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4. PEMBAHASAN 

Sambal merupakan salah satu produk yang banyak diminati masyarakat sebagai 

pelengkap menu makanan. Sambal berbahan dasar dari cabai segar yang kemudian di 

hancurkan sehingga berbentuk seperti bubur, kemudian ditambahkan bawang putih / 

bawang merah, gula, garam, terasi, adapula yang menambahkan jeruk nipis untuk 

memberikan rasa asam. Restoran Lombok Idjo merupakan salah satu bisnis yang 

menjadikan sambal sebagai ciri khas restoran ini. Sambal andalan Restoran Lombok 

Idjo yakni sambal hijau dan sambal bawang. Dari Restoran Lombok Idjo menginginkan 

pembuatan sambal di satu tempat kemudian didistribusikan ke seluruh cabang restoran. 

Kendalanya adalah dari umur simpan sambal sehingga perlu ada pemecahan masalah 

terkait penggunaan kemasan yang tepat untuk memperpanjang umur simpan dari sambal 

hijau dan sambal bawang sehingga nantinya sambal hijau dan sambal bawang dapat di 

distribusikan dan tiba di cabang Restoran Lombok Idjo dalam keadaan yang baik. 

Selama penyimpanan pun, sambal dapat rusak. Kerusakan tersebut disebabkan oleh 

faktor-faktor tertentu seperti pertumbuhan atau aktivitas mikroorganisme, kerusakan 

yang disebabkan oleh hewan lain, aktivitas enzim, adanya reaksi kimia nonenzimatik, 

bahkan 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. 

 

Kemasan merupakan elemen penting dalam memperpanjang umur simpan dari suatu 

produk pangan. Faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih bahan pengemas 

menurut Indaswati (2017) yakni :  

 Faktor Keamanan (faktor interaksi bahan pengemas dengan produk) dimana 

bahan pengemas tidak boleh bersifat toksik / beracun, komponen tidak baik 

(halal), memiliki kesesuaian dengan bahan yang dikemas 

 Faktor Perlindungan (faktor interaksi dengan dunia luar) dalam hal ini 

kontaminasi mikroorganisme, oksidasi, sinar UV, kehilangan / penyerapan air, 

komponen volatile dan kerusakan fisik.  
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 Faktor Visibilitas : lebih pada ke konsumen, apakah kemasan yang digunakan 

menarik perhatian atau tidak, warna kemasan, dan lain lain.  

 Faktor kemudahan dan lingkungan : perlu disadari kemasan yang digunakan itu 

harus mudah dibawa, reuseable, recycleable, dan biodegradable.  

 Faktor harga kemasan yang digunakan.  

 

Bahan pengemas pada penelitian pendahuluan yakni polypropylene, gelas kaca, dan 

metalized. Polypropylene atau yang lebih dikenal dengan sebutan PP menurut 

Allahvaisi (2012) dalam Ikasari et al. (2017) menyatakan bahwa polipropilen 

merupakan plastik linear hidrokarbon polimer yang memiliki daya regang tinggi, tahan 

bocor, pembatas sedang terhadap uap air, gas, serta bau, dan tidak terpengaruh terhadap 

perubahan yang disebabkan kelembaban. Maka dari itu kemasan PP ini sangat cocok 

untuk mengemas makanan ringan dan produk kering. Menurut Julianti & Nurminah 

(2006) menyatakan bahwa polipropilen ini tahan terhadap minyak, asam kuat, dan basa 

sehingga sangat cocok untuk dijadikan kemasan minyak dan sari buah. Gelas kaca 

merupakan kemasan yang mudah pecah dan memiliki thermal shock yang rendah, akan 

tetapi kedap terhadap air, gas, bau, dan mikroorganisme, inert dan tidak dapat bereaksi 

dengan bahan pangan (migrasi). Sangat menghemat tempat penyimpanan karena dapat 

ditumpuk (Julianti & Nurminah, 2006). Kemudian pada penelitian utama digunakan 2 

jenis pengemas yakni metalized dan PE (polyethylene). PE merupakan kemasan yang 

banyak ditemui, akan tetapi memiliki kelemahan yakni transmisi gas yang tinggi 

sehingga tidak cocok untuk bahan pangan beraroma, serta tidak tahan akan lemak 

(Julianti & Nurminah, 2006).  Bahan kemasan metalized merupakan sebuah alternative 

kemasan yang murah dari kemasan laminasi. Lapisan tipis metalized mengandung layer 

tipis yang terbuat 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). 

 

Cabai yang digunakan untuk pembuatan sambal hijau adalah cabai keriting hijau. 

Capsicum annuum L. atau cabai keriting mampu memberikan rasa pedas dan aroma 

yang khas. Pada cabai keriting memiliki zat antibakteri dan antijamur seperti capsaicin, 
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capsantin, karotenoid, alkaloid asiri, resin, minyak aromatic, vitamin A dan C (Makmur, 

2007). Kemudian pada sambal bawang, cabai yang digunakan untuk pembuatannya 

adalah cabai rawit. Pada cabai rawit memiliki kandungan atau senyawa yang mirip 

dengan cabai keriting berupa capsaicin, capsantin, resin, alkaloid, dan minyak atsiri 

(Rukmana, 2002). 

 

4.1. Sambal Hijau Penelitian Pendahuluan 

Dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap, penelitian pendahuluan dan penelitian 

utama. Pada penelitian utama digunakan 3 jenis kemasan yakni polypropylene, gelas 

kaca, dan metalized. Minyak yang digunakan adalah minyak bekas gorengan ayam. 

Kemudian sampel disimpan pada suhu ruang dan bertahan 7 hari. Pada penelitian 

pendahuluan, sampel yang dikemas sejumlah 170 gram pada tiap jenis kemasannya 

dimana 10 gram untuk analisa fisik / warna beserta uji pH, 10 gram digunakan untuk uji 

ketengikan / uji TBA (Thiobarbituric Acid), dan 5 gram untuk 30 panelis sensori.  

 

Dari hasil uji sensori penelitian pendahuluan sambal hijau yang dilakukan 

menggunakan 3 jenis pengemas yakni PP (polypropylene), gelas kaca, dan metalize 

mendapatkan hasil dari parameter warna, responden cenderung sambal dengan kemasan 

metalize dan polypropylene (PP) daripada gelas kaca, akan tetapi hasil uji data 

dihasilkan tidak berbeda nyata antara 3 perlakuan (polypropylene / PP, gelas kaca, 

metalize). Menurut Winarno (2014) dalam Nursari et al. (2016) menyatakan bahwa 

penentuan mutu suatu bahan pangan umumnya bergantung pada warna dikarenakan 

warna terlihat lebih dahulu jika dibandingkan dengan atribut lainnya. Menurut Julianti 

& Nurminah (2006) kemasan propilen adalah kemasan yang tahan terhadap minyak, 

asam, dan basa. Kemasan metalized merupakan kemasan alternatif dari kemasan 

laminasi yang sudah diimprovisasi ketahanannya terhadap kelembaban, minyak, udara 

dan bau (Marsh dan Bugusu, 2007). Sehingga kedua kemasan ini sangat cocok untuk 

sambal dari Lombok Idjo yang memiliki minyak. Sementara itu  menurut Julianti & 

Nurminah (2006)  pada gelas kaca pun memiliki kelebihan yakni bersifat inert serta 

tidak dapat bereaksi dengan bahan pangan sehingga memiliki kemungkinan migrasi 

yang lebih rendah diantara lainnya yang menyebabkan warna akan jauh lebih terang. 

Dari uji fisik berupa analisis warna menggunakan kromameter, sambal dengan kemasan 
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metalized memberikan warna yang lebih terang dengan menunjukan nilai L yang paling 

tinggi diantara 2 perlakuan lainnya ditiap harinya.NilaiL menunujukkan lightness, nilai 

a* menunujukkan warna merah dan hijau, sedangkan nilai b* menunjukkan warna 

kuning dan biru (Bao et al., 2005).Pada nilai L yang mengalami kenaikan dikarenakan 

adanya proses metabolik yakni respirasi yang masih berjalan sehingga mengalami 

penurunan mutu. Kemudian ketika nilai L mengalami penurunan disebabkan oleh 

substitusi Magnesium oleh Hidrogen yang dibantu oleh enzim klorofilase yang akan 

membentuk feofitin (Histifarina & Sinaga, 1997 dalam Asgar, 2017). Selain itu 

penurunan warna menurut Winarno, 1997 dalam Mastika et al., 2014 menambahkan 

bahwa kemungkinan terjadi reaksi maillard. Reaksi maillard merupakan reaksi 

pencoklatan non enzimatis yang terjadi antara gula pereduksi dengan gugus amin primer 

dari asam amino. Sementara untuk nilai a* menunjukan kenaikan nilai 

greennessdikarenakan tempat penyimpanan suhu ruang tidak terpapar sinar matahari. 

Menurut Gross, 1991 dalam Fitria et al., 2017 menyebutkan bahwa klorofil sangat tidak 

stabil apabila kontak dengan cahaya ultraviolet (sinar matahari), panas, oksigen, dan 

degradasi kimia. Nilai b* menunjukan nilai yellownessyang mengalami kenaikan. 

Naiknya nilai b* dikarenakan adanya degradasi pigmen selama proses penyimpanan dan 

proses pemasakan (Alpindo, 2016).Dari hasil analisis warna yang didapatkan pada 

penelitian pendahuluan, penggunaan kemasan metalizedplastics mampu 

mempertahankan warna pada sambal akan tetapi belum dapat memperpanjang umur 

simpan sambal. 

 

Kemudian parameter kedua yakni bau, responden cenderung memilih sambal dengan 

kemasan metalized dan menurut uji datapun memiliki perbedaan nyata pada metalized 

jika dibandingkan dengan PP dan gelas kaca. Sesuai dengan teori Marsh dan Bugusu 

(2007) bahwa kemasan metalized ini memiliki barrier / ketahanan tinggi terhadap bau 

sehingga ketika dibuka, bau akan tetap segar seperti awalnya. Selain itu tidak 

transparannya kemasan metalized ini menyebabkan cahaya tidak dapat kontak dengan 

minyak sehingga tidak terjadi oksidasi yang menghasilkan bau tengik. Menurut Suwetja 

(1997) dalam Damongilala (2008) menyatakan bahwa cahaya adalah salah satu faktor 

yang mempengaruhi oksidasi. Dari uji ketengikan / TBA (thiobarbituric acid) diperoleh 

nilai TBA tertinggi dari sambal yang kemas dengan PP yakni 0.211 mg malonaldehid/ 
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kg sampel, nilai TBA tertinggi dari sambal yang dikemas dengan gelas kaca yakni 0.198 

mg malonaldehid / kg sampel, sedangkan nilai TBA tertinggi dari sambal yang dikemas 

dengan metalized yakni 0.313 kg malonaldehid / kg sampel. Uji TBA merupakan 

metode sederhana dan cepat untuk menentukan tingkat degradasi lemak dari aldehid 

yang tidak dapat di metabolisme seperti malonaldehid. Pengukuran bilangan TBA 

merupakan metode yang digunakan untuk menentukan produk sekunder hasil oksidasi 

minyak. Penentuan bilagan TBA didasarkan pada konsentrasi malonaldehid yang 

terbentuk dalam minyak selama proses oksidasi (Budijanto et al., 2001 dalam 

Montesqrit dan Ovianti. R, 2013).Menurut Badan Standarisasi Nasional (1991) dalam 

Azizah et al. (2016) menyatakan bahwa batas nilai TBA yakni 3 mg malonaldehid / kg 

sampel. Sehingga seharusnya sampel masih aman di komsumsi oleh konsumen, akan 

tetapi menurut panelis sudah tidak dapat di terima. Dari hasil yang didapatkan, tingkat 

fluktuasi dan kerusakan sambal dalam waktu 7 hari disebabkan karena minyak yang 

digunakan bekas penggorengan ayam. Minyak bekas penggorengan ayam mengalami 

pemanasan melalui kompor. Menurut Christie et al. (2015) menyatakan bahwa suhu 

tinggi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi oksidasi asam lemak (minyak).   

 

Parameter rasa, responden cenderung lebih memilih kemasan metalized sementara dari 

uji data pun terdapat perbedaan nyata pada sambal yang dikemas menggunakan 

metalized dengan sambal yang dikemas dengan PP ataupun gelas kaca. Dengan 

kemasan metalize yang kedap udara (Marsh dan Bugusu, 2007) menyebabkan tidak 

dapat terjadinya fermentasi lanjutan yang menyebabkan pH menurun / rasa asam 

berlebih pada sambal Lombok Idjo. Dari uji pH didapatkan hasil bahwa ketiga kemasan 

mengalami penurunan pH dari hari ke hari. pH terendah pada akhir penelitian ada pada 

sambal dengan kemasan metalized. Menurut Desniar et al. (2009) dalam Juliarsi et al. 

(2018) mengatakan bahwa penurunan pH diduga karena adanya penurunan kadar 

garam, dimana Na
+ 

akan diambil untuk pertumbuhan bakteri asam laktat, sedangkan Cl
-
 

akan berikatan dengan air bebas yang ada pada bahan tersebut yang menyebabkan air 

yang dimanfaatkan mikroba menjadi berkurang dan menyebabkan lingkungan menjadi 

asam karena terbentuknya HCl. Dapat dikatakan bahwa garam berfungsi sebagai 

pembatas pertumbuhan dari mikroorganisme. Juliarsi et al. (2018) menambahkan bahwa 

selama proses fermentasi terjadi akan terbentuk asam-asam organik terutama asam 
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laktat dan bakteri pembentuk asam lainnya.Menurut penelitian Hosono et al. (1989); 

Surono dan Nurani (2001) dalam Puto (2003) menyatakan bahwa bakteri asam laktat 

(BAL) ini berasal dari genus Lactobacillus, Streptococcus, dan Lactococcus. 

Seharusnya dengan adanya bawang merah mampu mempertahankan rasa dengan 

menekan pertumbuhan mikroba dikarenakan bawang merah merupakan antimikroba 

(Misna&Diana, 2016). Dari hasil yang didapatkan, penurunan pH apabila ada garam 

yang terkandung dalam bahan, serta kemasan terbaik menurut responden yakni 

metalized plastic belum mampu mempertahankan kestabilan pH. Perlu adanya 

penyimpanan suhu rendah (chiller) karena pada penyimpanan pada suhu ruang 

menyebabkan pertumbuhan bakteri semakin tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan 

(Alpindo, 2016).  

 

Pada penelitian pendahuluan sambal hijau, digunakan responden agak terlatih 

(mahasiswa) sebanyak 30 orang. Dari hasil uji sensori, didapatkan hasil rerata yang 

tidak berbeda jauh antara perlakuan PP, Gelas Kaca, dan metalized plastic. Menurut 

Soekarto (1985) dalam Suradi (2007) menyatakan bahwa mahasiswa merupakan contoh 

responden agak terlatih dikarenakan mengetahui sifat – sifat sensorik dari contoh yang 

dinilai melalui penjelasan atau latihan. Pada panelis agak terlatih memiliki kelemahan 

yaitu berupa tingkat kesensitifitas beberapa orang sehingga penilaiannya jauh berbeda 

dibandingkan dengan sebagian besar panelis lainnya.  

 

4.2. Sambal Bawang Penelitian Pendahuluan 

Pada penelitian utama digunakan 3 jenis kemasan yakni polypropylene, gelas kaca, dan 

metalized. Minyak yang digunakan adalah minyak bekas gorengan ayam. Kemudian 

sampel disimpan pada suhu ruang dan bertahan 7 hari. Pada penelitian pendahuluan, 

sampel yang dikemas sejumlah 170 gram pada tiap jenis kemasannya dimana 10 gram 

untuk analisa fisik / warna beserta uji pH, 10 gram digunakan untuk uji ketengikan / uji 

TBA (Thiobarbituric Acid), dan 5 gram untuk 30 panelis sensori.  

 

Dari hasil uji sensori penelitian pendahuluan pada sambal bawang dengan 3 jenis 

pengemas yakni PP (polypropylene), gelas kaca, dan metalized mendapatkan hasil dari 

parameter warna, responden cenderung memilih sambal yang dikemas menggunakan 
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metalized daripada PP dan gelas kaca, sedangkan dari uji data tidak terdapat perbedaan 

nyata antara 3 perlakuan kemasan yang diberikan. Dari uji fisik berupa analisis warna 

menggunakan kromameter, sambal dengan kemasan metalized memberikan warna yang 

lebih terang dengan menunjukan nilai L yang paling tinggi diantara 2 perlakuan lainnya 

ditiap harinya.Sementara untuk nilai a* tertinggi ada pada sambal dengan kemasan gelas 

kaca, dan nilai b* tertinggi ada pada sambal dengan kemasan PP. Kemasan metalized 

tidak transparan sehingga mencegah cahaya masuk ke dalam kemasan. Menurut 

Winarno (2002) dalam Saputro & Susanto  (2016) menyatakan bahwa pada cabai adalah 

karotenoid yang merupakan pewarna alami yang sangat labil terhadap cahaya, 

oksidator, dan panas. Ditambahkan oleh Mortensen (2006) dalam Tri Wahyuni & 

Bambang Wijanarko (2015) bahwa karotenoid ini akan terisomerisasi bila terkena 

cahaya, asam, panas yang menyebabkan intensitas warna dan titik cair. Maka dari itu 

sambal dengan kemasan metalized memberikan warna terbaik karena karotenoid yang 

ada pada cabai tidak rusak.  

 

Parameter kedua yakni bau, responden cenderung memilih sambal dengan kemasan PP 

daripada metalized dan gelas kaca, semenetara dari uji data tidak didapatkan perbedaan 

nyata antara sambal yang dikemas PP dengan sambal yang dikemas metalized dan gelas 

kaca. Menurut Julianti & Nurminah (2006) kemasan propilen adalah kemasan yang 

tahan terhadap minyak, asam, dan basa sehingga cocok untuk sambal bawang yang 

memiliki jumlah minyak cukup banyak sehingga minyak yang ada tidak mungkin 

teroksidasi dan menyebabkan bau tengik pada sambal. Dari uji ketengikan / TBA 

(thiobarbituric acid) diperoleh hasil TBA tertinggi yang ada pada sambal dengan 

kemasan PP yakni 1,26 mg malonaldehid / kg sampel, nilai TBA tertinggi yang ada 

pada sambal dengan kemasan gelas kaca yakni 0,5 mg malonaldehid / kg sampel, dan 

nilai TBA tertinggi yang ada pada sambal dengan kemasan metalized yakni 0,52 mg 

malonaldehid / kg sampel. Uji TBA merupakan metode sederhana dan cepat untuk 

menentukan tingkat degradasi lemak dari aldehid yang tidak dapat di metabolisme 

seperti malonaldehid. Uji TBA merupakan metode sederhana dan cepat untuk 

menentukan tingkat degradasi lemak dari aldehid yang tidak dapat di metabolisme 

seperti malonaldehid. Penentuan bilagan TBA didasarkan pada konsentrasi 

malonaldehid yang terbentuk dalam minyak selama proses oksidasi (Budijanto et al., 
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2001 dalam Montesqrit dan Ovianti. R, 2013).Dari data tersebut, sambal dengan 

kemasan PP memiliki tingkat ketengikan yang tertinggi dibandingkan 2 perlakuan 

lainnya. Menurut Badan Standarisasi Nasional (1991) dalam Azizah et al. (2016) 

menyatakan bahwa batas nilai TBA yakni 3 mg malonaldehid / kg sampel. Sehingga 

seharusnya sampel masih aman di komsumsi oleh konsumen, akan tetapi menurut 

panelis sudah tidak dapat di terima. 

 

Parameter ketiga yakni rasa, diperoleh hasil bahwa responden cenderung lebih memilih 

sambal yang dikemas dalam PP, namun berdasarkan uji data tidak didapatkan perbedaan 

nyata antara sambal yang dikemas PP dengan sambal yang dikemas metalized maupun 

gelas kaca. Menurut Julianti & Nurminah (2006) kemasan propilen adalah kemasan 

yang tahan terhadap minyak, asam, dan basa sehingga cocok untuk sambal bawang yang 

memiliki jumlah minyak cukup banyak. Dari uji pH, dari ketiga perlakuan mengalami 

penurunan pH tiap harinya, pH tertinggi ada pada sambal yang dikemas menggunakan 

metalized. Penurunan pH di tiap harinya disebabkan oleh penurunan kadar garam, 

dimana Na
+ 

akan diambil untuk pertumbuhan bakteri asam laktat, sedangkan Cl
-
 akan 

berikatan dengan air bebas yang ada pada bahan tersebut yang menyebabkan air yang 

dimanfaatkan mikroba menjadi berkurang dan menyebabkan lingkungan menjadi asam 

karena terbentuknya HCl (Desniar et al., 2009 dalam Juliarsi et al., 2018).Dapat 

dikatakan bahwa garam berfungsi sebagai pembatas pertumbuhan dari mikroorganisme. 

 

Dalam praktek sensorinya, sambal hijau lebih dahulu mengalami kerusakan daripada 

sambal bawang. Ini dikarenakan adanya bawang putih karena bawang putih berperan 

sebagai antibakteri dalam hal menghambat pertumbuhan bakteri (Syifa et al., 2013). Zat 

antibakteri pada bawang putih adalah allicin yang diperoleh dari proses pengirisan / 

penghalusan umbi bawang putih (Hemawan & Setyawan, 2003 dalam Syifa et al., 

2013). Selain itu pada penelitian pendahuluan sambal bawang, digunakan responden 

agak terlatih (mahasiswa) sebanyak 30 orang. Dari hasil uji sensori, didapatkan hasil 

rerata yang tidak berbeda jauh antara perlakuan PP, Gelas Kaca, dan metalized plastic. 

Menurut Soekarto (1985) dalam Suradi (2007) menyatakan bahwa mahasiswa 

merupakan contoh responden agak terlatih dikarenakan mengetahui sifat – sifat sensorik 

dari contoh yang dinilai melalui penjelasan atau latihan. Pada panelis agak terlatih 
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memiliki kelemahan yaitu berupa tingkat kesensitifitas beberapa orang sehingga 

penilaiannya jauh berbeda dibandingkan dengan sebagian besar panelis lainnya. 
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4.3. Sambal Hijau Penelitian Utama 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian pendahuluan, sambal hanya bertahan 

hingga 7 hari. Kemudian dilakukan penelitian utama yang hanya digunakan 2 jenis 

kemasan yakni kemasan polyethylene dan metalized. Digunakan polyethylene 

dikarenakan mampu bertahan pada suhu rendah hingga -50⁰C (Julianti&Nurminah, 

2006) serta digunakan metalized plastic dikarenakan di beberapa hasil pada penelitian 

pendahuluan menyatakan bahwa kemasan metalized dapat mempertahankan mutu 

sambal. Selain perbedaan jumlah kemasan yang digunakan pada penelitian pendahuluan 

dan penelitian utama, adapula perbedaan lain seperti peningkatan higienitas saat 

pembuatan sambal dilakukan, penggantian minyak bekas gorengan ayam menjadi 

minyak goreng baru, penggunaan alu dan lumpang baru, pegawai yang menumbuk 

diberikan masker dan sarung tangan, semua ini dilakukan agar tidak terjadi kontaminasi 

silang. Dengan beberapa improvisasi ini diharapkan dapat menambah umur simpan 

sambal. Menurut Sugiono (2013) dalam Widianto & Unik (2018) kontaminasi silang 

adalah keadaan dimana bakteri tersebar ke makanan, permukaan, atau peralatan. 

Biasanya kontaminasi silang terjadi antara bahan yang terkontaminasi dengan bahan 

yang tidak terkontaminasi. Terdapat pula perbedaan suhu penyimpanan, yang semula 

pada penelitian pendahuluan dilakukan penyimpanan pada suhu ruang, pada penelitian 

utama dilakukan penyimpanan suhu rendah (chiller) sekitar suhu 4-7⁰C. Pada penelitian 

utama, sampel yang dikemas sebanyak 125 gram pada tiap jenis kemasannya dimana 5 

gram untuk analisa fisik / warna beserta uji pH, 20 gram untuk uji ketengikan / uji TBA 

(Thiobarbituric Acid), dan 10 gram untuk 10 panelis sensori dari pihak Restoran 

Lombok Idjo. 
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Dari uji sensori dengan parameter warna didapatkan hasil bahwa sambal dengan 

kemasan metalized lebih dipilih oleh responden, sedangkan berdasarkan uji data 

didapatkan perbedaan nyata antara sambal yang dikemas menggunakan metalized 

dengan sambal yang dikemas menggunakan PE. Dari uji fisik berupa analisa warna 

menggunakan chromameter dihasilkan nilai L, a*, dan b* yang fluktuatif, akan tetapi 

pada sambal yang dikemas metalized menghasilkan nilai yang jauh lebih stabil (baik 

penurunan / kenaikan warna). Pada nilai L yang mengalami kenaikan dikarenakan 

adanya proses metabolik yakni respirasi yang masih berjalan sehingga mengalami 

penurunan mutu. Kemudian ketika nilai L mengalami penurunan disebabkan oleh 

substitusi Magnesium oleh Hidrogen yang dibantu oleh enzim klorofilase yang akan 

membentuk feofitin (Histifarina & Sinaga, 1997 dalam Asgar, 2017). Selain itu 

penurunan warna menurut Winarno, 1997 dalam Mastika et al., 2014 menambahkan 

bahwa kemungkinan terjadi reaksi maillard. Reaksi maillard merupakan reaksi 

pencoklatan non enzimatis yang terjadi antara gula pereduksi dengan gugus amin primer 

dari asam amino. Sementara untuk nilai a* menunjukan kenaikan nilai greenness 

dikarenakan tempat penyimpanan suhu ruang tidak terpapar sinar matahari. Menurut 

Gross, 1991 dalam Fitria et al., 2017 menyebutkan bahwa klorofil sangat tidak stabil 

apabila kontak dengan cahaya ultraviolet (sinar matahari), panas, oksigen, dan degradasi 

kimia. Nilai b* menunjukan nilai yellowness yang mengalami kenaikan. Naiknya nilai 

b* dikarenakan adanya degradasi pigmen selama proses penyimpanan dan proses 

pemasakan (Alpindo, 2016).Pada kemasan metalized tidak transparan seperti PE, maka 

dari itu dapat mempertahankan warna dari sambal. Pada sambal memiliki pigmen alami 

karotenoid yang akan mengalami isomerisasi jika terkena cahaya, asam, dan panas yang 

nantinya akan menurunkan intensitas warna dan titik cair (Mortensen, 2006 dalam Tri 

Wahyuni & Bambang Wijanarko, 2015). 

 

Parameter selanjutnya adalah bau, berdasarkan uji sensori, responden lebih memilih 

sambal yang dikemas dengan metalized, sedangkan berdasarkan uji data terdapat 

perbedaan nyata antara sambal yang dikemas menggunakan metalized dengan sambal 

yang dikemas dengan PE. Sementara dari uji ketengikan / TBA (thiobarbituric acid) 

pada 2 perilaku yang diberikan menghasilkan nilai yang fluktuatif, akan tetapi secara 

garis besar nilai TBA yang dihasilkan dari sambal yang dikemas menggunakan PE 
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memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sambal yang dikemas menggunakan metalized. 

Nilai TBA tertinggi dari sambal yang dikemas menggunakan metalized hanya mencapai 

0,28 mg malonaldehid / kg sampel, sedangkan pada sambal yang dikemas menggunakan 

PE hanya mencapai 0,36 mg malonaldehid / kg sampel. Uji TBA merupakan metode 

sederhana dan cepat untuk menentukan tingkat degradasi lemak dari aldehid yang tidak 

dapat di metabolisme seperti malonaldehid. Uji TBA merupakan metode sederhana dan 

cepat untuk menentukan tingkat degradasi lemak dari aldehid yang tidak dapat di 

metabolisme seperti malonaldehid. Penentuan bilagan TBA didasarkan pada konsentrasi 

malonaldehid yang terbentuk dalam minyak selama proses oksidasi (Budijanto et al., 

2001 dalam Montesqrit dan Ovianti. R, 2013).Menurut Badan Standarisasi Nasional 

(1991) dalam Azizah et al. (2016) menyatakan bahwa batas nilai TBA yakni 3 mg 

malonaldehid / kg sampel. Dari standar yang ada, sambal yang diberikan perlakuan PE 

maupun metalized masih dapat dikonsumsi. Menurut Marsh dan Bugusu (2007) bahwa 

kemasan metalized telah mengalami improvisasi ketahanannya terhadap bau, minyak, 

kelembaban, dan udara sehingga tidak menyebabkan perubahan bau yang signifikan 

saat dibuka. Selain itu kemasan ini tidak transparan yang berarti dapat mencegah 

oksidasi minyak yang disebabkan oleh cahaya dan ini dikuatkan oleh pendapat dari 

Suwetja (1997) dalam Damongilala (2008) menyatakan bahwa cahaya adalah salah satu 

faktor yang mempengaruhi oksidasi minyak. Bilangan TBA (Thiobarbituric Acid) pada 

penelitian utama lebih rendah daripada penelitian pendahuluan. Terbukti penggantian 

minyak goreng bekas ayam dengan minyak goreng baru mampu menurunkan bilangan 

TBA (Thiobarbituric Acid). Seperti yang dikutip pada Christie et al. (2015) suhu tinggi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi oksidasi asam lemak (minyak) dimana 

pada minyak baru belum kontak sama sekali dengan suhu tinggi (pemanasan). 

Seharusnya nilai TBA akan terus naik seiring lama waktu penyimpanan, akan tetapi 

berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa terjadi penurunan nilai TBA. Penurunan ini 

mungkin terjadi dikarenakan adanya klorofil yang menghambat oksidasi lipid dengan 

cara mendonorkan elektronnya kepada radikal bebas (Endo et al., 1985 dalam 

Prangdimurti et al., 2006).  
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Parameter terakhir yakni rasa, dari uji sensori responden cenderung memilih sambal 

yang dikemas dengan metalized, sedangkan berdasarkan uji data didapatkan perbedaan 

nyata antara sambal yang dikemas menggunakan metalized dengan sambal yang 

dikemas menggunakan PE. Kemudian dari uji pH didapatkan nilai yang bervariasi dan 

fluktuatif hari demi harinya. Pada hari terakhir, nilai pH pada sambal yang dikemas 

menggunakan PE lebih tinggi daripada sambal yang dikemas menggunakan metalized.  

Seharusnya nilai pH dari hari ke hari akan terus turun dikarenakan menghilangnya 

garam (NaCl), NaCl akan dipecah menjadi Na+ yang digunakan untuk pertumbuhan 

bakteri asam laktat, sedangkan Cl- akan mengikat air yang menyebabkan persediaan air 

untuk mikroorganisme akan berkurang dan memberikan suasana asam karena terbentuk 

HCl (Desniar et al., 2009 dalam Juliarsi et al., 2018). Dapat dikatakan bahwa garam 

merupakan pembatas pertumbuhan mikroorganisme. Menurut penelitian Hosono et al. 

(1989); Surono dan Nurani (2001) dalam Puto (2003) menyatakan bahwa bakteri asam 

laktat (BAL) ini berasal dari genus Lactobacillus, Streptococcus, dan 

Lactococcus.Selain itu mikroorganisme dapat tumbuh dikarenakan faktor Aw, dimana 

pada Aw 0,90 bakteri mampu tumbuh, sedangkan kapang dapat tumbuh pada Aw 0,6 – 

0,7 (Winarno, 1992 dalam Herawati, 2008). Maka dari itu proses penggorengan cabai 

keriting hijau ini sangat penting dalam menurunkan kadar air sehingga bakteri  dan 

kapang dapat ditekan pertumbuhannya dan keamanan pangan dapat dijamin. Adanya 

mikroorganisme dibuktikan dengan adanya penggelembungan pada kemasan. Dari hasil 

yang peroleh pada penelitian II jauh lebih baik daripada hasil yang diperoleh pada 

penelitian I dikarenakan beberapa improvisasi yang dilakukan dari pihak Lombok Idjo. 

Sambal hijau dapat bertahan hingga 1 bulan dengan improvisasi ini. 
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4.4. Sambal Bawang Penelitian Utama 

Dalam penelitian utama ini dilakukan beberapa improvisasi mulai dari penggunaan 

lumpang dan alu yang baru, pencucian lumpang dan alu hingga kering sebelum 

digunakan untuk penumbukan, penggunaan minyak panas baru untuk ditambahkan ke 

dalam sambal bawang, pekerja menggunakan masker mulut dan sarung tangan ketika 

menumbuk, tidak adanya asap rokok dan jarang terdapat lalu lalang pegawai, dan ruang 

pengemasan yang sejuk, serta dimasukkan ke dalam chillersehingga hasil yang 

didapatkan lebih maksimal daripada penelitian pendahuluan. 

 

Dari uji sensori dengan parameter warna, responden cenderung memilih sambal yang 

dikemas menggunakan metalize daripada sambal yang dikemas menggunakan PE. Dari 

uji fisik berupa analisa warna menggunakan chromameter menghasilkan nilai L, a*, dan 

b* yang fluktuatif, akan tetapi sambal yang dikemas menggunakan metalized cenderng 

memberikan hasil yang lebih stabil (baik penurunan maupun kenaikannya) daripada 

sambal yang dikemas menggunakan PE. Dalam praktek sensorinya, warna dihasilkan 

pun dari PE tampak coklat karena menurut Anonim (2009) dalam Tio Mareta & Nur A 

(2011) mengatakan bahwa penyimpanan suhu rendah dalam waktu lama dapat 

menyebabkan buah / sayuran mengalami chilling injury dimana sayuran atau buah akan 

berwarna coklat dan dapat menurunkan kualitas serta umur simpan. Selain itu menurut 

Mortensen (2006) dalam Tri Wahyuni & Bambang Wijanarko (2015) mengatakan 

bahwa karotenoid akan terisomerisasi ketika terjadi kontak antara cahaya, asam, dan 

panas yang berakibat pada turunnya intensitas warna dan titik cair. Maka dari itu sambal 

yang dikemas menggunakan metalized lebih bagus karena kontak dengan cahaya sangat 

rendah sehingga pigmen warna tidak rusak. 
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Pada parameter kedua yakni bau, dari uji sensori didapatkan bahwa responden 

cenderung memilih sambal yang dikemas menggunakan metalized dibandingkan dengan 

sambal yang dikemas menggunakan PE, sedangkan berdasarkan uji data terdapat 

perbedaan nyata antara sambal yang dikemas menggunakan metalized dengan sambal 

yang dikemas menggunakan PE. Dari uji ketengikan / TBA (thiobarbituric acid) 

didapatkan hasil TBA tertinggi pada sambal yang dikemas menggunakan PE mencapai 

2,03 mg malonaldehid / kg sampel, sementara pada sambal yang dikemas menggunakan 

metalized hanya 0,65 mg malonaldehid / kg sampel. Uji TBA merupakan metode 

sederhana dan cepat untuk menentukan tingkat degradasi lemak dari aldehid yang tidak 

dapat di metabolisme seperti malonaldehid. Penentuan bilagan TBA didasarkan pada 

konsentrasi malonaldehid yang terbentuk dalam minyak selama proses oksidasi 

(Budijanto et al., 2001 dalam Montesqrit dan Ovianti. R, 2013). Menurut Badan 

Standarisasi Nasional (1991) dalam Azizah et al. (2016) menyatakan bahwa batas nilai 

TBA yakni 3 mg malonaldehid / kg sampel. Dari standar yang ada, sambal yang 

diberikan perlakuan PE maupun metalized masih dapat dikonsumsi.Kemasan metalized 

memiliki ketahanan terhadap bau, minyak, dan kelembaban karena telah mengalami 

beberapa improvisasi sehingga ketika sampel dibuka, sampel tidak mengalami 

perubahan bau yang signifikan (tengik). Selain alasan lainnya adalah ketidak-

transparannya kemasan metalized ini karena apabila minyak kontak dengan cahaya akan 

menyebabkan oksidasi yang akhirnya akan menyebabkan ketengikan (Suwetja, 1997 

dalam Damongilala, 2008). Seharusnya nilai TBA dari sambal bawang akan terus 

mengalami kenaikan, akan tetapi pada hasil yang didapatkan diketahui adanya 

penurunan nilai TBA. Penurunan nilai TBA ini mungkin dapat terjadi karena karotenoid 

yang menghambat laju oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif 

(Panjaitan et al., 2008).  
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Parameter ketiga yakni rasa, dari hasil uji sensori responden cenderung memilih sambal 

yang dikemas menggunakan metalized dibandingkan dengan sambal yang dikemas 

menggunakan PE, berdasarkan uji data pun, terdapat perbedaan nyata antara sambal 

yang dikemas menggunakan metalized dengan sambal yang dikemas menggunakan PE. 

Dari hasil uji pH / keasaman, nilai pH antara 2 perlakuan memiliki kemiripan dan tidak 

berbeda jauh disetiap harinya.Seharusnya nilai pH dari hari ke hari akan terus turun 

dikarenakan menghilangnya garam (NaCl), NaCl akan dipecah menjadi Na
+
 yang 

digunakan untuk pertumbuhan bakteri asam laktat, sedangkan Cl
-
 akan mengikat air 

yang menyebabkan persediaan air untuk mikroorganisme akan berkurang dan 

memberikan suasana asam karena terbentuk HCl (Desniar et al., 2009 dalam Juliarsi et 

al., 2018). 

 

 




