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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di era modern ini, banyak sekali orang yang menginginkan sesuatu yang instan 

termasuk makanan. Salah satu produk instan yang telah diolah yakni sambal cabai. Bagi 

sebagian orang, sambal ini merupakan pelengkap dari setiap makanan yang disajikan di 

meja makan.  

 

Restoran Lombok Idjo merupakan salah satu restoran di kota Semarang yang 

memanfaatkan sambal sebagai produk khas /ciri khas dari restoran ini. Sambal andalan 

dari Restoran Lombok Idjo ini adalah sambal hijau dan sambal bawang. Sambal hijau 

memiliki formulasi yakni cabai keriting hijau, bawang merah, bawang putih, bumbu 

kaldu ayam, gula, garam, dan sedikit minyak goreng. Pembuatan sambal di Restoran 

Lombok Idjo masih sangat tradisional yakni cabai dihancurkan menggunakan alu 

(ukuran bergantung kapasitas cabai yang ingin dihancurkan) kemudian ditambahkan 

dengan bahan lain seperti bawang merah, bawang putih, gula, garam, bahkan adapula 

yang ditambahkan jeruk nipis agar tersedia rasa asam. Sebagai restoran yang memiliki 

banyak cabang seperti Restoran Lombok Idjo dituntut membuat sambal di satu tempat 

kemudian didistribusikan ke seluruh cabangnya untuk menyamakan cita rasa dari 

produk andalannya tersebut.Namun untuk proses pendistribusian mengalami kendala di 

umur simpan karena sambal hijau dan sambal bawang merupakan produk yang mudah 

rusak. Maka dari itu saat ini proses pendistribusian untuk penyamaan rasa sambal di 

Restoran Lombok Idjo belum dilakukan.  

 

Kemasan yang digunakan menjadi salah satu faktor yang penting karena dapat 

menentukan umur simpan dari suatu produk (Ivory, 1994). Pemilihan kemasan yang 

tepat akan dapat memperpanjang umur simpan pangan olahan termasuk sambal baik 

sambal hijau maupun sambal bawang. Sejauh ini belum ada penelitian lebih lanjut 

mengenai pemilihan jenis kemasan yang tepat untuk sambal hijau dan sambal bawang 

tersebut. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pemilihan kemasan yang dapat 

memperpanjang umur simpan dari sambal hijau dan sambal bawang agar rencana untuk 

mendistribusikan ke seluruh cabang di Indonesia dapat direalisasikan.  
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Cabai Keriting Hijau 

Cabai keriting atau Capsicum annuum L.adalah cabai dengan bentuk keriting, kurus, 

serta panjang. Cabai keriting memiliki 2 jenis berbeda berdasarkan warnanya yakni 

cabai keriting hijau dan cabai keriting merah. Menurut Makmur (2017) cabai keriting 

digunakan untuk memberikan rasa pedas dan juga memiliki aroma yang khas. Seperti 

pada cabai rawit, cabai keriting pun memiliki zat antibakteri dan antijamur yang dikenal 

dengan capsaicin, capsantin, karotenoid, alkaloid asiri, resin, minyak aromatik, vitamin 

A, dan vitamin C.  

 

Tabel  1. Kandungan Gizi Cabai dalam 100 gram 
Kandungan 

Gizi 

Hijau Besar Merah Keriting 

Besar 

Merah Besar 

Segar 

Rawit Segar 

Kalori(kcal) 23 311 31 103 

Protein (gr) 0.7 15.9 1 4.7 

Lemak (gr) 0.3 6.2 0.3 2.4 

Karbohidrat 

(gr)  

5.2 61.8 7.3 19.9 

Kalsium (mg) 14 160  29 45 

Zat Besi (mg) 0.4 2.3 0.5 2.5 

Vitamin A (SI) 260 576 470 11050 

Vitamin B1 

(mg) 

0.1 0.4 0.1 0.2 

Vitamin C (mg)  84 50  18 70 

Air (gr) 93.4 10  90.9 71.2 

Sumber : Tabel Komposisi Pangan (2009)  
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Gambar  1. Cabai Keriting 

Sumber : Google Image 

 

Menurut Rizky (2013) bahwa cabai keriting memiliki ukuran 1 hingga 30 cm. Buah 

cabai yang masih muda akan berwarna hijau dan yang sudah matang akan berwarna 

merah hingga merah tua menyala. Cabai merah keriting memiliki rasa yang jauh lebih 

pedas jika dibandingkan dengan cabai merah besar.  

 

1.2.2. Cabai Rawit Merah 

Tanaman cabai merupakan jenis tanaman bergenus Capsicum, dengan klasifikasi : 

Kingdom   : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Sub Kelas  : Asteridae  

Ordo  : Solanales  

Famili  : Solanaceae  

Genus  : Capsicum  

Spesies  : Capsicum frutescens  

 

Tanaman cabai rawit hanya memiliki tinggi kurang lebih 50-135 cm, namun tanaman 

ini memiliki bentuk pertumbuhan yang tegak lurus ke atas. Cabai rawit mempunyai 
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senyawa yang mirip dengan cabai keriting antara lain capsaicin, capsantin, resin, 

alkaloid dan minyak atsiri. Cabai rawit pun punya beberapa vitamin seperti vitamin C, 

vitamin B, vitamin A, protein, karbohidrat, lemak, kalsium (Ca), fosfor (P), dan zat besi 

(Fe). Kandungan gizi pada cabai rawit dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 

Cabai banyak digunakan dalam kehidupan, seperti bahan dalam pembuatan sambal 

pecel, sambal lotek, dan masih banyak jenis sambal. Kandungan zat gizi cabai rawit 

yakni capsaicin. Zat ini menimbulkan rasa pedas (spicy) pada masakan yang dihasilkan 

(Rukmana, 2002).  

 

1.2.3. Bawang Putih 

Bawang putih (Allium sativum) telah diketahui sejak lama sebagai bumbu masakan dan 

untuk pengobatan (Ross et al.,2001 dalam Prihandani et al., 2015). Menurut Harris et 

al., 2001 & Johnston, 2002 dalam Prihandani et al., 2015 menyatakan bahwa zat 

bioaktif pada bawang putih yang berperan sebagai antibakteri adalah allicin yang 

mudah menguap dengan kandungan sulfur. Menurut hasil penelitian Ankri dan 

Mirelman (1999), Sivam (2001), Banarjee dan Sarkar (2003) dan El Astal (2004) dalam 

Nurwantoro et al. (2012) mengatakan bahwa bakteri yang mampu dihambat oleh allicin 

yakni E. coli, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella, Proteus, Bacillus, 

Clostridium, Heliobacter pylory.  

 

1.2.4. Bawang Merah 

Bawang merah (Allium cepa L.) merupakan salah satu sayuran yang banyak digunakan 

oleh masyarakat Indonesia. Selain sebagai penyedap makanan, bawang merah juga 

digunakan sebagai obat yang berguna untuk menurunkan kolesterol, obat terapi, 

antioksidan, serta antimikroba ( Randle, 1997 dan Havey, 1999 dalam Misna dan Diana, 

2016). Menurut Hansawardana (2011) dalam Misna dan Diana (2016) mengatakan 

bahwa pada kulit luar bawang yang mengering dan berwarna coklat mengandung 

banyak serat dan flavonoid serta antibakteria terhadap Staphylococcus aureus dan E. 

coli.  
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1.2.5. Minyak 

Minyak hampir terdapat pada semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-

beda. Dalam jurnal Sutiah et al. (2008) mengatakan bahwa minyak terkhusus pada 

minyak nabati mengandung lemak esensial seperti asam linoleat, linolenat, dan 

arakidonat yang berguna untuk mencegah penyempitan pembuluh darah. Ketaren (1986) 

dalam Sutiah et al. (2008) menambahkan bahwa minyak merupakan pelarut vitamin A, 

D, E, dan K. 

 

1.2.6. Sambal 

Sambal cabai merupakan saus dari bahan dasar berbagai jenis cabai yang masing-

masing jenisnya memiliki tingkat kepedasan yang berbeda; aneka bawang seperti 

bawang merah dan bawang putih (untuk menciptakan aroma harum); pemberi rasa asam 

seperti jeruk nipis, jeruk limau, jeruk lemon, jeruk purut, asam jawa, cuka, dan 

sebagainya (untuk meningkatkan rasa); dan bahan pelengkap seperti terasi, gula pasir, 

gula merah, ebi, kecap manis, dan sebagainya. Bahan pelengkap yang digunakan 

disesuaikan dengan jenis sambal yang akan dibuat (Sutomo, 2014).  

 

Menurut Sutomo (2014) ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sambal 

yakni  

 Memilih bahan dasar yang berkualitas baik, dimana bahan dasar tersebut dapat 

menghasilkan cita rasa yang prima.  

 Sambal harus dibuat sesaat sebelum disajikan, jika tidak dalam keadaan segar 

setelah dihancurkan maka sambal akan berair, kering, dan kualitasnya turun.  

 Sambal harus dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat, dan disimpan 

dalam kulkas jika ingin memperpanjang umur simpan.  

 Sangrai bumbu seperti lada, ketumbar, kemiri, jinten, dan wijen agar sambal 

lebih harum dan tahan lama. 

 Gunakan ulekan dan cobek jika menginginkan sambal bertekstur kasar.  

 

Selama proses penyimpanan, sambal dapat rusak. Kerusakan terjadi disebabkan oleh 

faktor-faktorseperti pertumbuhan atau aktivitas mikroorganisme, kerusakan yang 

disebabkan oleh hewan lain, aktivitas enzim, adanya reaksi kimia nonenzimatik, bahkan 
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kerusakan fisik seperti pembekuan, pengeringan, tekanan, dan lain lain (Siagian, 2002). 

Menurut USDA (2017) sambal yang baik memiliki ciri-ciri warna yang terang, menyatu 

/ tercampur rata antar ingridients (tidak ada pemisahan cairan di tepi sambal), bebas dari 

kerusakan seperti bintik-bintik hitam, perubahan warna pada biji, dan bebas dari rasa 

hangus ataupun rasa-rasa yang tidak sesuai pada sambal pada umumnya. 

 

1.2.7. Kemasan Polyethylene (PE) 

PE merupakan salah satu jenis kemasan yang sangat populer. Menurut Julianti & 

Nurminah (2006) mengatakan bahwa kemasan PE (polyethylene) fleksibel sehingga 

mudah dibentuk dan memiliki daya regang yang tinggi, PE banyak digunakan sebagai 

laminasi pada bahan lain (heat seal) dengan penambahan antiblok supaya tidak lengket, 

tahan asam, basa, alkohol, detergen, dan bahan kimia. Pada plastik PE pun bersifat 

kedap terhadap air, gas, dan uap air, dapat digunakan untuk penyimpanan beku hingga 

suhu -50⁰C, transmisi gas tinggi sehingga tidak cocok untuk bahan pangan beraroma, 

tidak sesuai juga untuk bahan pangan berlemak.  

 

1.2.8. Kemasan Polypropylene (PP) 

Kemasan PP sangat mirip dengan polietilen, akan tetapi PP jauh lebih kaku dan ringan 

jika dibandingkan dengan PE. Kemasan PP ini memiliki daya tembus uap air yang 

rendah, mempunyai ketahanan baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi, dan 

cukup mengkilap, memiliki densitas 0,9 g/ cm
3
, tidak mudah sobek dalam 

penanganannya distribusinya, mampu tahan pada suhu sterilisasi (150°C) sehingga 

sangat cocok untuk produk sterilisasi. Selain itu, tahan pada asam kuat dan basa (Syarief 

et al., 1989).  

 

1.2.9. Kemasan Metalized Plastics 

Kemasan metalized merupakan alternatif murah dari kemasan laminasi. Lapisan tipis 

metalized adalah plastik yang mengandung layer tipis dari alumunium(Fellows and 

Axtell, 2002 dalam Marsh and Bugusu, 2007). Lapisan tipis ini telah meningkatkan 

barrier terhadap lembab, minyak, udara, dan bau. Kemasan metalized biasanya 

digunakan untuk mengemas snack (Marsh and Bugusu, 2007).  
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1.2.10. Gelas Kaca 

Kemasan gelas kaca merupakan jenis kemasan yang paling mahal diantara jenis 

kemasan yang lainnya. Gelas kaca digolongkan sebagai kemasan yang ramah 

lingkungan karena dapat digunakan berulang-ulang (Rahina Nugrahani, 2015). 

Kemasan gelas mampu mengemas produk cair serta tahan panas. Gelas kaca memiliki 

kekurangan seperti berat, mudah pecah, tidak fleksibel, mahal, dan non-biodegradable 

walau dapat di daur ulang. (Indraswati, 2017).  

 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jenis kemasan (Polypropylene, 

Polyethylene,  Metalized Plastic, dan Gelas Kaca) terhadap perubahan mutu (warna, 

rasa, dan bau) sambal hijau dan sambal bawang selama penyimpanan suhu ruang (8hari) 

dan suhu rendah (1 bulan). 




