


Potensinya terbuka, baik pasar bebas maupun industri. 
Kebutuhan cabai perkapita (2013) adalah 5 Kg/ 
tahun. Dengan jumlah penduduk 230 juta jiwa, maka 
kebutuhan cabai melebihi angka 1 Milyar Kg/ tahun.

Harga cabai di pasar bebas relatif 
baik dibanding dengan sayuran 
lainnya. Begitu pula harga kontrak 
dengan industri yang cukup tinggi.

Tantangannya adalah bagaimana 
caranya agar produksi cabai terus 
meningkat agar petani cabai bisa 
untung ke depannya.

Peluang Usaha Budidaya Cabai?
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Untuk memastikan produk hasil olahan aman dan layak 
dikonsumsi maka diperlukan proses pengolahan yang 
mematuhi prinsip-prinsip GMP.

•	 Suatu pedoman prosedur yang 
menjelaskan bagaimana memproduksi 
pangan agar aman dan layak dikonsumsi.

•	 Penjelasan persyaratan minimum dan 
pengolahan umum yang harus dipenuhi 

•	 Menjamin kualitas dan keamanan pangan.
•	 Meningkatkan kepercayaan dalam keamanan 

produk dan proses produksi.
•	 Mengurangi kerugian dan pemborosan.
•	 Memenuhi persyaratan, peraturan, spesifikasi atau 

standar mutu.

Keuntungan Penerapan GMP
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Cabai
Bermutu !!

1.  Prinsip GMP 
(Good Manufacturing  Practices)
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Ruang Lingkup GMP

1.1. Lingkungan sarana 
pengolahan

•	 Terawat baik, bersih dan 
bebas sampah

•	 Penanganan limbah dikelola 
secara baik dan terkendali

•	 Sistem saluran pembuangan 
air lancar

1.2. Lokasi

•	 Tidak berada di tengah 
pemukiman padat penduduk 
dan di permukaan lebih rendah 
dari pemukiman

•	 Tidak menimbulkan pencemaran 
lingkungan

•	 Tidak berada dekat industri 
logam dan kimia

•	 Beban banjir dan polusi asap, 
debu, bau dan kontaminan lain

2.2. Kelengkapan ruang 
pengolahan

•	 Penerangan dan ventilasi 
memadai

•	 Udara mengalir dari ruang bersih 
ke kotor

•	 Sarana dan fasilitas higienitas 
selalu terjaga bersih dan memadai

2.1. Desain bangunan

•	 Layout ruangan sesuai 
dengan alur proses

•	 Pemisahan antara ruangan 
bersih dan kotor

•	 Material dan konstruksi 
bangunan mudah dibersihkan 
dan aman
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3. Peralatan pengolahan

•	 Alat yang kontak langsung dengan cabai terbuat dari 
bahan yang tidak beracun, tidak mudah karatan, dan 
mudah dibersihkan

•	 Dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan

4.1. Fasilitas Kebersihan

•	 Sarana kebersihan memadai (tempat cuci tangan, 
lemari penyimapanan, toilet dan ruang istirahat)

•	 Pasokan air mencukupi kebutuhan kebersihan
•	 Desain pengolahan limbah tidak mencemari air 

bersih

4.2. Kegiatan Kebersihan

•	 Kegiatan kebersihan dicatat dan didokumentasikan
•	 Terdapat manajemen pengelolaan kebersihan
•	 Kegiatan kebersihan terjadwal

5. Sistem pengendalian hama

•	 Terdapat prosedur pengendalian hama yang dicatat 
dan didokumentasi

•	 Kegiatan pengendalian hama dicatat dan 
didokumentasi

6. Kebersihan pekerja dan karyawan

•	 Pemeriksaan rutin kesehatan
•	 Pelatihan higienitas (perhiasan, kebersihan diri)
•	 Peraturan kebersihan karyawan terpasang (petunjuk, 

peringatan. Larangan, dll)
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7.1. Pengendalian pre-produksi

•	 Persyaratan bahan mentah/ baku terdokumentasi 
dan dipatuhi

•	 Komposisi bahan yang digunakan 
terdokumentasikan

•	 Prosedur pengolahan bahan baku 
terdokumentasikan

7.3. Pengendalian pasca produksi

•	 Pelabelan identitas produk (nama, tanggal produksi 
dan kadaluwarsa, dll)

•	 Memastikan penyimpanan produk agar tidak 
terjadi kontaminasi silang

•	 Memastikan penanganan selanjutnya tidak terjadi 
kontaminasi silang

9. Pencatatan dan pendokumentasian

•	 Memudahkan penelusuran
•	 Memastikan peraturan telah dipatuhi
•	 Bukti kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan

8. Manajemen pengawasan

•	 Pengawasan terhadap seluruh kegiatan telah 
mematuhi peraturan dan persyaratan yang telah 
ditetapkan

7.2. Pengendalian proses produksi

•	 Memastikan bahwa proses produksi telah 
mengikuti prosedur yang telah ditetapkan

Sambal
Aseli

Pedasnya

Sambal
Aseli

Pedasnya
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2.1.  Diversifikasi Olahan Cabai

2.2.  Jenis Produk Olahan Cabai

Nilai Tambah Olahan Cabai

•	 Akan meningkatkan kenyamanan bagi konsumen 
dengan berbagai produk inovatif yang dibutuhkan.

•	 Ada jaminan mutu dan keamanan terhadap produk 
yang dipasarkan.

•	 Meningkat pemasaran dari produk
•	 Dapat menurunkan susut pasca panen dari produk
•	 Meningkatkan keuntungan dari produsen dan 

pengolah dari produk 
•	 Meningkatkan kesejahteraan seluruh stakeholders, 

serta membuka banyak lapangan kerja.

Cabai Segar

Cabai Kering

Olahan Basah
(Retail, Industri, 
Pangan

Konsumsi 
Langsung

Cabai kaleng

Produk 
Campuran

Bubuk Cabai
Merah

Ekstraksi
Capsaicin

Kosmetika

Pewarna 
Makanan

Bumbu
Campuran

Ekstraksi 
Warna

Irisan

Pengolahan
Sambal/ Saus

Cabai Beku

Bubuk

Utuh

Oleoresin

Cabai Segar
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3.1.   Pengemasan

Fungsi Pengemasan

•	 Produk pertanian memiliki beraneka 
ragam bentuk dan ukuran.

•	 Produk pertanian perlu 
didistribusikan

Wadah atau tempat yang digunakan untuk melindungi dan mengemas suatu 
produk yang dilengkapi dengan tulisan, label, keterangan lain yang menjelaskan 
isi, kegunaan dan informasi lain yang perlu disampaikan kepada konsumen.

•	 Bahan pangan rawan terhadap hama 
dan mikroorganisme pengganggu

•	 Bahan pangan rentan terhadap 
pengaruh buruk lingkungan

•	 Kemasan mampu menarik perhatian 
konsumen

•	 Kemasan menyajikan informasi 
tentang produk

•	 Mewadahi 
•	 Kenyamanan 

penanganan 
(convenience)

•	 Melindungi produk 
(protect)

•	 Sarana komunikasi 
(communication)

Sambal
Aseli

Pedasnya
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Plastik, Kertas, 
dan Gelas kaca 
Pengemasan cabai 

olahan

Jenis-jenis Kemasan

Plastik dan 
Karung plastik 

Pengemasan cabai segar 
(Transportasi Lokal)

Kemasan Kotak 
Plastik + Karton

Pengemasan cabai segar 
(Pasar Ekspor)

Kertas 

•	 Bentuk fleksibel, mudah pecah, 
ramah lingkungan

•	 Tidak dapat digunakan untuk 
produk cair

•	 Tidak dapat dipanaskan

Gelas

•	 Berat, mudah pecah, mahal,
•	 Dapat dipanaskan, transparan/ 

tembus pandang, bentuk kokoh
•	 Dapat didaur ulang

Logam (kaleng)

•	 Tidak dapat didaur ulang
•	 Bentuk tetap, ringan, dapat 

dipanaskan
•	 Hati-hati karena dapat 

mengkontaminasi ke dalam 
produk yang dikemas

Plastik 

•	 Bentuk fleksibel, transparan, ada 
yang tahan panas

•	 Mudah pecah, bahan utamanya 
dapat mengkontaminasi produk

Keunggulan dan kekurangan jenis kemasan
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Definisi

Tujuan

Aneka label pada kemasan

Label adalah tulisan, tag, gambar, atau deskripsi lain yang tertulis, dicetak, distensil, 
diukir, dihias, atau dicantumkan dengan cara apa pun, pemberian kesan yang 
melekat pada suatu wadah atau kemasan.

•	 Memberi informasi tentang isi produk.
•	 Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang 

hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut,terutama 
hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik.

•	 Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk 
yang optimum.

•	 Sarana periklanan bagi produsen.
•	 Memberi ‘rasa aman’ bagi konsumen.

Beban di Atas Hindari Hujan Mudah Pecah Perlakukan 
dengan hati-hati

Pertahankan
Temperatur

Pertahankan
Kering

Titik Pusat 
Beban

Menhadap 
Atas

3.2.  Pelabelan
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Persayaratan Label

~ Bagian Muka/ Depan ~

~ Bagian Belakang ~

Nama Produk

Kandungan Nutrisi

Nama Produsen

Komposisi Bahan

Deskripsi

Jeminan 
Keamanan

Slogan Khusus

Nama & Alamat
Produsen

Ilustrasi/ Gambar

Lambang Halal

Cara Membuka/ 
Penyajian

Kuantitas/ Takaran

Tanggal 
Kadaluarsa

Harga

Kode Produksi

Cara Menyimpan
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4.   Penentuan Umur Simpan/ Kadaluarsa

Penurunan Mutu Pangan

Definisi Umur Simpan

Penyebab penurunan 
mutu pangan:

•	 Kadar Oksigen
•	 Uap air
•	 Cahaya
•	 Mikroorganisme
•	 Bantingan
•	 Bahan kimia

Selang waktu antara saat produksi hingga konsumsi di 
mana produk berada dalam kondisi yang memuaskan 
(penampakan, aroma, tekstur, nilai gizi)

Penurunan mutu 
lebih lanjut:

•	 Oksidasi Lipida
•	 Kerusakan Vitamin
•	 Kerusakan Protein
•	 Perubahan Bau
•	 Reaksi Pencoklatan
•	 Potensi Menghasilkan 

Racun
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Manfaat Informasi Umur Simpan

Konsumen

Produsen

Penjual dan Distributor

•	 Mengetahui tingkat keamanan 
dan kelayakan produk untuk dapat 
dikonsumsi

•	 Petunjuk terjadinya perubahan mutu 
seperti sudah busuk/ basi atau masih 
segar (fresh).

•	 Dijadikan acuan perancangan konsep 
pemasaran dalam hal pendistribusian 
produk

•	 Acuan pengembangan jenis kemasan 
yang digunakan (variasi dan 
difersifikasi).

•	 Acuan penanganan stok barang 
dagangan

•	 Memudahkan pengaturan 
barang lama dan barang baru
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Cara Pendugaan Umur Simpan

Putaran Distribusi 

•	 Berdasarkan informasi 
produk sejenis yang ada di 
pasar.

•	 Bisa digunakan jika 
terdapat kesamaan proses 
pengolahan, komposisi 
bahan dan aspek lainnya.

Accelerated Storage 
Studies (ASS) atau 
Accelerated Shelf Life 
Testing (ASLT)

•	 Penyimpanan pada kondisi 
lingkungan yang cepat 
rusak (modifikasi suhu atau 
kelembaban relatif).

•	 Waktu lebih singkat (3–4 
bulan) dengan ketepatan 
yang baik.

Uji Penolakan selama 
Distribusi

•	 Berdasarkan hasil analisas 
produk selama penyimpanan 
dan distribusi di lapang 
atau mempercepat proes 
penurunan mutu pada 
kondisi ekstrim.

Aktual

•	 Penyimpanan pada kondisi 
sebenarnya.

•	 Memakan waktu dan biaya.

Ada beberapa cara untuk menentukan, menduga, atau memprediksi 
umur simpan/ kadaluarsa suatu produk olahan. Cara-caranya adalah 
sebagai berikut:



Contoh-contoh Diversifikasi Olahan Cabai

Keripik 
Singkong

Cabai 
Kalengan

Keripik 
Balado

Saos
Cabai

Bumbu
Masak

Aneka
Sambal
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