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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 1-MCP dan tingkat kematangan terhadap 

umur simpan serta beberapa atribut pascapanen pada cabai rawit (Capsicum frustescens L.). Penelitian 

ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 6 November 2017 di Laboratorim 

Pemuliaan Tanaman dan Produksi Benih Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Konsentrasi 1-MCP 

yang digunakan yaitu 0 mg/100 ml (kontrol) (k0), 31,625 mg/100 ml (k1), 61,25 mg/100 ml (k2). 

Tingkat kematangan yang digunakan yaitu tingkat kematangan 1 (m1), tingkat kematangan 3 (m2), 

tingkat kematangan 5 (m3). Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 

pola faktorial dan diulang tiga (3) kali untuk setiap perlakuan. Data dianalisis menggunakan Analysis of 

Variance  (Anova) dengan taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur simpan cabai 

rawit dapat dipertahankan hingga 20 hari masa simpan karena kerusakan visual yang terjadi sangat 

rendah. Interaksi antara konsentrasi 1-MCP dan tingkat kematangan tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap susut bobot, kerusakan visual dan tekstur buah sampai 20 hari masa simpan, namun 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap warna buah sampai hari ke 12. 

Kata kunci : 1-MCP, tingkat kematangan, umur simpan 

Abstract 

This research was aimed to determine the effects of 1-MCP and stages of maturity on the 

shelflife and some postharvest attributes of hot pepper (Capsicum frustescens L.). The research was 

done from Oktober 17 to November 6 2017 at Laboratory of Plant Breeding and Seed Production, 

Faculty of Agriculture, University of Mataram. Treatments, three concentration of 1-MCP (k0 : 0 

mg/100 ml, k1 : 30,625 mg/100 ml, k2 : 60.25 mg/100 ml) and three different stage of maturities (m1 : 

stage 1 maturity, m2 : stage 3 maturity, m3 : stage 5 maturity). Were arranged in a completely 

randomized design with two (2) way factor using three (3) replication. Statistical analysis was 

performed using analysis of variance with Honestly Significant Difference at 0.05 level of significance. 

Results showed that the shelf-life of this pepper can be extended up to day 20 due to very low score of 

visual damage. The intraction between the concentration of 1-MCP and the stage of maturity has no 

significant difference on the weight loss, visual damage and firmness of the pepper up to day 20. 

However, the intraction showed significant difference on fruit color up to day 12.  

Keywords : 1-MCP, stage of maturity, shelf-life  



PENDAHULUAN 

Cabai rawit (Capsicum frustescens 

L.) merupakan komoditi yang sangat 

penting di Indonesia.Dalam kehidupan 

sehari-hari, cabai sangat diperlukan untuk 

berbagai keperluan seperti bumbu dapur, 

industri makanan, minuman maupun 

sebagai alternatif pengobatan. Pada bulan-

bulan tertentu, produksi cabai rawit sangat 

tinggi namun permintaan rendah, 

sebaliknya pada saat produksi rendah 

permintaan cabai rawit sangat tinggi. Hal 

ini menyebabkan fluktuasi harga cabai 

menjadi tinggi sehingga dapat 

menyebabkan kerugian pada konsumen 

(Anonim, 2015 ; Badan Pusat Statistik dan 

Direktorat Jendral Hortikultura, 2016). 

 Cabai rawit merupakan komoditi 

yang perishable, yaitu memiliki kandungan 

air yang tinggi dan mudah rusak.Sifat 

perishable ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti tingkat kematangan, suhu 

penyimpanan serta pengemasan. Cabai 

rawit digolongkan sebagai functional food  

yang terus mengalami peningkatan 

konsumsi namun terkendala umur simpan 

yang singkat. Oleh karena itu, diperlukan 

teknologi pascapanen untuk 

memperpanjang umur simpan dan dapat 

mempertahankan kualitas dari cabai 

tersebut (Pandey and Paul, 2013). 

 Salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan adalah dengan menggunakan 

senyawa 1-methylcyclopropene (1-MCP). 

1-MCP merupakan zat kimia yang 

memiliki kemampuan untuk memblokir 

reseptor etilen sehingga mampu 

memperpanjang umur simpan dan 

mempertahankan kualitas produk 

hortikultura (Sisler et al, 1996 ; Salsabila et 

al, 2013). 1-MCP dapat digunakan untuk 

mempertahankan kesegaran beberapa 

produk hortikultura seperti buah, sayur, 

bahkan tanaman hias. 1-MCP juga 

meruapakan zat kimia yang memiliki 

residu sangat kecil, bahkan tidak ada (tidak 

beracun) sehingga menjadi salah satu 

keunggulan dari 1-MCP tersebut (Kim et 

al, 2007 ; Mubarok, 2011). Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh 1-MCP dan tingkat kematangan 

terhadap umur simpan serta beberapa 

atribut pascapanen seperti susut bobot, 

kerusakan visual, warna buah dan tekstur  

buah pada cabai rawit (Capsicum 

frustescens L.). 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 6 

November 2017 di Laboratorium 

Pemuliaan Tanaman dan Produksi Benih 

Fakultas Pertanian Universitas Mataram.  

 Adapun alat-alat yang digunakan 

yaitu kontainer plastik kapasitas 100 liter, 

selotip, timbangan analitik, gelas ukur, 

cawan petri, keranjang bambu, ember, 

nampan, kertas tisu, kertas label, hand 

pocket penetrometer, munsell color chart 

for plant tissue, pisau, gunting, termometer 

suhu minimum maksimum, kamera dan 

alat tulis menulis. Sedangkan bahan-bahan 

yang digunakan yaitu buah cabai rawit 

varietas Taruna, 1-MCP dan air. 

 Metode penelitian yang digunakan 

yaitu rancangan acak lengkap (RAL) 

faktorial yang terdiri dua (2) faktor 

perlakuan yaitu faktor pertama konsentrasi 



1-MCP dan faktor kedua tingkat 

kematangan. 

Faktor I memiliki tiga (3) aras yaitu 

k0 : konsentrasi 0 mg/100 ml 

k1 : konsentrasi 30,625 mg/100 ml 

k2 : konsentrasi 61,25 mg/100 ml 

Factor II memiliki 3 aras yaitu 

m1 : tingkat kematangan 1 

m2 : tingkat kematangan 3 

m3 : tingkat kematangan 5 

masing-masing perlakuan diulang 

sebanyak tiga (3) kali sehingga didapatkan 

27 unit percobaan. 

 Sebelum melakukan penelitian, 

terlebih dahulu dilakukan survei lokasi 

pemanenan cabai rawit yang akan 

digunakan sebagai buah sampel. 

Pemanenan dilakukan dengan cara manual 

yaitu dengan menggunakan tangan dan 

memetik buah beserta tangkainya. Buah 

kemudian disortir berdasarkan tingkat 

kematangan yang di kehendaki yaitu 

tingkat kematangan 1, 3, 5. Setelah itu, 1-

MCP ditimbang menggunakan timbangan 

analitik dengan konsentrasi 31,625 mg dan 

61,25 mg. buah yang sudah disortir 

kemudian ditimbang dengan berat 50 g 

untuk setiap perlakuan. Kontainer yang 

digunakan dibuat kedap udara dengan cara 

memberikan air pada bagian lekukan tutup 

kontainer dan posisi kontainer terbalik,  

kemudian dibuat lubang berdiameter 15 cm 

di dasar kontainer. 1-MCP dimasukkan 

kedalam kontainer menggunakan corong, 

kemudian ditutup rapat dan dibiarkan 

selama 15 jam.Setelah perlakuan 1-MCP, 

buah dibiarkan pada ambient temperature 

selama 15 menit. Pengamatan dilakukan 

setiap 4 hari yaitu H0, H4, H8, H12, H16 

dan H20. Diambil sub-sampel 10 buah 

cabai rawit utuk setiap 50 g populasi cabai 

rawit yang digunakan untuk pengukuran 

parameter pengamatan. 

Parameter yang diamati adalah 

susut bobot, kerusakan visual, warna buah 

dan tekstur buah. Susut bobot dihitung 

dengan menggunakan rumus :
𝐴 − 𝐵

𝐴
𝑋 100% 

Keterangan : 

A : bobot sebelum perlakuan 1-MCP (g) 

B : bobot setelah perlakuan 1-MCP (g)  

Tekstur buah diukur menggunakan hand 

pocket penetrometer dengan cara 

menancapkan alat tersebut ke buah cabai 

rawit yang diamati. Warna buah diamati 

dengan cara membandingkan warna buah 

dengan warna yang ada pad buku Munsell 

Color Chart for Plant Tissue. Kerusakan 

visual diamati dengan cara melihat seluruh 

permukaan cabai rawit dan didasarkan 

pada pendapat Bauchot (1995), persentase 

kerusakan permukaan dengan skala 0 

hingga 4; 0: tidak ada kerusakan; 1: sedikit 

(<10% dari luas area permukaan); 2: 

moderat (10-25%); 3:parah (25-50%); dan 

4: sangat parah (>50%). Selain itu 

dilakukan survei pasar untuk mengetahui 

sejauh mana kerusakan visual buah cabai 

yang masih dapat diterima oleh konsumen. 

Analisis data menggunakan analisis ragam 

(Analysis of Variance). Kemudian 

dilakukan uji lanjut menggunakan BNJ 

dengan taraf nyata 5%. Metode 

pengumpulan data menggunakan metode 

deskriptif. Data tentang cabai rawit 

diperoleh dari pustaka serta petani, 



sedangkan data hasil penelitian diperoleh 

melalui hasil penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Sebelum melakukan percobaan di 

Laboratorium, terlebih dahulu dilakukan 

survei untuk mengetahui teknik budidaya 

cabai rawit yang diterapkan di Desa 

Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten 

Lombok Timur. Di lokasi survei, budidaya 

cabai rawit dilakukan seca umum yaitu 

meliputi persemaian, pembumbungan,  

penyiapan lahan, pembuatan bedengan, 

pemberian pupuk menggunakan pupuk 

kandang, KCl, dan SP36, pengelolaan OPT 

dilakukan dengan menggunakan pestisida 

kimia serta panen dilakukan secara manual 

(menggunakan tangan) oleh petani.

Tabel 1.Rata-rata susut bobot (%) pada perlakuan konsentrasi 1-MCP dan tingkat kematangan 

Perlakuan 
Susut Bobot (%) Penyimpanan hari ke- 

H4 H8 H12 H16 H20 

Konsentrasi 1-MCP      

Tanpa Perlakuan 1-MCP             (k0) 23,8a 51,8a 66,0a 73,0a 78,1a 

Konsentrasi 1-MCP 30,625 ml    (k1) 23,8a 49,1a 64,1a 71,6a 78,3a 

Konsentrasi 1-MCP 61,25 ml      (k2) 25,6a 54,3a 66,3a 71,7a 78,1a 

Uji BNJ 5% 11,1 5,6 4,9 4,3 3,54 

Tingkat Kematangan      

Tingkat Kematangan 1 (m1) 19,1a 50,5a 63,1a 72,4a 79,5a 

Tingkat Kematangan 3 (m2) 30,8a 54,4a 67,2a 73,0a 77,8a 

Tingkat Kematangan 5 (m3) 23,4a 50,3a 66,1a 71,0a 77,1a 

Uji BNJ 5% 11,1 5,6 4,9 4,3 3,54 
Keterangan : angka-angka pada kolom dan perlakuan yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata pada uji lanjut BNJ dengan taraf nyata 5 %. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa buah 

cabai rawit pada semua perlakuan 

mengalami penyusutan bobot, namun tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata pada 

semua perlakuan. Dari tabel tersebut dapat 

dilihat bahwa semakin lama disimpan 

maka penyusutan bobot akan semakin 

besar. Rerata persentase penyusutan bobot 

pada semua perlakuan hampir sama besar 

sampai pada penyimpanan hari ke 20 yaitu 

sebesar78%. Perubahan susut bobot pada 

cabai disebabkan oleh proses respirasi dan 

transpirasi yang mengakibatkan kehilangan 

substrat dan air. Respirasi terus 

berlangsung selama penyimpanan hingga 

memasuki fase senecence yang ditandai 

dengan tidak adanya lagi substrat untuk 

tetap disintesa (Nurdjannah, 2014).Secara 

umum, susut bobot cabai semakin 

meningkat seiring meningkatnya suhu 

ruangan dan lamanya waktu penyimpanan 

karena dapat mempercepat laju respirasi. 

Tingginya penyusutan bobot cabai rawit 

diduga karena rentang waktu perlakuan  

senyawa 1-MCP selama 15 jam belum 

mampu melakukan penetrasi kedalam 

jaringan buah cabai rawit sehingga 

produksi etilen tetap konstan pada semua 



perlakuan. Hal ini memungkinkan 

perlakuan senyawa 1-MCP tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

cabai rawit. Pada penelitian sebelumnya 

oleh Aharon et al (2009), bahwa 

dibutuhkan waktu aplikasi selama 24 jam 

pada suhu 200C untuk komoditi cabai. 

Selain waktu aplikasi, faktor yang 

mempengaruhi tingginya susut bobot cabai 

adalah suhu. Suhu ruangan yang dipakai 

berkisar antara 25-300C dengan suhu 

tertinggi 340C menyebabkan 1-MCP 

dengan cepat menguap sebelum sempat 

masuk kedalam jaringan buah cabai rawit. 

Tabel 2.Rata-rata skor kerusakan visual buah pada perlakuan konsentrasi 1-MCP dan tingkat 

kematangan 

Perlakuan 
Kerusakan Visual Penyimpanan hari ke- 

H4 H8 H12 H16 H20 

Konsentrasi 1-MCP      

Tanpa Perlakuan 1-MCP             (k0) - 0,06a 0,08a 0,08a 0a 

Konsentrasi 1-MCP 30,625 ml    (k1) - 0,11a 0,1a 0,25a 0,15a 

Konsentrasi 1-MCP 61,25 ml      (k2) - 0a 0a 0,07a 0,24a 

BNJ 5% - 0,01 0,02 0,02 0,08 

Tingkat Kematangan      

Tingkat Kematangan 1 (m1) - 0,11a 0,07a 0,22a 0,18a 

Tingkat Kematangan 3 (m2) - 0,05a 0a 0b 0,01a 

Tingkat Kematangan 5 (m3) - 0,01a 0,11a 0,2a 0,2a 

BNJ 5% - 0,01 0,02 0,02 0,08 
Keterangan : angka-angka pada kolom dan perlakuan yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan 

hasil yang tidak berbeda nyata pada uji lanjut BNJ dengan taraf nyata 5 %. 

Kerusakan visual dijadikan indikator 

kondisi buah cabai rawit yang dapat 

diterima konsumen. Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa tidak ada interaksi 

antara perlakuan 1-MCP dan tingkat 

kematangan dalam mempengaruhi 

kerusakan visual pada cabai rawit kecuali 

pada H16. Pada Tabel 2 dapat dilihat 

bahwa skor kerusakan visual yang terjadi 

selama masa penyimpanan untuk semua 

perlakuan sangat kecil dan tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Penyebab kerusakan pada cabai bermacam 

macam seperti jamur, kapang, khamir dan 

bakteri (Munika dan Rochayat, 2015). 

Berdasarkan gejala yang terlihat, kerusakan 

yang terjadi disebabkan oleh jamur yang 

tumbuh pada permukaan cabai rawit. 

Dilihat dari fungsinya, 1-MCP tidak dapat 

memblok serangan hama ataupun penyakit 

pada produk sehingga serangan penyakit 

bisa saja terjadi walaupun sudah 

diperlakukan dengan 1-MCP. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Biswas et al (2013) 

bahwa 1-MCP kurang efektif untuk 

menghambat kerusakan visual pada buah 

walaupun dilakukan pengaturan suhu 

penyimpanan kurang dari 120C, bahkan 

pada suhu tersebut buah akan mengalami 

chilling injury. 

 



Tabel 3. Rata-rata chroma warna buah pada perlakuan konsentrasi 1-MCP dan tingkat 

kematangan 

Perlakuan 
Rerata chroma Penyimpanan hari ke- 

H4 H8 H12 H16 H20 

Konsentrasi 1-MCP      

Tanpa Perlakuan 1-MCP             (k0) 9,8a 9,71a 9,88a 9,6a 9,75a 

Konsentrasi 1-MCP 30,625 ml    (k1) 9,28b 9,55a 9,6ab 9,73a 9,6a 

Konsentrasi 1-MCP 61,25 ml      (k2) 9,13b 9,48a 9,53b 9,68a 9,55a 

Uji BNJ 5% 0,47 0,29 0,25 0,26 0,26 

Tingkat Kematangan      

Tingkat Kematangan 1 (m1) 8,62b 8,86b 9,15b 9,04b 8,97b 

Tingkat Kematangan 3 (m2) 9,86a 9,93a 9,93a 10a 10a 

Tingkat Kematangan 5 (m3) 9,82a 9,95a 9,93a 9,97a 9,93a 

Uji BNJ 5% 0,47 0,29 0,25 0,26 0,26 
Keterangan : angka-angka pada kolom dan perlakuan yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata pada uji lanjut BNJ dengan taraf nyata 5%.

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa interaksi 

antara perlakuan konsentrasi 1-MCP dan 

tingkat kematangan memberi pengaruh 

yang nyata terhadap warna buah cabai 

rawit mulai hari ke-4 sampai dengan hari 

ke-12. Hal ini dikarenakan setiap tingkat 

kematangan cabai memiliki perbedaan 

warna yang signifikan yaitu tingkat 

kematangan 1 100% hijau, tingkat 

kematangan 3 50% merah dan tingkat 

kematangan 5 100% merah. Sedangkan 

pada hari ke-16 sampai hari ke-20 

konsentrasi 1-MCP dan tingkat 

kematangan sudah tidak berpengaruh nyata 

karena cabai rawit pada tingkat 

kematangan 1 dan 3 sudah berubah warna 

menjadi merah atau sama dengan tingkat 

kematangan 5. Perlakuan yang paling 

efektif yaitu perlakuan yang menunjukkan 

perubahan warna paling lambat yaitu pada 

konsentrasi 1-MCP 61,25 mg/100 ml. Hal 

ini diduga pada konsentrasi tersebut 1-

MCP bekerja secara efektif pada cabai 

rawit. Perubahan warna yang paling cepat 

terjadi pada kontrol untuk semua 

perlakuan.Pada hari ke-12 tingkat 

kematangan 1 sebagian besar sudah 

berubah warna menjadi merah. Hal ini 

disebabkan karena respirasi yang sangat 

tinggi, karena antara cabai merah dengan 

udara luar tidak dibatasi, oksigen dari 

udara luar bebas masuk ke dalam produk 

dan tidak adanya peran senyawa 1-MCP 

sebagai inhibitor etilen (Munika& 

Rochayat, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.Rata-rata tekstur  buahpada perlakuan konsentrasi 1-MCP dan tingkat kematangan 

Perlakuan 
Tekstur Buah Penyimpanan hari ke- 

H4 H8 H12 H16 H20 

Konsentrasi 1-MCP      

Tanpa Perlakuan 1-MCP             (k0) 2,32a 2,77b 3.41a 3,68a 2,44b 

Konsentrasi 1-MCP 30,625 ml    (k1) 2,38a 2,81b 3,38a 3,42b 2,45ab 

Konsentrasi 1-MCP 61,25 ml      (k2) 2,33a 3.13a 3,48a 3,70a 2,72a 

BNJ 5% 0,03 0,008 0,013 0,008 0,05 

Tingkat Kematangan      

Tingkat Kematangan 1 (m1) 2,5a 2,82b 3,33b 3,54a 2,55a 

Tingkat Kematangan 3 (m2) 2,32ab 2,94a 3,48a 3,63a 2,55a 

Tingkat Kematangan 5 (m3) 2,20b 2,95a 3,45ab 3,64a 2,53a 

BNJ 5% 0,03 0,008 0,02 0,008 0,08 
Keterangan : angka-angka pada kolom dan perlakuan yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata pada uji lanjut BNJ dengan taraf nyata 5 %. 

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa interaksi 

antara konsentrasi 1-MCP dan tingkat 

kematangan tidak berpengaruh nyata 

terhadap tekstur buah pada hari ke-8, 12 

dan 20. Rerata tekstur buah cabai rawit 

yang tertinggi terjadi pada perlakuan 

konsentrasi 1-MCP 61,25 mg/100 ml yang 

artinya sampai hari ke-20 tekstur cabai 

masih liat dan masih banyak digemari oleh 

konsumen. Sedangkan pada perlakuan 

kontrol dan konsentrasi 1-MCP 30,625 

mg/100 ml, rerata nilai tekstur lebih kecil 

yang menandakan bahwa tekstur buah 

cabai menjadi renyah atau lunak dan 

mudah patah. Hal ini dapat disebabkan 

oleh besarnya kehilangan air dari cabai 

rawit yang menyebabkan cabai rawit 

menjadi layu dan keriput sehingga 

teksturnya menjadi lebih renyah. Tucker 

(1993) menyatakan pelunakan pada buah 

terjadiselama proses pematangan. 

Pelunakan buah dapat disebabkan salah 

satu dari tiga mekanisme, yaitu : (1) 

kehilangan turgor, (2) degradasi pati dan 

(3) kerusakanpada dinding sel buah. Wills 

et al. (1998) menyatakan ketika air 

menguap dari jaringan buah, tekanan turgor 

menurun dan sel-sel mulai menyusut dan 

rusak sehingga buah kehilangan 

kesegarannya. Perubahan tekstur produk 

yang semula keras menjadi lunak ini 

dikarenakan kehilangan air yang 

menjadikan komposisi dinding sel berubah 

sehingga menyebabkan menurunnya 

tekanan turgor sel dan kekerasan buah 

menurun. Seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 2, kehilangan air pada buah cabai 

rawit yang disimpan mencapai 78%. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapat 

beberapa kesimpulan bahwa umur simpan 

cabai rawit tidak dipengaruhi oleh 

perlakuan konsentrasi 1-MCP dan tingkat 

kematangan maupun interaksi antara 

keduanya. Hal ini ditunjukkan oleh 

rendahnya kerusakan visual pada buah 

cabai rawit sampai hari ke 20. Perlakuan 

konsentrasi 1-MCP dan tingkat 

kematangan tidak menunjukkan pengaruh 

yang nyata terhadap susut bobot, kerusakan 



visual dan tekstur buah cabai rawit. 

Perlakuan konsentrasi 1-MCP dan tingkat 

kematangan berpengaruh nyata terhadap 

warna buah pada H4, H8 dan H12. 
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