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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi 1-methylcyclopropene (1-

MCP) dan tingkat kematangan terhadap umur simpan dan beberapa atribut pascapanen, seperti 

susut bobot, tekstur buah, warna buah, visualisasi, serta kerusakan visual pada cabai besar 

(Capsicum annum L.) Digunakan tiga konsentrasi 1-MCP yaitu k0 tanpa konsentrasi 1-MCP, 

k1 30,625 mg/100 ml dan k2 60,25 mg/100 ml, serta tiga tingkat kematangan cabai besar yang 

berbeda: m1 tingkat kematangan 3, m2 tingkat kematangan 6, dan m3 tingkat kematangan 9. 

Perlakuan dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial digunakan pada 

penelitian ini dengan data analisis menggunakan CoStat dan uji lanjut BNJ 5%. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa aplikasi senyawa 1-MCP tidak memberikan pengaruh nyata, sementara 

itu tingkat kematangan memberi pengaruh nyata terhadap warna buah sampai hari ke-20. 

Konsentrasi 1-MCP 61,25 mg/100 ml paling efektif dalam mempengaruhi warna buah tetap 

hijau sampai H8. Konsentrasi senyawa 1-MCP 30,625 mg/100 ml dan 61,25 mg/100 ml dan 

tingkat kematangan tidak memberi pengaruh nyata terhadap parameter, kerusakan visual dan 

visualisasi buah cabai besar. Rendahnya nilai visualisasi setelah H8 menunjukkan bahwa cabai 

besar hanya dapat diterima konsumen sampai H8. 

Kata kunci : Umur simpan, cabai besar, 1-MCP, tingkat kematangan 

ABSTRACT 

 The aim of this research was to determine the effects of the application of 1-

methylcyclopropene (1-MCP) and stage maturity to the shelf-life and some postharvest 

attributes; weight loss, firmness, color, appearance and visual damage of pepper (Capsicum 

annum L.). Three concentrations of 1-MCP (k0 without 1-MCP, k1 30. 625mg/100 ml, k2 60.25 

mg/100 ml) and three different stages of maturity (m1 stage 3 of maturity, m2 stage 6 of 

maturity, and m3 stage 9 of maturity) were used in this research. Treatments were arranged in 

a Completely Randomized Design with 2 way factors using three replicatons. Statistical 

analysis was performed using CoStat continued with Honestly Significant Difference at 0.05 

level of significance. Results showed that there were no significant different of 1-MCP, while 

stage of maturity showing a significant difference on the fruit color until day 20. Concentration 

of 62.25 mg/100 ml 1-MCP was effective to maintain the green color of the pepper until day 8. 

Both treatments with 1-MCP and maturity stage have showed no significant difference to visual 

damage and visualization of the pepper. Low score of visualization after day 8 showing that the 

acceptance of market sale for the pepper would be accepted up to day 8. 

Keywords: Shelf-life, Chili pepper, 1-MCP, maturity stages 



 

 

 

PENDAHULUAN 

 Cabai besar (Capsicum annum L.) 

merupakan salah satu komoditi unggulan 

hortikultura yang memiliki tingkat 

permintaan cukup tinggi di Indonesia. Hal 

ini tidak terlepas dari konsumsi cabai besar 

yang hampir tiap hari digunakan oleh 

masyarakat Indonesia terutama dalam 

bentuk bumbu dapur segar. Nusa Tenggara 

Barat merupakan salah satu produsen dan 

konsumen cabai besar di Indonesia. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada tahun 2014, selama 4 triwulan 

produksi cabai sangat fluktuatif. Pada 

triwulan pertama produksi cabai hanya 

sebesar 1.857 ton, pada triwulan kedua naik 

menjadi 3.967 ton, kemudian triwulan 

ketiga mengalami kenaikan yang cukup 

besar sebanyak 9.038 ton, namun pada 

triwulan keempat dihasilkan produksi 

hanya sebesar 5.789 ton (BPS, 2015). 

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat 

bahwa cabai besar memiliki produksi yang 

fluktuatif. 

Buah cabai besar bersifat perishable, 

yakni sangat mudah rusak. Selain itu, buah 

cabai besar juga memiliki tingkat respirasi 

tinggi sehingga membutuhkan penanganan 

serta penyimpanan yang sangat hati-hati 

untuk mempertahankan kualitas pada 

tingkat yang dapat diterima oleh pasar 

(Passam & Karapanos, 2008). Sifat 

perishable dan respirasi yang tinggi ini 

terkadang dipengaruhi oleh etilen terutama 

cabai besar dengan tipe respirasi 

klimakterik (Chaturani et al. 2004).  

Salah satu teknologi yang dapat 

dicoba untuk menekan pengaruh yang tidak 

menguntungkan dari etilen seperti 

percepatan pemasakan dan senesen adalah            

perlakuan pascapanen menggunakan                

1-methylcyclopropene (1-MCP) yang dapat 

menekan laju pembentukan etilen pada 

tingkat seluler. 1-MCP memiliki struktur 

yang mirip dengan etilen dan mampu 

berikatan dengan reseptor etilen serta 

mampu mencegah buah dan sayur 

dipengaruhi oleh etilen (Huber, 2008). 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

mempelajari pengaruh aplikasi beberapa 

konsentrasi 1-methylcyclopropene (1-

MCP) pada tingkat kematangan yang 

berbeda terhadap umur simpan dan 

beberapa atribut pascapanen cabai besar. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan dari tanggal 

17 Oktober 2017 sampai tanggal 6 

November 2017 di Laboratorium 

Pemuliaan Tanaman dan Produksi Benih 

Fakultas Pertanian Universitas Mataram. 

 Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam percobaan ini adalah kontainer 

plastik kapasitas  100 liter, selotip, 

timbangan analitik, gelas ukur, cawan petri, 

keranjang bambu, ember plastik, nampan, 

kertas tisu, kertas label, penetrometer, 



 

 

 

Munsell Color Chart for Plant Tissue, 

gunting, pisau, thermometer suhu minimum 

dan maksimum, kamera digital, dan alat 

tulis menulis. Sedangkan bahan-bahan yang 

digunakan yaitu buah cabai besar 

(Capsicum annum. L.) varietas Santa, 

bubuk 1-methylcyclopropene (1-MCP), dan 

air. 

 Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode eksperimental. Percobaan 

dirancang menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL) dengan pola faktorial. Ada 

dua faktor yang diuji, faktor pertama yaitu 

konsentrasi 1-MCP : k0 = tanpa 1-MCP 

(kontrol), k1 = konsentrasi 1-MCP 31,625 

mg/100 ml dan k2 = konsentrasi 1-MCP 

61,25 mg/ 100 ml. Sedangkan faktor kedua 

yaitu tingkat kematangan; m1 = tingkat 

kematangan 3 pada permukaan cabai 

terdapat pecahan atau semburat agak 

kuning ke jingga sebanyak total di bawah 

10% permukaan cabai, m2 = tingkat 

kematangan 6 permukaan cabai berwarna 

hijau gelap dengan semburat merah di atas 

20%, terdapat warna merah diujung buah 

dan di dekat tangkai buah, m3 = tingkat 

kematangan 9 permukaan cabai berwarna 

merah 100%. Dari dua (2) faktor tersebut 

maka didapatkan sembilan kombinasi 

perlakuan yaitu : k0m1, k0m2, k0m3, 

k1m1, k1m2, k1m3, k2m1, k2m2 dan 

k2m3. Masing-masing  perlakuan dilakukan 

pengulangan sebanyak tiga kali dengan 

lima seri sehingga didapatkan 135 unit 

percobaan. 

Survei awal dilaksanakan di lahan 

pertanaman di desa Sembalun Lawang, 

Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok 

Timur dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi tentang praktik budidaya 

tanaman cabai yang akan dijadikan sebagai 

sampel penelitian. Pemanenan dilakukan 

manual dengan tangan sesuai dengan 

tingkat kematangan, pengemasan dilakukan 

dengan keranjang bambu, dan transportasi 

ke laboratorium menggunkan mobil pick-

up. Sampel buah cabai disortir menurut 

tingkat kematangan yang digunakan 

sebelum dilakukan pengaplikasian 1-MCP.  

Perlakuan 1-MCP dilakukan dengan 

kontainer berkapasitas 100 liter dan 

dilakukan dengan melarutkan bubuk 1-

MCP sesuai konsentrasi perlakuan. 

Perlakuan ini menggunakan umur kurang 

lebih 15 jam. Cabai besar disusun dengan 

menggunakan tray buah dan ditempatkan di 

dalam kontainer yang terbalik yang telah 

diatur sedemikian rupa supaya kedap udara 

(air tight) sehingga gas 1-MCP bisa dengan 

mudah bekerja dalam kontainer. Setelah 15 

jam maka kontainer dibuka dan didiamkan 

pada udara bebas selama 15 menit sebelum 

diatur diatas meja yang telah disiapkan. 

 Pengamatan dilakukan pada H0 

untuk data awal, sedangkan setelah 

perlakuan 1-MCP diamati pada H4, H8, 

H12, H16, dan H20. Sub-sampel sebanyak 



 

 

 

5 buah diambil untuk setiap 100 g cabai 

besar yang digunakan untuk pengukuran 

variabel pengamatan. 

Variabel yang diamati yang 

merepresentasikan umur simpan adalah 

visualisasi sedangkan untuk atribut pasca 

panen adalah susut bobot, warna, kerusakan 

visual, dan tekstur. 

Susut bobot setelah perlakuan 

dihitung dengan menggunakan persamaan: 

Susut bobot = 
𝐴 − 𝐵

𝐴
𝑋 100% 

Keterangan : 

A : bobot sebelum perlakuan 1-MCP (g) 

B : bobot setelah perlakuan 1-MCP (g) 

 Pengamatan kerusakan visual akan 

menggunakan skala dari Bauchot et al. 

(1995) yakni 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%) (Bauchot et al., 1995).

 Warna buah diamati dengan 

membandingkan warna kulit buah dengan 

warna yang ada pada buku Munsell Color 

Chart for Plant Tissue yang nantinya akan 

didapatkan nilai value, chrome dan hue. 

Tekstur buah diukur menggunakan alat 

hand penetrometer dengan cara buah 

diletakkan di atas meja, kemudian cabai 

ditusuk menggunakan alat hand 

penetrometer.  

 Visualisasi diamati dengan skala 

yang digunakan oleh Kan et al. (2007) 

yakni dengan skala 1 sampai dengan 5; 

skala 1 menerangkan bahwa semua 

permukaan buah mengkerut, terdapat titik-

titik hitam, dan mikrobia tumbuh; skala 2 

menerangkan bahwa kerutan pada 

permukaan terlihat nyata dan mengalami 

pelunakan, tidak dapat dijual; skala 3 

dijabarkan sebagai kerutan bersifat 

minimal, merupakan batas dapat dijual; 

skala 4 ditunjukkan dengan tidak terdapat 

kerutan pada permukaan buah, tangkai buah 

telah mengalami pengerutan; dan skala 5 

dengan ciri penampakan bagus dan kulit 

buah nampak berkilau serta memiliki daya 

jual tinggi. 

 Data hasil pengamatan dianalisis 

menggunakan analisis ragam (Analysis of 

Variance) dengan software CoStat. Beda 

nyata antar perlakuan diuji lanjut dengan uji 

Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan taraf nyata 

5% 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Umur simpan dalam penelitian ini 

menggunakan variabel visualisasi sebagai 

acuan. Hal ini berdasarkan pendapat 

Rahman et al. (2016) bahwa konsumen 

cenderung memilih suatu produk 

hortikultura hanya berdasarkan visualisasi 

produknya. Pada penelitian ini variabel 

visualisasi hanya signifikan sampai H4 saja 

dan perlakuan 1-MCP dan tingkat 

kematangan terjadi interaksi (Tabel 1). 

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 



 

 

 

Perlakuan 1-MCP memiliki nilai visulisasi 

lebih baik jika dibandingkan dengan 

perlakuan tanpa 1-MCP namun, setelah H4 

yakni  pengamatan pada H8 nilai visualisasi 

sudah tidak signifikan dan cenderung sama 

pada semua perlakuan Selain itu, nilai 

visualisai pada H8 sudah mencapai titik 

kritis untuk kategori umur simpan 

berdasarkan visualisasi yang didasarkan 

pada Kan et al. (2007) yang dijadikan acuan 

pada penelitian ini. Adapun Nilai 

visualisasi pada H8 hanya berkisar 2,82-

2,93 untuk perlakuan konsentrasi 1-MCP 

sedangkan untuk tingkat kematangan 

adalah 2,82-2,97. Pada penelitian ini 

perlakuan 1-MCP terlihat tidak banyak 

berpengaruh terhadap variabel pengamatan 

diduga karena beberapa faktor yakni, suhu 

yang cukup tinggi (pada suhu ambient), dan 

tidak sensitifnya buah cabai besar terhadap 

1-MCP (Chopea et al., 2007; Setyadjit et 

al., 2012).

 Tabel 1. Rerata Skor Visualisasi pada Interaksi Perlakuan 1-MCP dan Tingkat  

  Kematangan H4 
Pengamatan Perlakuan Tanpa Perlakuan 

1-MCP (k0) 

Konsentrasi 1-MCP 

30,625 mg/100ml 

(k1) 

Konsentrasi 1-MCP 

61,25 mg/100ml 

(k2) 

H4 Tingkat 

Kematangan 3 (m1) 
3,47ab 4,00a 4,00a 

Tingkat 

Kematangan 6 (m2) 
3,33b 3,93a 4,00a 

Tingkat 

Kematangan 9 (m3) 
4,00a 3,80a 4,00a 

BNJ 5% 0,60 
Keterangan :  Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada baris hari pengamatan 

yang sama, menunjukkan berbeda nyata pada uji lanjut BNJ dengan taraf nyata 

5%. 

 Visualisasi pada penelitian ini selain 

karena perlakuan juga dipengaruhi oleh 

parameter lain yakni susut bobot. Susut 

bobot pada penelitian ini dari H4 sampai 

dengan H20 (Tabel 2) terus mengalami 

peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa 

semakin lama penyimpanan maka kadar air 

pada cabai besar juga semakin berkurang 

yang pastinya akan menyebabkan 

penurunan visualisasi maupun atribut 

kualitas lainnya. Hal ini seperti yang 

diungkapkan Nunes & Edmond (2007) 

bahwa kehilangan air pada produk 

hortikultura merupakan penyebab 

terjadinya penurunan kualitas pascapanen 

baik pada buah maupun pada sayuran.  

 Selain karena faktor susut bobot 

kehadiran hormon etilen juga merupakan 

salah satu penyebab kualitas maupun umur 

simpan produk hortikultura menjadi 

singkat. Hal ini berdasarkan Arshad dan 

Frankenbenger (2002) bahwa selain 

menguntungkan sebagai hormon 

pemesakan, hormon etilen merupakan 

penyebab buah dan sayur mengalami 



 

 

 

senesen yang menyebabkan produk 

hortikultura mudah mengalami kerusakan. 

 

Tabel 2. Rerata Nilai Susut Bobot Setelah Perlakuan 1-MCP dan Tingkat Kematangan pada 

H4 sampai dengan H20 
Susut Bobot Cabai Besar (%) pada H4 sampai dengan H20 

Perlakuan H4 H8 H12 H16 H20 

Tanpa Perlakuan 1-MCP (k0) 26,12 57,74 74,52 81,23b 82,09 

Konsentrasi 1-MCP 30,625 mg/100 ml (k1) 26,46 57,45 75,23 81,70b 82,54 

Konsentrasi 1-MCP 61,25 mg/100 ml (k2) 27,42 59,39 76,79 82,95a 82,72 

BNJ 5% - - - 0,89 - 

Tingkat Kematangan 3 (k1) 26,28 57,55 76,31 83,50a 83,61a 

Tingkat Kematangan 6 (k2) 26,95 58,78 76,16 81,83b 82,6b 

Tingkat Kematangan 9 (k3) 26,77 58,25 74,06 80,55c 81,15c 

BNJ 5% - - - 0,89 0,65 

Keterangan :  Angka-angka pada kolom dan perlakuan yang sama dan diikuti dengan huruf yang berbeda, 

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

 

 Susut bobot yang sangat tinggi pada 

cabai besar ini merupakan indikator bahwa 

kualitas visual pada cabai besar akan sangat 

buruk setelah H8, terutama pada H12, 16, 

dan H20. Sehingga untuk umur simpan 

yang baik hanya cukup sampai dengan H8. 

Hal ini jika dilihat pada nilai susut bobot 

maka setelah H8 nilai susut bobot sangat 

tinggi yang disebabkan oleh kehilangan air 

pada buah cabai besar, sehingga akan 

sangat tidak menguntungkan terutama 

untuk tujuan komersil.

Tabel 3. Rerata Nilai Chroma Warna pada Interaksi perlakuan 1-MCP dan Tingkat 

Kematangan pada H4. 
Pengamatan  Tanpa Perlakuan 

1-MCP (k0) 

Konsentrasi 1-MCP 

30,625 mg/100ml 

(k1) 

Konsentrasi 1-MCP 

61,25 mg/100ml 

(k2) 

H4 Tingkat 

Kematangan 3 (m1) 
8,80ab 6,93b 6,40b 

Tingkat 

Kematangan 6 (m2) 
10,00a 10,00a 10,00a 

Tingkat 

Kematangan 9 (m3) 
10,00a 10,00a 10,00a 

BNJ 5% 2,06 

Keterangan :  Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom dan baris perlakuan yang 

berbeda, menujukkan berbeda nyata pada uji BNJ dengan taraf nyata  

 

 Visualisasi pada cabai besar tidak 

terlepas dari warna pada cabai besar 

terutama untuk tingkat kematangan 3 dan 6 

yang secara penampilan belum berwarna 

merah penuh. Pada penelitian ini 

didapatkan nilai chroma pada cabai besar 

dipengaruhi oleh kedua perlakuan yakni 

konsentrasi 1-MCP dan tingkat 

kematangan hanya pada H4 (Tabel 3). 

Nilai chroma cabai besar pada tingkat 

kematangan 6 dan 9 pada semua perlakuan 

sama, hal ini menunjukkan bahwa pada H4 



 

 

 

tingkat kematangan 6 semua buah cabai 

yang diperlakukan 1-MCP telah 

mengalami pemasakan dan berubah warna 

menjadi tingkat kematangan 9, sedangkan 

tingkat kematangan 3 masih belum 

mengalami perubahan signifikan (terutama 

pada perlakuan 1-MCP), hal ini 

ditunjukkan oleh nilai chroma tingkat 

kematangan 3 masih berada dibawah 

kisaran 10. 

 Perubahan chroma pada buah cabai 

besar ini terdai dikarenakan beberapa hal. 

Berdasarkan Leon et al. (2013) bahwa 

seiring  dengan umur penyimpanan maka 

chroma akan mengalami peningkatan nilai. 

Perubahan chroma warna pada buah cabai 

besar ini sendiri sebenarnya diakibatkan  

oleh rusaknya pigmen klorofil pada buah 

cabai besar terutama pada cabai besar yang 

masih berwarna hijau. Tucker (1993) 

menyatakan kerusakan klorofil pada buah 

maupun sayur menyebabkan terbentuknya 

hormon lain seperti karotenoid yang 

berwarna merah.hal ini diperkuat oleh 

Hornero & Mendez  (2002) yang 

melakukan penelitian secara khusu pada 

pematangan cabai besar bahwa  pada 

spesies Capsicum terjadi pengurangan 

jumlah klorofil disebabkan karena konversi 

kloroplas menjadi kromoplas. Pada 

penelitian ini tidak terjadi kerusakan visual 

sampai dengan H8. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan pemaparan dan 

pembahasan di atas maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Umur simpan cabai besar hanya 

berkisar sampai dengan H8 jika 

menggunakan kriteria visualisasi 

dengan mengikuti skor Kan et al. 

(2007). 

2. Tidak efektifnya 1-MCP menambah 

umur simpan cabai besar diduga 

karena sifat buah cabai besar yang 

kurang sensitif terhadap perlakuan 

1-MCP. 
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