfer gas melibatkan 

terjadinya kontak antara udara atau gas lain dengan air yang 

menyebabkan berpindahnya suatu senyawa dari fase gas ke fase 

cair atau menguapnya suatu senyawa dari fase cair (dalam 

bentuk terlarut) menjadi fase gas lepas ke udara. Mekanisme 

transfer gas terjadi secara difusi (Benefield, 1980). 

 

2.5 Respirasi dan Transpirasi 

Respirasi atau pernafasan adalah proses pertukaran gas 

yang melibatkan proses metabolisme perombakan senyawa 

makromolekul (karbohidrat, protein, lemak) menjadi CO2, air dan 

jumlah energi. Dikenal adanya proses klimaterik dan buah - 

buahan non-klimaterik. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

respirasi dikelompokkan ke dalam faktor-faktor internal dan faktor 

eksternal, yang mempengaruhi pematangan buah - buahan dan 

sayuran adalah kelayuan (Susanto, 1994). 

Proses respirasi yang menyebabkan pembusukan ini 

terjadi karena adalanya perubahan – perubahan kimia dalam 

buah, seperti perubahan pro-vitamin A menjadi vitamin A, pro-

vitamin C, dan karbohidrat menjadi gula yang menghasilkan CO2, 

H2O, dan ethylen. Akumulasi produk - produk respirasi inilah yang 

menyebabkan pembusukan (Susanto, 1994). 
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Laju respirasi sangat dikendalikan oleh suhu. Setiap 

kenaikan suhu 10oC lajunya akan meningkat dua kali atau tiga 

kali (hukum Van’t Hoffs). Pengukuran laju ini dapat dilakukan 

dengan menentukan substrat yang hilang, O2 yang diserap dan 

CO2 yang dikeluarkan serta panas yang dihasilkannya 

(Pantastico et al., 1986).  Jika suhu meningkat diatas 30oC, 

peningkatakan laju respirasi menjadi kecil. Jika suhu terlalu tinggi 

produk akan mulai mati dan respirasi mulai berhenti. Menurut 

Bakhtiar (2009), suhu rendah pada tempat penyimpanan 

sebagian besar dapat berpengaruh dalam menurunkan kerja 

(aktivitas) enzim – enzim, pada proses respirasi dalam jaringan 

tumbuhan tingkat tinggi. Laju respirasi merupakan petunjuk yang 

baik untuk mengetahui daya simpan produk hasil pertanian. 

Intensitas respirasi dianggap sebagai ukuran laju jalannya 

metabolisme sehingga dapat dianggap sebagai petunjuk untuk 

pengukuran daya simpan. Daya simpan komoditi akan 

berbanding terbalik dengan laju respirasi atau laju evolusi 

panasnya (Pantastico  et al., 1986). Adapun persamaan reaksi 

dari proses respirasi sebagai persamaan. 1 berikut ini : 

 

C6H12O6   +  6O2                  6H2O  +  6CO2 + Energi .................(1) 

                                    

 

 

 

Transpirasi adalah suatu proses kehilangan air yang terjadi 

pada suatu komoditi karena adanya perbedaan tekanan uap air 

antara bahan dengan lingkungan tempat komoditi disimpan. 

Transpirasi yang terlalu berlebihan akan menyebabkan 

kenampakan buah kurang menarik, susut berat, keriput, dan 

kehilangan kesegaran yang tentunya akan mengakibatkan 

penurunan mutu dari komoditi tersebut (Susanto, 1994). Faktor 

lingkungan terpenting yang mempengaruhi laju transpirasi ialah 

  Glukosa   Oksigen        Air Karbon 
dioksida 

 

      38 ATP 
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susu dan kelembaban udara, cahaya, angin serta kandungan air 

yang hilang. Dengan demikian, seandainya faktor lain itu sama, 

transpirasi akan menurun dengan meningkatnya kelembaban 

udara. Suhu yang mempengaruhi laju transpirasi karena suhu 

mempunyai efek terhadap tekanan uap di luar dan di dalam buah 

(Citrosomo, 1984). 

 

2.6 Suhu 

Menurut Bakhtiar (2009), sesudah dipanen buah dan 

sayuran segar mudah rusak kenampakannya, cita rasanya, dan 

nilai gizinya. Penurunan suhu memperlambat kegiatan respirasi 

produk mengurangi susut air, memperkecil kemungkinan 

pembusukan akibat masuk jasad renik dan memperlambat 

pertumbuhan jasad tersebut. Sedangkan menurut Edowai et al. 

(2016), Suhu yang tinggi dan kelembaban yang rendah dapat 

mempercepat proses respirasi produk dan menyebabkan makin 

cepatnya kehilangan kandungan air dan energi.  Menurut 

Mandana (2013), mengatakan laju respirasi sangat tergantung 

pada suhu yang ada disekitarnya. Awal peningkatan respirasi 

sejalan dengan peningkatan suhu dimana setiap peningkatan 

suhu 10oC laju respirasi meningkat 2 sampai 3 kali,  jika suhu 

meningkat diatas 30oC peningkatan laju respirasi menjadi kecil. 

Jika suhu terlalu tinggi produk akan mulai mati dan respirasi mulai 

berhenti atau menurun cepat menuju senessence. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

      Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mekatronika 

dan Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil 

Pertanian Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang mulai April 2018 - 

November 2018. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

      Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Stopwatch  : untuk mengukur waktu 

2. Timbangan digital : untuk menimbang berat bahan 

  perlakuan 

3. Karung   : sebagai media pengemasan 

  bahan 

4. Tachometer  : untuk mengukur besar kecepatan 

  rpm simulator 

5. Gergaji   : untuk memotong pipa PVC 

6. Bor listrik  : untuk melubangi pipa PVC 

7. Kabel   : untuk penghubung arus listrik 

8. Pipa PVC  : sebagai media perlakuan 

9. Oven   : untuk mengukur kadar air pada 

              sample 

10. Thermometer  : untuk mengukur suhu sebelum 

                            dan sesudah perlakuan 

11. Teksture Analyzer : untuk menguji kekerasan pada 

  bahan perlakuan 

12. Kamera  : sebagai alat dokumentasi 

13. Software Solidwork : untuk menggambar prototype 
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14. 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 mendukung pelaksanaan 

penelitian ini adalah cabai rawit (Capsicum frutescens L.) yang 

diperoleh dari pedagang cabai langsung dari kebun penghasil 

cabai di dusun Manteng desa Tawangsari kecamatan Pujon 

kabupaten Malang dengan tingkat kematangan 80%. Cabai 

diambil langsung setelah dipanen serta disortasi berdasarkan 

keseragaman bentuk, ukuran, warna, dan memisahkan cabai 

dengan kotoran. Cabai yang telah disortasi, dikemas dan dibawa 

menuju laboratorium untuk dilakukan percobaan. Perjalanan dari 

kebun cabai menuju laboratorium ditempuh dalam waktu ± 1 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 transportasi dan uji mutu cabai rawit. Pada tahap 

pengujian dengan alat simulaor ini adalah menentukan sejauh 

mana tingkat kerusakan cabai rawit pada saat transportasi yang 

dilihat dari suhu, susut bobot, kerusakan mekanis, kadar air dan 

uji kekerasan cabai rawit pada saat selesai simulasi getaran. 

 

3.4 Perancangan Alat  

3.4.1 Alat Simulasi Transportasi 

Pada penelitian ini menggunakan alat simulasi transportasi 

sebagai penghasil getaran yang berfungsi untuk mengetahui 

seberapa besar kerusakan cabai rawit yang terjadi akibat getaran 

selama proses transportasi. Alat ini menggunakan motor 3 fase 

sebagai mesin penggerak, pada penelitian ini menggunakan 
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kecepatan 200 rpm dengan frekuensi yang digunakan adalah  3,3 

Hz. 

Penelitian ini menggunakan alat berupa meja getar sebagai 

simulasi transportasi pada saat di jalan. 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. Hasil panen 

pertanian diangkut oleh mobil atau truk pengangkut akan 

mengalami banyak getaran yang berbeda. Alat simulasi 

transportasi ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana 

getaran selama transportasi dapat mempengaruhi kondisi dari 

cabai rawit yang akan dijual ke konsumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                        (b)                                   

 

Gambar 3.1 Simulasi Transportasi (a) mesin simulasi transportasi 

(b) bagian-bagian dari alat simulasi transportasi 

 

Adapun bagian-bagian dan fungsi dari alat simulasi 

transportasi terdiri atas beberapa komponen yaitu : 
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1. Meja getar  

Meja getar berfungsi sebagai tempat peletakan bahan 

perlakuan 

2. Pegas 

Pegas berfungsi sebagai elemen elastis yang mana 

dapat terdeformasi pada waktu pembebebanan dengan 

menyimpan energi, bila beban  dilepaskan pegas akan 

kembali seperti sebelum terbebani 

3. Penutup bagian bawah 

Penutup bagian bawah berfungsi sebagai melindungi 

rangkaian kabel yang ada pada simulator transportasi 

4. Pulley 

Pulley berfungsi sebagai suatu alat mekanis yang 

digunakan sebagai sabuk untuk mempermudah arah 

gerak tali berfungsi mengurangi gesekan (friction) dan 

menjalankan kekuatan alur yang berfungsi untuk 

mengantarkan daya 

5. V-belt 

V-belt berfungsi sebagai meneruskan putaran pulley 

bagian depan (engine) ke belakang (roda) 

6. Motor 3 fase 

Motor 3 fase berfungsi sebagai mesin penggerak 

7. Poros eksentris 

Poros eksentris berfungsi untuk mengubah gerak naik 

turun atau lurus menjadi gerak putar atau sebaliknya. 
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Adapun dimensi penutup bagian bawah dan meja getar 

pada mesin simulasi transportasi dapat dilihat yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Dimensi Alat Simulasi Transportasi (1) Penutup 

bagian bawah (2) Meja getar 
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Gambar 3.3 Diagram alir proses simulator transportasi 

Ditancapkan kabel  penghubung listrik ke stop kontak 

Ditekan tuas ke arah “ON” 

Dimasukkan ujung tachometer ke pulley dan ditentukan 

putaran untuk perlakuan 200 rpm 

  Analisa sifat cabai 

Mulai 
 

Selesai 
 

Cabai yang sudah dikemas dalam karung  dengan 
dan tanpa penambahan pipa PVC  diletakkan 
pada meja getar 

 
 

Disesuaikan secara manual sekrup 
pada mesin untuk menentukan putaran 

yang diinginkan 
 

Dinyalakan timer selama 1 jam ; 2 jam ; 3 jam untuk setiap 
perlakuan sampel 

 
 

Dimatikan timer dan mesin 
setelah 1 jam ; 2 jam ; 3 jam 
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Keterangan :   

Pada alat hanya terdapat sekrup pengatur kecepatan tanpa 

tulisan angka, tidak terdapat pengatur frekuensi otomatis, 

sehingga digunakan alat bantu tachometer untuk mengetahui 

berapa rpm ( kecepatan putaran) untuk menghitung frekuensi 

yang diinginkan saat penelitian.  Seperti diketahui bersama 

bahwa 𝑓 =
𝑛  (𝑟𝑝𝑚)

60 
  sehingga untuk medapatkan frekuensi 3,3 Hz 

digunakan 200 rpm pada tachometer. 

 

3.4.2 Karung  

Penelitian ini menggunakan karung berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran 38 cm x 46 cm. Pada karung ini akan 

diberi pipa PVC sebagai lubang aerasi tambahan yang berfungsi 

untuk ventilasi udara. Pada penelitian ini karung diletakkan pada 

alat simulasi transportasi dengan posisi horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Karung sebelum dimasukkan pipa aerasi dan cabai 

 

3.4.3 Pipa PVC  

PVC (Polyvynil Choride) adalah polimer termoplastik urutan 

ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilin 

(PE) dan polipropilin (PP). Lebih dari 50% PVC diproduksi untuk 

konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC relatif murah, tahan 

lama, dan mudah dirangkai. PVC adalah polimer pengguna 

bahan baku minyak bumi terendah di antara polimer lainnya. 

Setengah produksi resin PVC dijadikan pipa untuk 

perkotaan/industriringan, kekuatan yang tinggi, dan reaktivitas 
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rendah sehingga cocok untuk berbagai keperluan (Hadi et al., 

2016). Pada penelitian ini digunakan pipa PVC dengan panjang 

± 32 cm yang telah diberi lubang diameter 1 cm dan jarak antar 

lubang 5 cm. Pipa PVC diletakkan didalam pipa searah horizontal 

dengan setiap karung diberi jumlah pipa yaitu 2 pipa dan 4 pipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Pipa PVC yang telah dilubangi 

 

3.5 Rancangan Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) faktorial dengan 2 faktor yaitu faktor perlakuan 

menggunakan kemasan karung dengan jumlah pipa aerasi  0 ; 2 

; 4 buah dan faktor  lama simulasi transportasi 1 jam ; 2 jam ; 3 

jam yang diulang sebanyak 3 kali. Adapun perlakuan yang 

dilakukan yaitu : 

Perlakuan I (jumlah pipa) : 

P1 = menggunakan karung tanpa pipa ( 0 pipa) 

P2  = menggunakan karung dengan 2 pipa PVC 

P3  = menggunakan karung dengan 4 pipa PVC 

Perlakuan II (lama simulasi transportasi) : 

W1 = perlakuan lama simulasi transportasi 1 jam 

W2  = perlakuan lama simulasi transportasi 2 jam 

W3 = perlakuan lama simulasi transportasi 3 jam  
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Pengujian cabai rawit dengan alat simulasi transportasi 

dilakukan dengan menganalisa suhu, susut bobot, kerusakan 

mekanis, kadar air, dan uji kekerasan. Setiap perlakuan akan 

diamati dan dianalisa pengaruh dari pemberian faktor perlakuan, 

sehingga akan diketahui pemberian perlakuan dapat 

menurunkan tingkat kerusan mutu cabai rawit. Kemudian hasil 

dari penelitian dianalisa menggunakan sidik ragam beda nyata 

terkecil (BNT) 5%. 

 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan 

          P 

W  

P1 

(pipa PVC 0) 

P2 

(pipa PVC 2) 

P3 

(pipa PVC 4) 

W1 (1 jam) W1P1 W1P2 W1P3 

W2 (2 jam) W2P1 W2P2 W2P3 

W3 (3 jam) W3P1 W3P2 W3P3 

 

Keterangan Kombinasi Perlakuan : 

W1P1 = perlakuan lama simulasi transportasi 1 jam 

menggunakan karung tanpa pipa ( 0 pipa) 

W1P2 = perlakuan lama simulasi transportasi 1 jam 

menggunakan karung dengan 2 pipa aerasi 

W1P3 = perlakuan lama simulasi transportasi 1 jam 

menggunakan karung dengan 4 pipa aerasi 

W2P1 = perlakuan lama simulasi transportasi 2 jam 

menggunakan karung tanpa pipa ( 0 pipa) 

W2P2 = perlakuan lama simulasi transportasi 2 jam 

menggunakan karung dengan 2 pipa aerasi 

W2P3 = perlakuan lama simulasi transportasi 2 jam 

menggunakan karung dengan 4 pipa aerasi 

W3P1 = perlakuan lama simulasi transportasi 3 jam 

menggunakan karung tanpa pipa ( 0 pipa) 

W3P2 = perlakuan lama simulasi transportasi 3 jam 

menggunakan karung dengan 2 pipa aerasi 
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W3P3 = perlakuan lama simulasi transportasi 3 jam 

menggunakan karung dengan 4 pipa aerasi 

 

Setelah semua data perlakuan dikombinasilkan seperti 

diatas, maka data akan diolah menggunakan metode Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan 2 faktor yang diulang 

sebanyak 3 kali yaitu : 

 

a. Menghitung jumlah kuadrat : 

𝐹𝐾 =
𝑌𝑖𝑗2

𝑎.𝑏.𝑟
 .............................................................................(2) 

b. Menghitung Jumlah Kuadrat Total (JKT) dengan rumus : 

𝐽𝐾𝑇 = ∑(𝑌𝑖𝑗𝑘) 2 − 𝐹𝐾3) ..................................................... .(3) 

c.  Menghitung Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) dengan rumus 

: 

 𝐽𝐾𝑃 =  
∑(𝑌𝑗) 2

𝑟
− 𝐹𝐾  ........................................................... .(4) 

d. Menghitung Jumlah Kuadrat Faktor A (JKA) dengan rumus : 

  𝐽𝐾𝐴 =  
∑(𝑌𝑖) 2

𝑟𝑏
− 𝐹𝐾 .............................................................(5) 

e. Menghitung Jumlah Kuadrat Faktor B (JKB) dengan rumus : 

  𝐽𝐾𝐵 =  
∑(𝑌𝑗) 2

𝑟𝑎
− 𝐹𝐾 .............................................................(6) 

f. Menghitung Jumlah Kuadrat Interaksi faktor A dan B (JKA*B) : 

𝐽𝐾𝐴 ∗ 𝐵 = 𝐽𝐾𝑃 − 𝐽𝐾𝐴 − 𝐽𝐾𝐵 .................................................(7) 

g. Menghitung JK Galat dengan rumus : 

    𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝑃..................................................................(8) 

 

3.6 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan sebagai berikut : 

1. Cabai rawit yang telah didapatkan dari perkebunan cabai 

rawit dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran kemudian 

disortasi. Tujuan dari sortasi yaitu untuk memisahkan dan 

menyeragamkan kualitas berdasarkan warna, 
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menghilangkan kotoran dan kerusakan  pada cabai rawit 

akibat proses pemanenan. 

2. Cabai rawit diambil sebagai sampel untuk diuji kadar air, 

susut bobot, kerusakan mekanis, dan uji kekerasan 

sebagai kontrol sebelum dilakukan simulasi transportasi. 

3. Cabai rawit dimasukkan ke dalam setiap kemasan, 

penelitian ini menggunakan kemasan karung berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran 38 cm x 46 cm. Karung 

ini akan diberi 2 perlakuan yaitu perlakuan pertama 

karung dengan penambahan pipa PVC sebagai lubang 

aerasi tambahan yang berfungsi untuk ventilasi udara 

sehingga dapat menurunkan uap panas dalam karung 

tersebut dan perlakuan kedua karung tanpa pipa aerasi. 

Pipa aerasi yang digunakan yaitu pipa dengan panjang ± 

32 cm yang telah diberi lubang diameter 1 cm dan jarak 

antar lubang 5 cm. 

4. Pengisian cabai rawit ke dalam setiap kemasan karung 

masing-masing 5 kg. Setiap 5 kg cabai rawit dalam 

karung berisi ± 5.480 buah cabai dimana setiap 1 kg 

cabai berisi ± 1.096 buah cabai. Kemudian kemasan 

ditutup menggunakan perekat (tali) agar ketika simulasi 

cabai tidak tercecer keluar. 

5. Setiap kemasan yang telah berisi cabai rawit akan 

ditimbang untuk mengetahui massa awal sebelum 

dilakukan simulasi. 

6. Kemasan diletakkan pada meja getar simulasi 

transpotasi. Dengan cara 3 kemasan ditumpuk  dan 

ditidurkan arah horizontal. Hal ini dilakukan sesuai 

dengan anjuran SNI cabai perihal tumpukan pada saat 

transportasi yaitu 2-3 tumpukan. 

7. Sebelum dilakukan simulasi transportasi setiap kemasan 

berisi cabai rawit diukur suhunya menggunakan 
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thermometer untuk mengetahui suhu bahan sebelum 

dilakukan simulasi. 

8. Perlakuan simulasi transportasi dilakukan dengan 

menggunakan perbedaan waktu yaitu 1 jam, 2 jam, dan 

3 jam. Pemilihan perlakuan diasumsikan waktu yang 

ditempuh untuk pengangkutan cabai rawit dari Batu ke 

Malang sekitar 1 jam, Batu ke Pasuruan sekitar 2 jam, 

dan Batu ke Pandaan  sekitar 3 jam. Kecepatan putaran 

engkol yang digunakan 200 rpm dan frekuensi 3,3 Hz, hal 

ini diasumsikan kondisi jalanan yang bergelombang 

(tidak rata).  

9. Setelah dilakukan simulasi transportasi, setiap kemasan 

berisi cabai rawit diukur suhunya kembali untuk 

mengetahui suhu sesudah simulasi. Kemudian setiap 

kemasan berisi cabai ditimbang kembali untuk 

mengetahui susut bobot yang dialami oleh cabai rawit 

disetiap kemasan. 

10. Sebagian cabai rawit dikeluarkan dari kemasan dengan 

mengambil sampel cabai bagian tengah dan samping, 

hal ini 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.  

11. Pengujian dilakukan pada sampel cabai yang telah 

ditentukan secara acak untuk mengukur suhu, susut 

bobot, kerusakan mekanis, kadar air dan uji kekerasan. 

Pengujian kekerasan dapat dilakukan menggunakan 

teksture analyzer dan pengujian kadar air dilakukan 

dengan Oven. Data-data yang didapatkan selama proses 

penelitian diolah sampai didapatkan data yang sesuai 

dengan tujuan penelitian ini. 
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Gambar 3.6 Diagram alir secara umum pada penelitian 

Diisikan ke dalam kemasan 
karung dengan pemberian 

pipa 2 dan 4 buah 

Diukur suhu cabai dalam kemasan dan disamping karung 

Diletakkan diatas meja simulator (3 karung) dalam sekali running 

Pelaksanaan simulasi dilakukan sesuai dengan kombinasi 
perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali 

Diisikan ke dalam kemasan 
karung tanpa pemberian pipa  

   Cabai rawit  5 kg 

Dilakukan menggunakan frekuensi 3,3 Hz 
 

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

Pengamatan dan uji karakteristik 

Mulai 
 

Selesai 
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3.7 Pengamatan dan Pengukuran 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, kadar air dan uji kekerasan. 

 

3.7.1 Suhu  

Pada penelitian ini pengukuran suhu menggunakan 

termometer suhu ruang. Pengukuran dilakukan dengan 

mengukur suhu pada cabai rawit yang telah dimasukkan kedalam 

kemasan karung sebelum dan sesudah proses simulasi 

transportasi. Pengukuran dilakukan dibagian tengah dan 

samping, sehingga didapatkan 5 titik pengukuran. 

 

3.7.2 Susut Bobot 

Bobot awal bahan perlakuan ditimbang sebelum dan 

sesudah cabai rawit dilakukan simulasi transportasi, bobot bahan 

dapat diukur dengan timbangan digital. Susut bobot dapat 

dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut (Suharto et al., 2016) 

: 

 𝑆𝐵 =  
𝑊1−𝑊2

𝑊1
 × 100% 

................................................................................... (9) 

Keterangan : 

SB = Susut bobot (%) 

W1 = Bobot cabai rawit awal (kg) 

W2 = Bobot cabai rawit akhir (kg) 

 

3.7.3 Kerusakan Mekanis 

Pengukuran kerusakan mekanis dapat dilakukan dengan 

mengamati secara visual  satu persatu jumlah cabai rawit yang 

rusak di dalam kemasan setelah proses simulasi transportasi, 

sehingga didapatkan data yang valid. Kerusakan mekanis dapat 

berupa luka memar, luka patah dan luka pecah yang diakibatkan 
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oleh benturan selama proses pengangkutan. Menurut SNI 01-

4480-1998 untuk cabai rawit, cabai rawit dikatakan rusak apabila 

mengalami kerusakan atau patah, cacat oleh sebab fisiologis 

atau mekanis dan oleh hama serta penyakit. Dari pengamatan 

diatas didapatkan persentase kerusakan mekanis yang dapat 

ditulis pada persamaan berikut ini : 

 

% 𝐾𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑠 =  
∑ 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑤𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘

∑ 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑤𝑖𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 × 100 % ......(10) 

 

3.7.4 Kadar Air 

Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung 

dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Dalam penelitian ini 

cabai rawit diambil sebanyak  3 buah sebagai sampel, kemudian 

dikeringkan dalam oven dengan suhu 105oC selama 24 jam, 

sehingga diperoleh berat yang tetap. Setelah berat sampel tetap 

maka dihitung kadar air menggunakan persamaan beriku (Ratna, 

2013) : 

 % 𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑖𝑟 =  
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙−𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙
 × 100% ....................... (11) 

 

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 dari 

Penetrometer.  Uji kekerasan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengambil sampel sebanyak 3 buah 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 : 
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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 3.7 Penetrometer 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perubahan Suhu 

Sebelum dilakukan penelitian cabai rawit dalam karung 

diukur suhu pada bagian tengah dan bagian samping karung. 

Setelah cabai rawit digetarkan menggunakan frekuensi 3,3 Hz 

selama 1 jam, 2 jam dan 3 jam cabai di dalam karung mengalami 

kenaikan suhu yang signifikan. Setiap kemasan karung diisi 

dengan cabai rawit sebanyak 5 kg dimana setiap 1 kg berisi ± 

1.096 buah cabai sehingga untuk 5 kg cabai berisi ± 5.480 buah 

cabai. Pada Gambar 4.1 grafik kenaikan suhu bagian tengah 

karung dan Gambar 4.2 grafik kenaikan suhu bagian samping 

karung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kenaikan suhu bagian tengah karung 
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Gambar 4.2 Kenaikan suhu bagian samping karung 

 

Suhu dipengaruhi oleh penggunaan pipa aerasi dan waktu 

getaran, semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam 

transportasi pengangkutan kenaikan suhu juga semakin besar. 

Kenaikan suhu tertinggi pada perlakuan karung tanpa pipa aerasi 

dan yang terendah pada perlakukan karung menggunakan pipa 

aerasi sebanyak 4 buah pada waktu getar 1 jam, 2 jam dan 3 jam. 

Semakin banyak pipa aerasi yang digunakan dalam karung maka 

panas yang dihasilkan akan semakin kecil. Berdasarkan sidik 

ragam perlakuan waktu yang dibutuhkan untuk simulasi 

transportasi dan pemberian pipa aerasi menimbulkan tidak 

berbeda nyata terhadap perubahan suhu pada cabai rawit 

(Lampiran 2). Suhu mengalami kenaikan di bagian tengah 

maupun di bagian samping permukaan karung. Suhu bagian 

tengah lebih tinggi dari pada suhu bagian samping permukaan 

karung. Hal ini dikarenakan panas yang dihasilkan dari proses 

respirasi pada karung bagian tengah hanya keluar melalui lubang 

pipa aerasi sedangkan pada karung bagian samping panas yang 

dihasilkan dari proses respirasi langsung keluar melalui lubang 

pada karung tersebut. Getaran simulator yang kencang 

menyebabkan cabai mengalami guncangan naik turun secara 

vertikal, sehingga cabai di dalam karung mengalami kelembapan 
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rendah yang menyebabkan kenaikan suhu. Menurut Pangidoan 

(2014), suhu atau temperatur menjadi faktor penting yang 

mempengaruhi kualitas hortikultura karena suhu adalah faktor 

utama yang mengatur laju respirasi, dimana semakin tinggi laju 

respirasinya akan memperpendek umur simpan dari produk 

tersebut. Menurut Pangidoan et al. (2013) dan Purwadaria (1992), 

getaran yang terjadi selama transportasi mengakibatkan gesekan 

antar cabai dengan cabai serta cabai dengan kemasan, sehingga 

terjadi memar pada cabai.  Luka akibat benturan atau goresan 

pada cabai akan memicu proses respirasi dan transpirasi 

sehingga mempercepat penguapan air pada produk yang 

menyebabkan suhu meningkat. 

 

4.2 Pengaruh Waktu dan Pipa Terhadap Susut bobot 

  Setelah dilakukan simulasi getaran menggunakan 

frekuensi 3,3 Hz, dilakukan pengukuran massa cabai rawit 

(Lampiran 3).  Dibawah ini Gambar 4.3 disajikan grafik 

perubahan susut bobot pada penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Pengaruh waktu dan pipa aerasi dalam karung  terhadap 

susut bobot  
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Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Gambar 4.3 

menunjukkan  bahwa susut bobot dipengaruhi oleh waktu. 

Semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam proses 

pengangkutan maka susut bobot cabai rawit semakin besar. 

Pada sidik ragam dapat dikatakan bahwa pada tabel anova 

perlakuan tidak berbeda nyata, namun pada faktor variasi waktu 

yang dibutuhkan untuk simulasi getar menimbulkan berbeda 

nyata terhadap susut bobot cabai rawit karena memiliki nilai F hit 

> dari F tabel 5% (Lampiran 3). Sehingga dapat dikatakan bahwa 

lama waktu yang digunakan pada simulator transportasi 

mempengaruhi peningkatan susut bobot cabai rawit. Persentase 

susut bobot tertinggi pada waktu 3 jam dan terendah pada waktu 

1 jam. Hal ini sesuai dengan besarnya tingkat kerusakan yang 

dialami cabai rawit pada perlakuan waktu 1 jam yang memiliki 

tingkat kerusakan paling rendah. Penyusutan bobot pada buah 

disebabkan oleh kehilangan air yang tinggi akibat tingginya 

kerusakan mekanis yang dialami. Nurdjannah (2014), perubahan 

susut bobot pada cabai disebabkan oleh proses respirasi dan 

transpirasi yang mengakibatkan kehilangan substrat dan air yang 

mana ini ditandai dengan layu dan mengerutnya permukaan 

cabai sehingga mengurangi penerimaan konsumen dan harga 

jual. Proses respirasi yang terjadi selama simulasi transportasi 

selain disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam buah itu 

sendiri juga diakibatkan oleh faktor luar seperti suhu, 

penggunaan etilen, ketersediaan oksigen. 

Pada perlakuan pemberian pipa aerasi terbaik terjadi pada 

pemberian pipa aerasi sebanyak 2 buah dibandingkan dengan 

tanpa pipa aerasi  maupun pipa aerasi sebanyak 4 buah. 

Dibuktikan dengan susut bobot paling rendah pada pemberian 

pipa aerasi sebanyak 2 buah dalam karung. Hal tersebut 

disebabkan adanya aliran udara yang masuk dalam karung 

akibat pemberian pipa aerasi berlubang dengan jumlah sampel 

cabai rawit sebanyak 5 kg. Pemberian pipa aerasi sebanyak 2 
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buah lebih optimal karena tidak menimbulkan gesekan yang 

berlebih antara pipa dengan cabai, tidak seperti pemberian pipa 

aerasi sebanyak 4 buah yang dapat menimbulkan gesekan yang 

berlebih antara pipa dengan cabai. Pada karung dengan ukuran 

yang sama, ruang gerak  antara  2 pipa aerasi dengan cabai lebih 

luas dibandingkan dengan pemberian pipa aerasi sebanyak 4 

buah yang dapat menimbulkan gaya tekan semakin besar dan 

rongga antar cabai semakin kecil. Pemberian pipa aerasi 

sebanyak 4 buah dapat mengakibatkan kerusakan semakin 

besar karena adanya gesekan cabai dengan pipa yang berlebih 

dengan gaya tekan yang besar, namun dengan pemberian pipa 

aerasi sebanyak 4 buah dapat mengakibatkan aliran udara yang 

baik dalam karung yang dapat meminimumkan proses respirasi 

dan transpirasi  cabai sehingga panas yang dihasilkan semakin 

kecil dan susut bobot menjadi rendah. Menurut Wills et al. (1998), 

luka dan memar memicu peningkatan respirasi dan transpirasi 

senyawa kompleks yang terdapat dalam sel, seperti karbohidrat 

akan dipecah menjadi molekul sederhana seperti CO2 dan air 

yang mudah menguap sehingga cabai mengalami susut bobot. 

Getaran yang terjadi selama transportasi mengakibatkan 

gesekan antar cabai dengan cabai serta cabai dengan kemasan 

besar sehingga terjadi memar pada cabai, hal tersebut memicu 

terjadinya susut bobot dan memperpendek umur simpan 

(Purwadaria 1992). 

 

Tabel 4.1 Uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) 5% pada susut bobot 

Perlakuan Nilai rata-rata  Notasi 5% 

1 Jam         1,533   a 

2 Jam         4,097   b 

3 Jam         7,606   c 

    BNT 5% = 2,307 
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Pada Tabel 4.1 memberikan informasi pengaruh 

perlakuan waktu terhadap susut bobot sesuai dengan uji lanjut 

BNT dengan taraf 5%. Nilai rata-rata yang diperoleh pada Tabel 

4.1 merupakan rerata dari nilai susut bobot berdasarkan sidik 

ragam memberikan pengaruh nyata pada setiap perlakuannya. 

 

4.3 Pengaruh Waktu dan Pipa Terhadap Kerusakan Mekanis 

Setelah dilakukan simulasi transportasi menggunakan 

getaran frekuensi 3,3 Hz, kemudian dilakukan pengamatan 

terhadap kerusakan mekanis yang terjadi akibat pengaruh 

getaran yang dialami kemasan pada saat simulasi berlangsung. 

Adapun kerusakan yang terjadi pada cabai rawit dalam penelitian 

ini yaitu luka pecah dan luka memar. Luka pecah yang terjadi 

pada cabai disebabkan oleh adanya beban tekanan buah yang 

besar dan adanya getaran mesin yang terjadi dari arah vertikal 

buah cabai yang berada dalam karung, sedangkan luka memar 

disebabkan oleh adanya benturan antar cabai dalam kemasan. 

Luka memar dapat ditandai dengan adanya bagian warna yang 

berbeda dengan bagian lainnya dan bagian buah tersebut lebih 

lunak. Kerusakan yang terjadi pada cabai dapat menyebabkan 

peluang bagi mikroba untuk berkembang sehingga mempercepat 

terjadinya pembusukan pada buah. Kemudian luka pecah yang 

terjadi pada cabai menyebabkan terbentuknya jamur pada bagian 

tersebut. Adapun tingkat kerusakan mekanis cabai dapat dilihat 

pada Gambar 4.4 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Kerusakan mekanis pada cabai rawit 
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Gambar 4.5 Pengaruh waktu dan pipa aerasi dalam karung terhadap 

kerusakan mekanis 

 

Berdasarkan dari hasil Gambar 4.5 menunjukkan bahwa 

kerusakan mekanis pada cabai rawit yang dipengaruhi oleh 

waktu getaran dan frekuensi. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari 

sidik ragam dimana pada tabel anova perlakuan perbedaan 

waktu dan pemberian pipa  menunjukkan pengaruh berbeda 

nyata dilihat dari nilai F-hit P > dari nilai F-tabel 5% (Lampiran 4).  

 

Tabel 4.2 Uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) 5% pada kerusakan 

mekanis 

Perlakuan Nilai rata-rata  Notasi 5% 

Pipa 0 7,839 a 

Pipa 2 5,474 a 

Pipa 4 4,044 b 

    BNT 5% = 3,269 

 

Pada Tabel 4.2 memberikan informasi pengaruh 

perlakuan pipa terhadap kerusakan mekanis sesuai dengan uji 

lanjut BNT dengan taraf 5%. Nilai rata-rata yang diperoleh pada 

Tabel 4.2 merupakan rerata dari nilai kerusakan mekanis 

berdasarkan sidik ragam memberikan pengaruh nyata pada 

setiap perlakuan. Namun pada perlakuan pipa 0 dengan pipa 2 
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memberikan pengaruh yang sama terhadap kerusakan mekanis, 

hal ini dapat dilihat dari notasi yang sama mengindikasikan tidak 

ada perbedaan yang nyata. Sedangkan pada pipa 2 dengan pipa 

4 memberikan pengaruh nyata dilihat dari notasi yang berbeda. 

Dilihat dari grafik pada Gambar 4.5 kerusakan mekanis 

terbesar pada penelitian ini yaitu pada waktu getaran simulasi 3 

jam dan kerusakan mekanis terendah pada waktu getaran 

simulasi 1 jam. Getaran yang terjadi selama proses transportasi 

mengakibatkan gesekan antar cabai dengan cabai serta cabai 

dengan kemasan sehingga terjadi memar pada cabai. Kerusakan 

mekanis yang terjadi selama proses transportasi disebabkan oleh 

lama waktu terjadinya tingkat getaran dalam proses transportasi. 

Dimana semakin lama waktu getaran dalam proses transportasi 

pengangkutan yang dialami oleh kemasan buah cabai maka 

menyebabkan buah dalam kemasan mengalami gaya tekanan 

dan guncangan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan 

Pantastico (1989), memar akibat tekanan baik berupa tekanan 

dan tumpukan maupun benturan akibat adanya getaran mesin 

selama simulasi transportasi menyebabkan kandungan air yang 

ada di dalam sel buah terdesak keluar sehingga menyebabkan 

buah menjadi rusak. 

Sedangkan untuk perlakuan pemberian pipa dalam karung 

dapat disimpulkan bahwa pemberian pipa aerasi dalam karung 

sebanyak 2 buah pada sampel sebanyak 5 kg mengalami kondisi 

lebih baik dibandingkan dengan pemberian pipa sebanyak 4 

buah. Berdasarkan sidik ragam yang dilihat pada tabel anova 

faktor pemberian pipa untuk simulasi transportasi menimbulkan  

berbeda sangat nyata terhadap kerusakan mekanis cabai rawit 

karena memiliki nilai F.hit > dari F tabel 1% (Lampiran 4). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian pipa aerasi dalam 

karung berpengaruh terhadap kerusakan mekanis.  Hal ini 

dikarenakan pemberian pipa aerasi sebanyak 4 buah dapat 

menimbulkan gaya gesek, gaya tekan serta guncangan yang 
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lebih besar pada cabai akibat dari banyaknya pipa yang 

dimasukkan dalam karung dengan ukuran yang sama sehingga 

cabai rawit banyak mengalami kerusakan mekanis dibandingkan 

dengan pemberian pipa aerasi sebanyak 2 buah.  Pada karung 

dengan pemberian pipa aerasi sebanyak 2 buah memiliki kondisi 

ruang antara lebih besar, gaya gesek dan gaya tekan yang lebih 

kecil dapat menyebabkan kerusakan mekanis pada cabai juga 

lebih rendah, sehingga laju respirasi dan transpirasi pada karung 

dengan pipa aerasi sebanyak 2 buah lebih rendah serta memiliki 

kerusakan mekanis yang lebih kecil dibandingkan dengan tanpa 

pemberian pipa aerasi dalam karung dan pemberian pipa aerasi 

4 buah dalam karung. Menurut Varanita et al.  (2016), buah yang 

mengalami kerusakan mekanis akan mengalami susut bobot 

yang tinggi, sehingga kehilangan berat pada buah dan sayuran 

yang disimpan, terutama disebabkan oleh kehilangan air sebagai 

akibat dari proses penguapan selama repirasi. Kehilangan air 

selama penyimpanan tidak hanya menurunkan mutu dan 

menimbulkan kerusakan. Hal ini sesuai dengan Nurdjanah 

(2014), luka dan memar memicu peningkatan respirasi dan 

transpirasi senyawa kompleks yang terdapat dalam sel, seperti 

karbohidrat akan dipecah menjadi molekul sederhana seperti 

CO2 dan air yang mudah menguap sehingga cabai mengalami 

susut mekanis.  

 

4.4 Pengaruh Waktu dan Pipa Terhadap Kadar Air 

Setelah dilakukan simulasi transportasi menggunakan 

getaran frekuensi 3,3 Hz, diambil sampel untuk mengukur 

perubahan kadar air dalam buah cabai rawit. Perubahan kadar 

air sangat mempengaruhi penurunakan mutu pruduk pangan.  

Pada penelitian ini sebelum dilakukan simulasi transportasi  cabai 

rawit diambil sampel untuk menghitung kadar air awal sebagai 

kontrol dengan rata-rata yaitu sebesar 77,9589 %.  Data hasil 

perhitungan dapat dilihat pada (Lampiran 5) kadar air yang telah 
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diukur dalam penelitian kali ini berdasarkan perlakuan dan 

ulangannya.  Hasil perhitungan kadar air dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Pengaruh waktu dan pipa aerasi dalam karung terhadap 

kadar air 

  

Hasil perhitungan kadar air pada cabai rawit setelah 

simulasi transportasi  menggunakan rumus basis basah Gambar 

4.6 menunjukkan bahwa lama waktu getaran dan frekuensi dapat 

mempengaruhi kadar air pada  cabai rawit. Semakin lama waktu 

getaran yang dibutuhkan dalam proses transportasi 

pengangkutan maka kadar air dalam buah meningkat dan 

semakin tinggi frekuensi getaran maka tingkat kadar air dalam 

buah meningkat. Sedangkan berdasarkan pada sidik ragam yang 

dilihat pada tabel anova dapat dikatakan bahwa perlakuan waktu 

dan pemberian pipa aerasi tidak berbeda nyata, namun pada 

faktor variasi perbedaan waktu mempengaruhi berbeda nyata 

karena memiliki nilai F-hit > dari F-tabel 5% (Lampiran 5).  

Sehingga dapat dikatakan bahwa lama waktu getaran yang 

terjadi selama simulasi transportasi mempengaruhi peningkatan 

kadar air pada cabai rawit. Pada grafik diatas persentase kadar 

air terbesar pada waktu 3 jam dan persentase kadar air terkecil 

pada waktu 1 jam. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan suhu 

dan penurunan suhu kelembaban pada ruangan sehingga terjadi 
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peningkatan laju penguraian cadangan makanan akibat getaran. 

Penambahan kadar air ini disebabkan karena adanya proses 

respirasi yang menghasilkan air (Persamaan 1). Selain itu 

peningkatan kadar air dari hasil penelitian ini diakibatkan pada 

proses pengambilan cabai dari petani langsung dimasukkan 

kedalam karung dan tidak dianginkan terlebih dahulu sehingga 

pada pengangkutan cabai dari kebun petani ke Laboratorium 

Mekatronika selama ± 1 jam cabai mengeluarkan uap panas 

berupa air dan setelah itu cabai langsung dilakukan simulasi 

transportasi yang menyebabkan cabai semakin mengeluarkan 

air, setelah proses simulasi selesai cabai diambil dan dimasukkan 

kedalam plastik secara acak sebanyak 3 buah sebagai sampel 

untuk mengukur kadar air di Laboratorium Teknik Pengolahan 

Pangan dan Hasil Pertanian dimana jarak tempuhnya ± 30 menit 

perjalanan sehingga dari proses ini menyebabkan kadar air cabai 

semakin meningkat.   

Sedangkan pada Gambar 4.6 menyatakan bahwa 

pemberian pipa aerasi dalam karung mempengaruhi kadar air, 

semakin banyak jumlah pipa aerasi dalam karung maka semakin 

tinggi persentase kadar air cabai rawit. Berdasarkan sidik ragam 

dalam tabel anova bahwa faktor variasi pemberian pipa dalam 

karung selama proses simulasi transportasi menimbulkan tidak 

berbeda nyata terhadap kadar cabai rawit karena F-hit <  dari F-

tabel 5% (Lampiran 5). Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pemberian pipa aerasi tidak berpengaruh terhadap kadar air. 

Pemberian pipa aerasi sebanyak 4 buah menyebabkan timbulnya 

gaya gesek dan gaya tekan yang lebih besar pada cabai 

sehingga mengakibatkan cabai rawit mengalami luka memar, 

luka pecah, respirasi dan transpirasi menjadi meningkat. Selain 

itu peningkatan dan penurunan suhu kelembaban ruangan 

menyebabkan peningkatan laju penguraian cadangan makanan 

sehingga terjadi peningkatan kandungan air pada buah. 

Peningkatan kadar air disebabkan adanya perbedaan tekanan 
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uap air pada buah cabai dengan ruang penyimpanan yaitu 

tekanan uap air pada produk lebih besar dibandingkan dengan 

ruang penyimpanan sehingga tekanan uap air pada ruang 

penyimpanan masuk ke dalam produk. Semakin tinggi 

persentase kadar air pada produk maka semakin menurun 

kualitas produk. Menurut Wills et al. (1998), bahwa susut bobot 

dapat diartikan sebagai penurunan bobot produk akibat 

kehilangan kandungan air pada produk, hal ini menandakan 

bahwa ada keterkaitan antara susut bobot dan kadar air. Kadar 

air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya 

awet bahan pangan tersebut, kadar air yang tinggi 

mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, dan khamir untuk 

berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan 

pangan (Winarno, 1981). 

 

Tabel 4.3 Uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) 5% pada kadar air 

Perlakuan Nilai rata-rata  Notasi 5% 

1 Jam 236,092 a 

2 Jam 239,982 b  

3 Jam 242,989 c 

    BNT 5% = 2,544 

 

Pada Tabel 4.3 memberikan informasi pengaruh 

perlakuan waktu terhadap kadar air sesuai dengan uji lanjut BNT 

dengan taraf 5%. Nilai rata-rata yang diperoleh pada Tabel 4.3 

merupakan rerata dari nilai kadar air berdasarkan sidik ragam 

memberikan pengaruh nyata pada setiap perlakuannya. 

 

4.5 Pengaruh Waktu dan Pipa Terhadap Kekerasan Tekstur 

Perubahan kekerasan tekstur merupakan salah satu 

perubahan fisiologis yang terjadi pada cabai selama proses 

transportasi pengangkutan dan penyimpanan.  Nilai kekerasan 
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cabai rawit setelah simulasi transportasi dapat dilihat pada 

Gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Pengaruh waktu dan pipa aerasi dalam karung terhadap 

kekerasan tekstur 

 

Hasil yang dilihat pada Gambar 4.7 menunjukkan bahwa 

kekerasan tekstur dipengaruhi oleh kandungan kadar air dalam 

cabai, dimana perbedaan waktu mempengaruhi tingkat 

kekerasan tekstur cabai yaitu semakin lama waktu getaran 

simulasi transportasi maka semakin rendah tingkat kekerasan 

tekstur cabai sehingga tekstur cabai menjadi lebih lunak. Hal ini 

didasarkan pada sidik ragam yang dilihat pada tabel anova dapat 

dikatakan bahwa perlakuan waktu dan pemberian pipa aerasi 

tidak berbeda nyata, namun pada faktor variasi lama waktu 

getaran simulasi menimbulkan berbeda nyata terhadap 

kekerasan cabai rawit karena memiliki nilai F-hit > dari F-tabel 5% 

(Lampiran 6).  Sehingga dapat disimpulkan bahwa lama waktu 

getaran yang dibutuhkan dalam proses transportasi 

mempengaruhi tingkat kekerasan cabai rawit. Pada grafik 

Gambar 4.7 tingkat kekerasan tertinggi yaitu pada waktu 3 jam 

dan yang terendah pada waktu 1 jam. Hal ini dikarenakan dalam 

proses pengambilan sampel uji kekerasan tekstur dilakukan 

dengan cara acak dan diambil masing-masing sampel sebanyak 
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3 buah cabai untuk mewakili 5 kg cabai dalam karung dimana 

setiap 5 kg berisi ± 5.480 buah cabai akibatnya hasil uji yang 

didapat tidak sesuai atau kurang akurat. Seharusnya tingkat 

kekerasan tekstur tertinggi pada waktu 1 jam dan terendah 

adalah 3 jam karena semakin lama waktu getaran dalam proses 

transportasi maka semakin rendah tingkat kekerasan tekstur 

cabai. Menurut Pantastico (1989), peningkatan dan penurunan 

nilai kekerasan berhubungan dengan penguapan air dan tingkat 

kekerasan bergantung pada tebalnya kulit luar, kandungan total 

zat padat dan kandungan pati yang terdapat pada bahan. 

Perubahan tekstur produk yang semula keras menjadi lunak 

terjadi karena perubahan komposisi dinding sel sehingga 

menyebabkan menurunnya tekanan turgor sel dan kekerasan 

buah (Nurdjannah, 2014). Menurut Winarno (2002), secara 

kimiawi dinding sel tersusun dari senyawa-senyawa yang sangat 

kompleks, antara lain selulosa, hemiselulosa, pektin dan lignin. 

Pektin adalah polisakarida yang menyusun sepertiga bagian 

dinding sel tanaman, terletak pada bagian tengah lamella dinding 

sel, dimana sifat terpenting dari pektin adalah kemampuannya 

membentuk gel dan sebagai bahan pengental. Pada waktu buah 

menjadi matang, kandungan pektat dan pektinat yang larut 

meningkat sedangkan jumlah zat pektat seluruhnya menurun, 

akibatnya akan melemahkan ikatan dinding sel sehingga 

kekerasan buah (firmness) akan berkurang. Dalam proses 

pengembangan dan pematangan, tekanan turgor sel selalu 

berubah. Perubahan turgor pada umumnya disebabkan oleh 

perubahan dinding sel dan perubahan tersebut akan 

mempengaruhi firmness dari buah. 

Pada Gambar 4.7 menunjukkan bahwa pemberian pipa 

aerasi dalam karung mempengaruhi kekerasan tekstur, 

perlakuan terbaik yaitu pada pemberian pipa aerasi sebanyak 4 

buah dan yang terendah tanpa pipa aerasi yang ditunjukkan pada 

waktu 1 jam dan 2 jam sedangkan pada waktu 3 jam yang 
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tertinggi tanpa pipa dan terendah pemberian pipa aerasi 

sebanyak 4 buah. Pada grafik diatas  waktu 3 jam tidak sesuai 

dikarenakan dalam proses pengambilan sampel uji kekerasan 

tekstur dilakukan dengan cara acak dan diambil masing-masing 

sampel sebanyak 3 buah cabai untuk mewakili 5 kg cabai dalam 

karung dimana setiap 5 kg berisi ± 5.480 buah cabai akibatnya 

hasil uji yang didapat tidak sesuai atau kurang akurat. Diketahui 

semakin rendah nilai kekerasan cabai rawit maka  mutu buah 

tersebut semakin menurun.  Begitu pula sebaliknya semakin 

tinggi nilai kekerasannya maka mutu buah akan semakin baik. 

Pemberian pipa aerasi terbaik seharusnya pada pemberian pipa 

aerasi sebanyak 2 buah karena dapat memperkecil gaya gesek 

dan gaya tekan cabai akibat guncangan sehingga kerusakan 

mekanis lebih rendah dan kekerasan teksturnya semakin tinggi 

karena pemberian pipa aerasi sebanyak 4 buah memberikan 

kerusakan yang semakin besar dan kekerasan tekstur semakin 

rendah dikarenakan tidak sesuai dengan banyaknya sampel 

sebesar 5 kg. Berdasarkan pada sidik ragam pada tabel anova 

fakor variasi pemberian pipa aerasi dalam proses transportasi 

menimbulkan tidak berbeda nyata terhadap kekerasan cabai 

rawit (Lampiran 6). Menurut Nurdjannah (2014), perubahan 

kekerasan merupakan salah satu perubahan fisiologi yang terjadi 

sebagai akibat langsung dari kehilangan air pada produk 

hortikultura. Proses respirasi lebih cepat akibat terlukanya kulit 

buah sehingga mempercepat proses respirasi yang 

membutuhkan air dan air tersebut diambil dari sel, sehingga 

menyebabkan pengurangan air dari sel. Getaran selama 

transportasi dapat menyebabkan luka dan memar pada cabai dan 

bisa memicu penurunan nilai kekerasan (Pangidoan et al. 2013). 
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Tabel 4.4 Uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) 5% pada kekerasan 

tekstur 

Perlakuan Nilai rata-rata  Notasi 5% 

1 Jam 2,880 a 

2 Jam 3,068 a 

3 Jam 5,088  b  

    BNT 5% = 0,874 

 

Pada Tabel 4.4 memberikan informasi pengaruh 

perlakuan waktu terhadap kekerasan tekstur sesuai dengan uji 

lanjut BNT dengan taraf 5%. Nilai rata-rata yang diperoleh pada 

Tabel 4.4 merupakan rerata dari nilai kekerasan tekstur 

berdasarkan sidik ragam memberikan pengaruh nyata pada 

setiap perlakuan. Namun pada perlakuan 1 jam dengan 2 jam 

memberikan pengaruh yang sama terhadap kekerasan tekstur, 

hal ini dapat dilihat dari notasi yang sama mengindikasikan tidak 

ada perbedaan yang nyata. Sedangkan pada  2 jam dengan 3 

jam memberikan pengaruh nyata dilihat dari notasi yang berbeda. 
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BAB V PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian “Pengaruh Pipa PVC (Poly Vynil 

Cloride) sebagai Sarana Aerasi pada Kemasan Karung Cabai 

Rawit (Capsicum frutescens L.) terhadap Kualitas Cabai (Pengujian 

dengan Simulasi Transportasi)” yang telah dilakukan diperoleh 

beberapa kesimpulan diantaranya : 

1. Selalu terjadi peningkatan suhu setelah dilakukan simulasi 

getar pada bagian tengah dan bagian samping karung 

2. Persentase susut bobot dan kerusakan mekanis semakin 

besar, apabila semakin lama waktu getar yang dibutuhkan 

dalam proses simulasi transportasi 

3. Kandungan kadar air pada cabai rawit akan semakin tinggi, 

apabila semakin lama waktu getar yang dibutuhkan dalam 

simulasi transportasi sehingga mutu cabai mengalami 

penurunan. 

 

5.2 Saran  

Para petani dan penjual cabai saat mendistribusikan ke 

konsumen, dapat menggunakan kemasan karung dengan 

pemberian pipa PVC sebanyak 2 buah sebagai aerasi untuk 

memperkecil laju respirasi dan transpirasi pada cabai. Selain itu 

memperkecil gaya gesek dan gaya tekan sehingga susut bobot 

dan kerusakan mekanisnya lebih kecil serta untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menerapkan metode pemberian 

pipa PVC sebagai sarana aerasi pada kemasan cabai 

menggunakan kardus atau kemasan lain yang tidak memiliki 

saluran aerasi sehingga metode ini dapat diterapkan lebih 

optimal. 
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