


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?

Sambal
Aseli

Pedasnya
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•	 Menekan tingkat kerusakan atau kehilangan hasil,

•	 Menjaga mutu cabai sesuai persyaratan standar 
mutu yang berlaku,

•	 Memproduksi cabai yang terjamin kualitas, 
kualitas dan kontinuitas (K3).

•	 Jika produk cabai tidak ditangani dengan baik setelah panen, maka MUTU 
cabai akan TURUN.

•	 Penanganan pascapanen: kegiatan untuk mencegah menurunnya mutu 
panen dan memperpanjang umur simpan.

Kenapa cabai perlu ditangani dengan baik?

Prinsip Penanganan Pasca Panen yang baik
(GHP, Good Handling Practices) :

1.  Prinsip Pasca Panen Hortikultura
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Setalah dipetik 
masih hidup dan 

melakukan respirasi/ 
metabolisme.

Kerusakan dan 
Penurunan Mutu

Pengaruh Kondisi 
Lingkungan

Penanganan Pasca 
Panen



Menekan Tingkat Kerusakan
GHP 1

GHP 2
Menjaga Mutu

Rantai Distribusi :

•	 Penanganan produk dilakukan dengan hati-hati,

•	 Pengemasan untuk melindungi produk dari rusak 

mekanis,

•	 Penyimpanan pada kondisi optimum.

•	 Pahami standar mutu pasar,

•	 Pertahankan mutu produk sesuai kehendak pasar.

Kebun
Packing House

Gapoktan
Distribusi 1

Petani
Distribusi 2

Supplier

Potensi 
kehilangan mutu 

selama penanganan

30–50%

Cabai
Bermutu !!
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GHP 3
Menjamin K3 (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas) 

Manajemen pascapanen yang baik.

•	 Sesuaikan dengan kebutuhan produk,

•	 Sesuaikan dengan standar mutu dan 

segmen pasar yang dikehendaki,

•	 Pencatatan dan dokumentasi kegiatan 

untuk memudahkan penelusuran.

Penerapan teknologi yang efektif dan efisien.

•	 Biaya investasi dan operasional

•	 Nilai tambah

Sinergi antara pelaku dalam rantai pasok.

KUALITAS

KONTINUITAS KUANTITAS

Packing House
Eksportir /
Pedagang 

Besar

Terminal 
Eksport / 

Retail

Distribusi 3
Distributor

K3
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2.1.  Pemanenan

Umur Panen

•	 Fisiologis: Tingkat kematangan untuk cabai 
merah (80 – 90%), cabai hijau (50 – 60%)

•	 Perhitungan kalender: 75 – 85 Hari Setelah 
Tanam (dataran rendah) atau 85-95 Hari 
Setelah Tanam (dataran tinggi)

petik

petik dengan
tangkainya

FAKTA! 
Cabai yang dipetik 

dengan tangkai akan 

lebih tahan lama 

simpan dari buah 

tanpa tangkai.

         Dapat disesuaikan dengan kebutuhan:
•	 Pemasaran jarak jauh cabai merah : 70%
•	 Pasar lokal cabai merah : 80%

80–90%

50–60%

Tingkat Kematangan

Tingkat Kematangan
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Waktu Panen

Cara Panen

Dilakukan pagi hari setelah embun hilang, tidak saat terik 
matahari (siang hari),

Tujuan : mengurangi resiko penguapan air agar cabai tetap segar & tidak 
keriput

Pemanenan tidak dilakukan pada saat dan setelah hujan,

Tujuan : menghindari resiko terkontaminasi dan perkembangbiakan 
mikroorganisme pengganggu

Jika terpaksa panen dilakukan di bawah terik matahari, maka 
letakkan cabai hasil panen di tempat teduh untuk menghilangkan 
panas sebelum dikemas.

•	 Petiklah cabai beserta dengan tangkainya,

•	 Lakukan seleksi dan pisahkan cabai bagus dengan cabai 

cacat/ busuk/ bekas hama saat pemetikan,

•	 Petiklah dengan hati-hati dan hindari luka pada cabai saat 

pemetikan,

•	 Gunakan sarung tangan saat memetik untuk mencegah 

kontaminasi, peningkatan kelembaban & keamanan pekerja 

terhadap minyak cabai yang dapat merusak kulit,

•	 Gunakan wadah untuk petikan cabai, agar tidak tercecer.
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2.2.  Pengumpulan

Alat dan Bahan

•	 Lokasi pengumpulan harus terlindung dari sinar matahari dan air hujan secara langsung,

•	 Kondisi lokasi pengumpulan: teduh, cukup lembab dan sirkulasi udara baik.

•	 Dekat dengan lokasi panen,

•	 Selama dikumpulkan, dapat dianginkan agar suhu tumpukan cabai sama dengan suhu 

ruangan,

•	 Tumpukan tidak boleh terlalu padat untuk menghindari panas berlebih,

•	 Hindari tempat yang dekat dengan sumber kontaminan (misal: kandang ternak).

•	 Lokasi tempat pengumpulan yang teduh/
ternaungi dan bersih dari sampah,

•	 Wadah atau alas tempat menampung,
•	 Peralatan penganginan
•	 Sarung tangan untuk pekerja
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Menghilangkan
kotoran yang melekat

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Pemisahan

Penirisan 

Sebaiknya dimulai 
saat pemetikan

Pada kondisi tertentu

Pengelompokan 

Tujuan : menghilangkan kotoran dan benda asing selain cabai yang melekat pada cabai.
Khusus untuk industri : Tangkai yang melekat pada cabai ikut dibuang.

Pengelompokan cabai berdasarkan parameter-parameter tertentu, misalnya ukuran, bentuk, 
warna, keutuhan, tingkat kematangan dan sebagianya.

•	 Menggosok 
secara perlahan

•	 Membilas dengan 
air mengalir

•	 Cabai busuk/
rusak/ cacat

•	 Kotoran (bukan 
cabai)

•	 Agar tidak basah/
busuk

•	 Agar tidak kusam/
keriput

•	 Hemat tenaga/
waktu

•	 Menghindari 
kontaminasi

•	 Dapat digunakan 
air berklorin 
dengan kadar 
yang aman

•	 Memudahkan 
dasar 
pemutuan serta 
penyimpanan

3.1.   Pembersihan

3.2.   Sortasi dan Pengelompokan
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Pengelompokan kelas mutu cabai berdasarkan parameter mutu yang langsung 
terkait dengan nilai ekonomi dan tujuan penggunaannya, dapat dilakukan 
bersama sekaligus dengan sortasi.

3.3.   Grading / Pemutuan

SNI 01-4480-1998
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Pengelompokan 
menurut kelas mutu

1. 2. 3.

Disesuaikan standar 
mutu/pasar

Tujauan Penggunaan

•	 Keseragaman 
warna, bentuk, 
ukuran, varietas

•	 SNI 01-4480-1998
•	 Standar perdagangan 

lokal, regional, 
internasional

•	 Konsumsi segar
•	 Bahan baku 

industri 
pengolahan



•	 Meletakkan cabai yang telah disortasi dan di-grading ke dalam suatu wadah atau kemasan 
tertentu, sesuai dengan kebutuhan perlakuan selanjutnya,

•	 Penanganan harus dilakukan dengan hati-hati,
•	 Perhatikan kapasitas kemasan yang direkomendasikan,
•	 Gunakan kemasan yang tidak menyebabkan susut tercecer dan mekanis,
•	 Isi kemasan jangan terlalu padat,
•	 Perhatikan aspek ekonomis kemasan.

•	 Melindungi cabai dari pengaruh lingkungan yang berpotensi merusak cabai,
•	 Memudahkan penanganan bongkar-muat.

•	 Kemasan Transportasi : Kemasan yang digunakan 
untuk memudahkan pemindahan cabai agar tidak 
tercecer dan utuh.

•	 Kemasan Pajangan : Kemasan yang dibuat khusus 
dengan menambahkan nilai estetis untuk keperluan 
komersil. 

•	 keranjang bambu, keranjang kayu, keranjang plastik, sak plastik, kantong 
plastik dan kotak kardus/ karton.

4.  Pengemasan

Tujuan

Jenis Kemasan untuk Pengemasan Cabai:

Contoh Jenis Kemasan:
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•	 Lebih baik dari keranjang bambu/ kayu
•	 Mengurangi kerusakan
•	 Sesuai untuk pasar modern, ekspor
•	 Untuk transportasi dan penyimpanan
•	 Dapat digunakan berulang-ulang
•	 Ramah lingkungan

•	 Sesuai untuk pasar modern, ekspor
•	 Mudah ditangani
•	 Dapat digunakan untuk transportasi dan retail
•	 Ramah lingkungan & mudah didaur ulang

•	 Dapat menimbulkan luka 
pada cabai akibat gesekan

•	 Harga sedikit mahal

•	 Harga relatif lebih mahal

Kemasan Keranjang Plastik

Kemasan Kotak Kardus / Karton

Kelebihan

Kelebihan

Kekurangan

Kekurangan
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Faktor yang perlu diperhatikan pada Kemasan Kotak Kardus/ Karton

Tipe Kemasan Struktur 
Karton Gelombang

Ventilasi pada kemasan 
karton/kardus

Kapasitas Kemasan

•	 Telescopic, overlap, regular 
slotted container

•	 Pemilihan disesuaikan 
dengan harga dan desain

•	 Biasanya jenis B, C, E flute
•	 Pemilihan disesuaikan harga 

dan desain

•	 Ventilasi minimal 2% dari 
total luas permukaan

•	 Ventilasi dapat berfungsi 
sebagai pegangan pada sisi 
kanan-kiri

•	 Untuk cabai berkisar 1-3 kg 
(retail)

•	 untuk transportasi berkisar 
8-15 kg
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•	 Pertimbangkan kemudahan pekerja dalam mengangkut cabai 

dalam kemasan,

•	 Pertimbangkan kapasitas angkut truk/ kendaraan,

•	 Pertimbangkan kondisi jalan,

•	 Gunakan media pengangkut yang bersih dari kontaminan,

•	 Pertimbangkan produk lain yang diangkut bersama dalam 

satu kendaraan,

•	 Pertimbangkan waktu angkut (hindari panas dan hujan).

5. Transportasi Lokal

Produk Jangan
dilempar!

Produk Jangan 
diinjak dan diduduki!

Jangan ditumpuk 
berlebihan!
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Praktek yang baik untuk menjamin keamanan cabai pada 
rantai pasoknya, antara lain adalah:
 
•	 Hanya menggunakan alat, perkakas dan fasilitas yang 

bersih untuk penanganan dan pengangkutan cabai 
segar.

•	 Wadah penampungan saat pemanenan, penanganan 
lapang dan keranjang pengemasan harus dibersihkan 
secara benar dengan air menggunakan alat pembersih 
seperti busa, pengelap/ sikat, penyerap dan penyemprot 
air sebelum dibersihkan dengan air berklorin.

•	 Alat pembersih seperti busa, lap, penyerap dan 
penyempot air harus terjaga kebersihannya dan secara 
rutin dibersihkan setelah penggunaan.

•	 Semua pekerja yang akan bersentuhan dengan cabai 
sepanjang rantai pasca panennya harus dalam kondisi 
terjaga kebersihan dan higinitasnya.

•	 Tidak bisa ditolerir lagi, semua cabai yang telah 
dipanen yang tersentuh tanah, bahan kimia atau bahan 
kontaminan lain dapat menyebabkan cabai tidak aman, 
sehingga harus dilakukan pembersihan.






