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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Di era modern ini, pola konsumsi masyarakat tidak dapat terhindarkan dari kebiasaan 

menggunakan produk makanan olahan yang penyajiannya cepat. Salah satu produk 

makanan instan yang banyak dikonsumsi masyarakat sehari-hari yaitu sambal cabai.  

Bagi sebagian orang, sambal cabai harus selalu ada di meja makan karena kurang 

mantap rasanya bila makan tidak “ditemani” dengan rasa pedas sambal. Secara umum, 

sambal merupakan saus berbahan dasar cabai yang kemudian “diuleg” hingga 

menyerupai bubur dan ditambahkan dengan bahan-bahan lain seperti bawang merah, 

bawang putih, penambah rasa asam (seperti jeruk purut), dan garam.  

 

Restoran “Lombok Idjo” yang berada di Semarang merupakan salah satu usaha kuliner 

yang memanfaatkan sambal cabai sebagai produk andalan untuk melengkapi variasi 

menu makanannya. Sambal cabai yang menjadi produk andalannya adalah sambal hijau 

dan sambal bawang. Sambal hijau memiliki formulasi bahan-bahan cabai keriting hijau, 

bawang merah, garam, minyak goreng dan penyedap rasa sedangkan sambal bawang 

dibuat dari campuran cabai rawit merah, bawang putih, bumbu kaldu ayam, garam, gula 

dan minyak goreng. Seiring berkembang dan bertambah banyaknya cabang dari restoran 

“Lombok Idjo” yang tersebar hampir di seluruh kota di Indonesia, kesamaan rasa dalam 

produk sambal cabai diperlukan untuk menjaga cita rasa yang tetap seragam, namun 

terdapat kendala dalam penjaminan mutu saus cabai “Lombok Idjo” yaitu umur simpan 

yang cepat dari sambal hijau dan sambal bawang sehingga terjadi perubahan mutu 

(terutama rasa dan warna) sambal cabai selama proses pendistribusian menuju ke 

restoran cabang.  

 

Penjaminan kualitas mutu sambal cabai “Lombok Idjo” berkaitan erat dengan keamanan 

pangan keseluruhan proses produksi sambal cabai itu sendiri dimana terdapat 

permasalahan dalam proses penanganan bahan baku dan kurangnya pengawasan pada 

titik critical control point (CCP) yang dapat menurunkan kontaminasi makanan 

(Winarno, 1997). Perbaikan sanitasi dan pergantian penggunaan minyak bekas 

merupakan salah satu langkah yang dipercaya dapat mencegah potensi penurunan mutu 
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sambal cabai “Lombok Idjo”. Penggunaan bahan pengawet pangan yang aman (GRAS) 

seperti kalium sorbat juga dipercaya dapat membantu memperpanjang umur simpan 

sambal hingga mencapai >1 bulan karena kalium sorbat memiliki efektivitas maksimum 

yang sesuai pada rentang pH sambal cabai “Lombok Idjo” (FAO, 2007).  

 

Hingga saat ini restoran “Lombok Idjo” belum dapat menemukan formula produk 

sambal cabai yang memiliki umur simpan yang panjang (hingga 1 bulan) sehingga 

diperlukan pengujian formulasi produk khususnya pengaruh penambahan berbagai 

konsentrasi bahan tambahan pangan (BTP) berupa bahan pengawet kalium sorbat 

terhadap umur simpan dan kualitas mutu produk serta pengaruh perbaikan sanitasi dan 

penggunaan jenis minyak (bekas dan baru) terhadap mutu sambal cabai “Lombok Idjo” 

(Anggrahini, 2008).       

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Cabai Keriting   

Cabai keriting (Capsicum annuum L.) merupakan jenis cabai yang berbentuk keriting, 

kurus, dan panjang. Cabai keriting memiliki 2 macam jenis yaitu cabai keriting merah 

dan cabai keriting hijau. Cabai keriting umumnya digunakan untuk menghasilkan 

makanan yang pedas dan memiliki aroma serta warna yang khas (Agustina et al., 2014). 

Seperti cabai rawit, cabai keriting juga memiliki kandungan capsaicin (sebagai zat 

antibakteri, antijamur, dan sebagai penimbul rasa pedas untuk meningkatkan nafsu 

makan), capsantin, karotenoid, alkaloid asiri, resin, minyak aromatik, serta vitamin A 

dan vitamin C. Kandungan gizi cabai keriting dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi Beberapa Jenis Cabai per 100g 

Kandungan Gizi Hijau Besar 
Merah Besar 

Keriting 

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 11.050 

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 Indonesia (2009) 
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Gambar 1. Cabai Keriting 

Sumber: Dokumen Pribadi 

Cabai keriting umumnya memiliki ukuran panjang sebesar 1-30cm. Buah cabai yang 

masih muda akan berwarna hijau sedangkan cabai yang telah tua akan berwarna merah 

kecoklatan hingga merah tua menyala. Cabai merah keriting akan memiliki rasa yang 

lebih pedas dibandingkan cabai merah besar (Risky, 2013).  

  

1.2.2. Cabai Rawit  

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  

 

 

Gambar 2. Cabai Rawit 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Tanaman cabai rawit merah hanya memiliki tinggi ±50-135 cm namun tanaman ini 

memiliki bentuk pertumbuhan tegak lurus ke atas. Cabai rawit memiliki kandungan 

capsaicin, capsantin, karotenid, alkaloid, resin, dan minyak atsiri. Selain itu cabai rawit 

juga memiliki kandungan zat gizi lain seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, protein, 

lemak, karbohidrat, kalsium (Ca), fosfor (P), dan zat besi (Fe). Kandungan gizi cabai 

rawit dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi tiap 100g Cabai Rawit  

No. Komposisi Zat Gizi 
Proporsi Kandungan Gizi 

Segar Kering 

1 Kalori (kal.) 103,00 - 

2 Protein (g) 4,70 15,00 

3 Lemak (g) 2,40 11,00 

4 Karbohidrat (g) 19,90 33,00 

5 Kalsium (mg) 45,00 150,00 

6 Fosfor (mg) 85,00 - 

7 Vitamin A (SI) 11.050,00 1.000,00 

8 Zat Besi (mg) 2,50 9,00 

9 Vitamin B (mg) 0,08 0,50 

10 Vitamin C (mg) 70,00 10,00 

11 Air (g) 71,20 8,00 

12 Bagian yag dapat dimakan (Bdd, %) 90,00 - 

 

Cabai rawit memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu digunakan 

sebagai bahan dalam pembuatan bumbu pecel, sambal, lotek, asinan, acar, dan lain 

sebagainya. Kandungan zat gizi cabai rawit yang paling utama digunakan yaitu 

capsaicin. Zat gizi tersebut menyebabkan timbulnya rasa pedas (spicy) pada masakan 

yang dihasilkan (Edowai, 2016).  

 

1.2.3. Sambal Cabai  

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).  
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Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam pembuatan sambal cabai menurut Sutomo 

(2014) yaitu : 

 Memilih bahan dasar sambal yang segar dan berkualitas baik dimana bahan dasar 

yang baik akan menghasilkan sambal dengan citarasa yang prima. 

 Buat sambal sesaat sebelum disajikan dikarenakan sambal yang dibiarkan lama akan 

berair, kering, dan kualitas rasa menurun. 

 Masukkan sambal dalam wadah tertutup rapat dan simpan dalam kulkas jika ingin 

disimpan dalam jangka waktu yang lama. 

 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.  

 

1.2.4. Zat Pengawet Kimia  

1.2.4.1. Kalium Sorbat 

Kalium sorbat (C6H7KO2) atau memiliki nama IUPAC potassium (2E,4E)-hexa-2,4-

dienoate merupakan bentuk garam dari bahan pengawet asam sorbat yang efektif 

digunakan untuk menghambat pertumbuhan kapang dan ragi (namun kurang efektif 

untuk menghambat bakteri) dan termasuk kategori bahan pengawet yang aman 

(Generally Recognized As Safe/GRAS) (Cahyo & Diana, 2006). Kalium sorbat 

memiliki karakteristik lebih mudah larut air dibandingkan asam sorbat, milder taste, 

efektivitas lebih besar, dan memiliki rentang pH yang lebih luas (hingga pH 6,5) namun 

aktivitas asam sorbat akan lebih meningkat dengan menurunnya pH. Dalam makanan 

dengan pH yang sangat rendah, penggunaan kalium sorbat sebesar 200 ppm sudah 

mampu memberikan efek pengawetan. Kelarutan kalium sorbat yaitu sebesar 139 g/100 

ml saat suhu 20℃ (FAO, 2007).   

 

Gambar 3. Struktur Molekul Kalium Sorbat 

Sumber: wikipedia.org 
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Asam sorbat dan garamnya akan memiliki karakteristik tidak berasa (tasteless) dan 

tidak berbau (odorless) bila digunakan dibawah 0,3% namun secara umum asam sorbat 

digunakan pada kadar 0,05-0,2% (FAO, 2007). Mekanisme asam sorbat dan garam 

kaliumnya dalam menghambat pertumbuhan mikroba masih belum dapat diketahui 

secara pasti namun asam sorbat dapat menghambat transport karbohidrat ke sel yeast, 

menghambat perpaduan reaksi oksifatif dan fermentatif, dan melepaskan oxidative 

phosphorylation di berbagai jenis bakteri. Asam sorbat memiliki toksisitas yang rendah 

karena dapat termetabolisme secara cepat seperti asam lemak (Mansooreh et al., 2015).  

 

Berdasarkan Peraturan BPOM (2013), konsentrasi kalium sorbat untuk produk saus dan 

produk sejenis yang diperbolehkan adalah 1000 mg/kg (dihitung sebagai asam sorbat) 

dengan ambang batas aman konsumsi kalium sorbat (ADI) sebesar 0-25 mg/kg berat 

badan. Kalium sorbat ini banyak digunakan sebagai bahan pengawet dalam produk 

bakery, coklat, soda fountain syrups, koktail buah, keju, dan artificially sweetened 

jellies (Nelson, 1981). Asam sorbat memiliki karakteristik sebagai antimicrobial yang 

efektivitasnya dipengaruhi oleh : 

 pH Produk  :   Proses 

 Product Ingredients :   Packaging 

 Other Additives  :   Storage Temperature 

 Product Moisture  :   Storage Length 

 Product Contamination :   Sanitasi 

 (Sofos & Busta, 1981).  

 

1.2.5. Pendugaan Umur Simpan 

Codex Alimentarius Commission (CAC) pada tahun 1985 tentang Food Labelling 

Regulation telah mengeluarkan peraturan mengenai penentuan umur simpan. Umur 

simpan merupakan waktu yang diperlukan pada produk hingga mengalami tingkat 

deteriorasi tertentu. Faktor intrinsik dan ekstrinsik menjadi pemicu dalam reaksi 

deteriorasi produk pangan berupa reaksi enzimatis, reaksi kimia atau proses fisik yang 

menyebabkan perubahan flavor, tekstur, kenampakan fisik, warna dan nilai gizi pada 

produk. Perubahan mutu pada bahan pangan dapat diketahui dari faktor-faktor mutu 

tersebut, sehingga pengukuran atribut mutu perlu dilakukan dalam menentukan umur 

simpan produk. Daya simpan produk pangan dapat diduga waktu kadaluwarsanya 
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dengan menggunakan dua konsep studi penyimpanan produk pangan yaitu Extended 

Storage Studies (ESS) dan Accelerated Storage Studies (ASS) (Arif, 2016).  

 

Extended Storage Studies (ESS) sering disebut dengan metode konvensional merupakan 

metode penentuan umur simpan dengan cara menyimpan suatu seri produk pada kondisi 

normal sehari-hari sambil dilakukan pengamatan terhadap perubahan penurunan mutu 

hingga mencapai tingkat mutu yang kadaluwarsa. Metode ESS adalah metode yang 

akurat dan tepat, akan tetapi memerlukan waktu yang panjang dan analisa parameter 

mutu yang relatif banyak. Metode ESS biasanya sering digunakan pada produk dengan 

umur simpan kurang dari 3 bulan. Pada metode konvensional ESS, penentuan umur 

simpan dapat dilakukan dengan menganalisis kadar air suatu bahan; mengeplotkan 

kadar air pada grafik lalu titik tersebut ditarik sesuai kadar air kritis produk. 

Perpotongan antara garis hasil pengukuran kadar air dan kadar air kritis ditarik gairs ke 

bawah sehingga didapatkan dan diketahui nilai umur simpan produk (Arif, 2016). 

 

Accelerated Storage Studies (ASS) adalah konsep pengujian umur simpan yang relatif 

singkat dan memiliki ketepatan serta akurasi yang tinggi. Metode ASS memiliki prinsip 

dalam menggunakan suatu kondisi lingkungan yang dapat mempercepat (accelerated) 

reaksi deteriorasi (penurunan mutu) produk pangan sehingga kerusakan yang 

berlangsung dapat diamati dengan cermat dan diukur (Arif, 2016). Penentuan umur 

simpan produk dengan metode akselerasi dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu 

pendekatan kadar air kritis dan pendekatan semi empiris dengan bantuan persamaan 

Arrhenius (Herawati, 2008). Pendekatan kadar air kritis dengan teori difusi 

menggunakan perubahan kadar air dan aktivitas air sebagai kriteria kerusakan produk. 

Pada pendekatan semi empiris dengan bantuan persamaan Arrhenius, teori kinetika 

digunakan yang pada umumnya menggunakan ordo nol dan satu untuk produk pangan. 

Model Arrhenius dapat diaplikasikan pada semua jenis produk pangan terutama pada 

produk yang mengalami penurunan kualitas akibat deteriorasi kimiawi (Arif, 2016). 
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1.2.6. Uji Sensori Pembedaan 

Uji pembedaan merupakan uji perbandingan pasangan, dimana para panelis diminta 

untuk menyatakan apakah ada perbedaan dari contoh yang disajikan. Uji duo 

trio termasuk di dalam salah satu uji pembedaan yang digunakan untuk mendeteksi 

perbedaan yang kecil dengan menggunakan sampel pembanding. Uji ini digunakan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan sifat sensorik atau organoleptik antara 

beberapa contoh produk. Pembedaan di dalam uji duo trio tidak terarah dan tidak perlu 

disertai penyataan sifat yang satu lebih dari yang lainnya namun hanya perlu 

menyatakan ada atau tidaknya perbedaan antara sampel yang diujikan dengan sampel 

kontrol yang disediakan. Perlu diperhatikan bahwa yang terutama dijadikan faktor 

pembanding adalah satu atau lebih sifat sensorik dari bahan pembanding. Oleh karena 

itu, sifat lain yang tidak dijadikan faktor pembanding harus diusahakan sama dengan 

contoh yang diujikan. Hal tersebut dilakukan agar semua panelis tahu sensori apa yang 

diujikan dan tidak terjadi kekeliruan atau salah paham antara pengelola pengujian 

dengan panelis (Meilgaard et al., 1999). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan berbagai macam 

konsentrasi kalium sorbat terhadap umur simpan dan kualitas (rasa dan warna) sambal 

hijau dan sambal bawang, serta untuk mengetahui konsentrasi kalium sorbat yang 

paling efektif dalam memperpanjang umur simpan dan menjamin mutu sambal Lombok 

Idjo.   

 

 

 


