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4. PEMBAHASAN 

 

Sambal merupakan salah satu produk pangan yang diminati oleh banyak orang. Sambal 

sendiri merupakan saus dari bahan dasar cabai yang menyerupai bubur dan biasanya 

ditambah bahan lain seperti bawang merah, bawang putih dan garam (Alpindo, 2016). 

Sambal tidak saja hadir dalam sajian untuk mie ayam atau mie bakso, tetapi juga 

dijadikan bahan pelengkap terutama pada menu makanan di restoran “Lombok Idjo”. 

Salah satu masalah umur simpan pada sambal di restoran “Lombok Idjo” memerlukan 

pemecahan masalah pada penggunaan bahan pengawet yang aman untuk 

memperpanjang umur simpan sambal sehingga nantinya bisa didistribusikan ke restoran 

cabang dalam keadaan yang masih baik. Sambal hijau yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu berasal dari cabai keriting (Capsicum annuum L.) sedangkan sambal bawang 

yang digunakan berasal dari cabai rawit merah (Capsicum frutescens L.). 

 

Pada proses penyimpanannya, sambal dapat terkontaminasi oleh mikroorganisme 

seperti kapang yang dapat menyebabkan penurunan kualitas sambal berupa perubahan 

warna. Sedangkan bakteri dalam bahan pangan dapat menyebabkan perubahan pada 

bau, rasa dan warna yang tidak dikehendaki (Sudian, 2008). Pertumbuhan 

mikroorganisme tersebut dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Pada faktor 

intrinsik seperti aktivitas air, pH, potensial redoks dan nutrisi dari bahan pangan 

mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme sedangkan untuk faktor ekstrinsik adanya 

kelembaban relatif, suhu, gas atmosfir mempengaruhi populasi mikroorganisme. 

Mikroorganisme pada kerusakan sambal dapat dideteksi dengan tanda-tanda kerusakan 

pangan seperti pembentukan lendir oleh bakteri asam laktat (Lactobacillus, 

Enterococcus, Bacillus), pembentukan asam oleh bakteri (Lactobacillus, Bacillus, 

Pseudomonas, Micrococci), perubahan warna oleh pertumbuhan kapang (Aspergillus 

sp., Rhizopus sp.), dan perubahan bau oleh berbagai bakteri karena terbentuknya 

amonia, H2S. (Siagian, 2002).  

 

Menurut Permenkes RI No: 722/MEN.KES/PER/IX/88 tentang bahan tambahan pangan 

yang diizinkan salah satunya adalah bahan pengawet kalium sorbat dengan standar 

(1g/kg). Kalium sorbat merupakan zat pengawet yang sering digunakan pada saus 



43 

sambal dimana zat aktif pengawetnya adalah asam sorbat. Asam sorbat yang tidak 

terdisosiasi memiliki fungsi sebagai anti mikroba dengan cara mencegah kerja enzim 

dehidrogenase terhadap asam lemak. Struktur α-diena pada asam sorbat dapat mencegah 

oksidasi asam lemak oleh enzim tersebut (Winarno 1997). Penghambatan bakteri oleh 

sorbat adalah dengan memperpanjang fase adaptasi (lag phase) pertumbuhan mikroba, 

dengan pengaruh yang lebih kecil pada laju pertumbuhan. Kebutuhan jumlah asam 

sorbat untuk pengawetan suatu produk tergantung dari beberapa faktor termasuk 

komposisi produk (pH), jumlah kontaminasi awal, pengemas atau suhu penyimpanan. 

pH pertama setelah saus sambal selesai diproduksi di “Restoran Lombok Idjo” berkisar 

di angka 5,3-5,5 pada sambal hijau dan 5,9-6,2 pada sambal bawang. Sofos dan Busta 

(1993) menyebutkan bahwa penggunaan kalium sorbat sebagai bahan pengawet efektif 

digunakan hingga pH 6,5, dimana efektifitasnya akan meningkat seiring dengan 

menurunnya pH.    

 

4.1. Penelitian Pertama 

Pada penelitian pertama, penelitian dilakukan dengan menumbuk cabai yang telah ada 

dengan alu berbahan dasar kayu dan lumpang dari batu. Proses pemasakan 

menggunakan minyak bekas penggorengan ayam maksimal 2 kali yang kemudian 

setelah sambal telah jadi disimpan pada suhu ruang sekitar 28-31oC. 

 

4.1.1. Pengukuran Warna Sambal Hijau 

Pengukuran warna secara objektif yang dilakukan dengan kromameter menghasilkan 

data yang bisa dilihat untuk kecerahan (lightness) pada tabel 3 dan gambar 13. Sampel 

sambal hijau yang baru diproduksi memiliki nilai kecerahan 40,63 untuk perlakuan 

kontrol, 40,36 untuk kalium sorbat 0,04%, 40,127 untuk kalium sorbat 0,06% dan 

42,483 untuk kalium sorbat 0,08%. Dari data yang didapat selama 7 hari masa 

penyimpanan, nilai kecerahan (lightness) sambal hijau yang diberi perlakuan kontrol 

memiliki tingkat kecerahan yang paling tinggi. Sedang untuk kecerahan yang paling 

rendah didapat dari sampel sambal hijau dengan perlakuan penambahan kalium sorbat 

0,08%.  
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Nilai L menunjukkan tingkat kecerahan dari cabai yang diukur. Secara keseluruhan, 

semakin lama waktu penyimpanan dihasilkan nilai L (Lightness) yang semakin 

meningkat pada seluruh perlakuan. Hal tersebut dapat terjadi diakibatkan saat tingkat 

kecerahan meningkat, proses metabolik (respirasi) sambal hijau masih berlanjut 

sehingga akan mengalami penurunan mutu (dalam hal ini perubahan warna). Saat 

tingkat kecerahan mulai menurun, hal tersebut dikarenakan klorofil yang bersifat tidak 

stabil dan ion magnesium yang terdapat di dalam sambal hijau dapat dengan mudah 

digantikan oleh ion hidrogen. Jika terjadi penurunan warna secara terus menerus, maka 

nantinya sambal hijau bisa menjadi berwarna kecoklatan dikarenakan substitusi 

magnesium (Mg) oleh hidrogen (H) dengan bantuan enzim klorofilase membentuk 

feofitin (Asgar, 2017). Warna akhir sambal hijau penelitian pertama ini cenderung 

bertambah pucat (terang) dimana semakin mendekati angka 0 menunjukkan warna 

hitam dan 100 menunjukkan warna putih (Hendry dan Houghton, 1996).  

 

Nilai a adalah koordinat kromatis pada kromameter yang menunjukkan nilai positif 

untuk warna merah dan nilai negatif untuk warna hijau. Pada tabel 4 dan gambar 14, 

sambal hijau bernilai negatif yang menunjukkan derajat warna hijau. Nilai a akhir 

sambal hijau tertinggi didapat dari perlakuan kontrol sedangkan pada perlakuan 

penambahan kalium sorbat 0,06% didapatkan nilai a akhir terendah. Secara 

keseluruhan, semakin lama waktu penyimpanan dihasilkan penurunan nilai a sambal 

hijau pada berbagai perlakuan. Pangidoan (2013) berpendapat bahwa adanya 

peningkatan konsentrasi asam akan memberi efek terjadinya penurunan nilai a atau 

derajat kemerahan. 

 

Nilai b merupakan atribut nilai yang menunjukkan derajat kekuningan atau kebiruan 

suatu sampel. Nilai b positif menunjukkan derajat kekuningan sampel sedangkan nilai b 

negatif menunjukkan derajat kebiruan suatu sampel. Pada tabel 5 dan gambar 15, dapat 

terlihat bahwa terjadi perubahan derajat warna b selama penyimpanan. Pada berbagai 

perlakuan selama 7 hari terjadi peningkatan nilai b dari nilai awal. Peningkatan yang 

terjadi menunjukkan warna cabai yang mengarah ke kuning. Perubahan warna tersebut 

disebabkan dari degradasi pigmen warna selama proses penyimpanan serta adanya 

proses pemasakan saat membuat sambal hijau dapat menyebabkan zat warna dari cabai 
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mengalami degradasi (Alpindo, 2016). Dari data dan hasil penelitian yang didapat, 

penambahan kalium sorbat dengan berbagai pengawet pada penelitian pertama di 

sambal hijau ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada warna yang 

dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan kalium sorbat sebagai pengawet lebih berfungsi 

dalam membantu memperpanjang umur simpan produk tanpa merubah karakteristik 

fisik yang ada dimana karakteristik fisik disini adalah dari segi warna.  

 

4.1.2. Pengukuran Angka TBA Sambal Hijau 

Pengukuran angka TBA pada sambal hijau merupakan analisis aldehid dengan melihat 

ketengikan lemak terutama yang mengandung aldehid dalam bentuk malonaldehid. 

Banyaknya malonaldehid ditentukan dengan proses destilasi terlebih dahulu. 

Malonaldehid kemudian direaksikan dengan asam thiobarbiturat sehingga terbentuk 

kompleks berwarna merah. Intensitas warna merah menunjukkan jumlah malonaldehid 

yang diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 528 nm. Tingginya nilai 

TBA, menyebabkan minyak semakin tengik (Rice et al., 1991).  

 

Gambar 33. Reaksi Pembentukan Kromogen MDA – TBA 

Bilangan TBA adalah salah satu parameter untuk melihat ketengikan thiobarbiturat 

dengan malonaldehida yang merupakan hasil dekomposisi peroksida pada minyak di 

sambal hijau (Rice et al., 1991). Data hasil analisis uji TBA pada sambal hijau 

penelitian pertama dapat dilihat pada tabel 15 dan gambar 16. Hasil penelitian uji TBA 

menunjukkan kontrol sambal hijau kandungan malonaldehid berkisar 0,051 hingga 

0,216 mg malonaldehid / Kg minyak, untuk kalium sorbat 0,04% berkisar antara 0,067 

hingga 0,280 mg malonaldehid / Kg minyak, untuk kalium sorbat 0,06% berkisar 0,064 

hingga 0,366 mg malonaldehid / Kg minyak sedangkan untuk kalium sorbat 0,08% 

berkisar 0,069 hingga 0,467 mg malonaldehid / Kg minyak. Adanya penambahan 

berbagai macam perlakuan kalium sorbat dalam pengujian TBA tidak mempengaruhi 



46 

hasil dimana dapat dilihat pada hasil akhir bahwa perlakuan penambahan kalium sorbat 

0,08% memiliki angka TBA tertinggi dan penambahan perlakuan kalium sorbat 0,06% 

memiliki angka TBA terendah.  

 

Adanya senyawa malonaldehid (MDA) dalam minyak yang digunakan dalam proses 

sambal hijau menentukan tingkat kerusakan sambal hijau, dimana semakin besar kadar 

malonaldehid akan membuat nilai TBA semakin tinggi atau kualitas minyak semakin 

menurun (semakin tinggi derajat ketengikannya) (Rice et al., 1991). Tetapi pada gambar 

16, dapat terlihat bahwa angka TBA pada berbagai perlakuan mengalami kenaikan di 

hari ke 3 dan 4 kemudian mengalami penurunan, dimana jika dibandingkan antara hari 

pertama dan hari terakhir, pada hari terakhir angka TBA semua perlakuan memiliki 

angka TBA yang lebih rendah dari hari pertama. Oleh karena itu dari situ dapat 

diketahui bahwa penambahan kalium sorbat pada berbagai perlakuan tidak begitu 

mempengaruhi hasil ketengikan pada sambal hijau dikarenakan pada hasil organoleptik 

hari ke-4, semua sampel sudah ditolak oleh quality control restoran “Lombok Idjo”. 

Dari data yang didapat, setelah melewati hari ke-4, angka TBA yang didapat semakin 

menurun. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori Rice et al (1991) bahwa semakin lama 

minyak disimpan maka akan mengalami penurunan kualitas yang ditandai dengan 

angka TBA tinggi. Ketidaksesuaian tersebut dapat dikarenakan dari faktor kerusakan 

lain seperti jumlah mikroba awal. Hidayati dkk (2017) dalam jurnalnya juga 

menjelaskan perubahan angka TBA sambal hijau selama 1 minggu pengamatan yang 

menunjukkan hasil yang fluktuatif yang disebabkan oleh senyawa malonaldehid yang 

bersifat sangat labil dan sangat reaktif terhadap protein dan asam amino karena 

malonaldehid merupakan hasil dekomposisi hidroperoksida.   

 

Pengujian TBA ini menurut Rice et al (1991) dalam Chalid dkk (2008) secara tidak 

langsung dapat menentukan kadar radikal bebas pada oksidasi lipid. Pangkahila (2007) 

dalam Witri, I (2011) menyebutkan bahwa oksidasi pada lipid akan menyebabkan 

terbentuknya malonaldehid yang dapat mengikat protein dan menyebabkan gangguan 

fungsi biologik protein. Pada penelitian pertama ini, fluktuasi nilai TBA dan kerusakan 

sambal yang cepat dapat disebabkan dari faktor penggunaan minyak bekas 

penggorengan ayam maksimal dua kali, dimana minyak bekas penggorengan sudah 
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mengalami oksidasi dan tidak baik untuk kesehatan sehingga jika digunakan pada 

pembuatan sambal hijau lebih baik menggunakan minyak yang baru yang belum 

teroksidasi agar tidak mempercepat ketengikan serta dari segi kesehatan juga lebih baik.  

 

4.1.3. Pengukuran pH Sambal Hijau 

Pengukuran pH sambal hijau menggunakan pH meter menghasilkan data yang bisa 

dilihat pada Tabel 7 dan Gambar 17. Pengukuran pH yang dilakukan pada hari pertama 

terhadap semua sampel sambal hijau mendapatkan nilai yang sama pada angka 5,367 ± 

0,058. Selama 7 hari penyimpanan, nilai pH mengalami penurunan pada semua 

perlakuan dimana didapatkan nilai pH dari yang paling tinggi sampai yang terendah 

berturut-turut adalah sampel penambahan kalium sorbat 0,08% (3,903 ± 0,006), kalium 

sorbat 0,04% (3,827 ± 0,006), kalium sorbat 0,06% (3,807 ± 0,012) dan kontrol (3,767 

± 0,058).  

 

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penambahan kalium sorbat dengan 

berbagai konsentrasi tidak memberikan efek yang signifikan pada pH yang dihasilkan. 

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut yaitu jumlah bakteri awal yang 

mengkontaminasi sambal, kebersihan pengemas, suhu penyimpanan dan sanitasi 

kebersihan saat pembuatan sambal. Namun, berdasarkan  nilai akhir pH pada seluruh 

perlakuan, dapat disimpulkan bahwa kalium sorbat dapat bekerja secara efektif pada 

sambal hijau karena kalium sorbat efektif digunakan hingga pH 6,5 serta efektifitasnya 

akan meningkat seiring dengan menurunnya pH (Sofos & Busta, 1993).  

 

Nilai pH akhir yang mengalami penurunan dapat disebabkan dari adanya proses 

fermentasi bakteri asam laktat. Menurut Alpindo (2016) dalam jurnalnya, bakteri asam 

laktat dapat tumbuh secara spontan pada bahan pangan sehingga menyebabkan nilai pH 

bahan pangan menjadi turun hingga dibawah 5,0 pada kondisi anaerob. Penyimpanan 

pada suhu ruang juga dapat mempercepat pertumbuhan bakteri asam laktat sehingga 

sebaiknya dilakukan penyimpanan pada suhu rendah (chiller). 
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4.1.4. Uji Organoleptik Sambal Hijau 

Pada pengujian organoleptik sambal hijau, pengujian dilakukan dengan uji pembedaan 

duo-trio. Penggunaan uji duo-trio dalam penelitian ini merujuk dari Meilgaard et al 

(1999) dalam bukunya yang mengatakan bahwa penggunaan uji duo-trio digunakan 

untuk reformulasi suatu produk baru, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya 

perbedaan antara produk lama dan baru tersebut. Dapat dilihat pada tabel 8, bahan yang 

digunakan dalam percobaan uji duo-trio adalah sampel sambal hijau asli dari restoran 

“Lombok Idjo”, sambal hijau kontrol tanpa pengawet, sambal hijau dengan pengawet 

kalium sorbat 0,04%, sambal hijau dengan pengawet kalium sorbat 0,06% dan sambal 

hijau dengan pengawet kalium sorbat 0,08%.  

 

Pada hasil sensori, didapatkan hasil bahwa perlakuan kontrol memberikan hasil yang 

sangat berbeda nyata yakni 100% berbeda dengan referensi dari hari ke hari. Adanya 

penambahan konsentrasi kalium sorbat yang semakin tinggi menunjukkan dari hari ke 

hari membuat perlakuan yang ditambahkan kalium sorbat menjadi semakin tidak 

berbeda nyata dengan sambal referensi. Akan tetapi jika dilihat sebenarnya, konsentrasi 

kalium sorbat dengan kadar 0,04% dan kalium sorbat 0,06% menunjukkan pengaruh 

penambahan kalium sorbat yang masih berbeda nyata dengan referensi karena memiliki 

perbedaan dengan referensi lebih dari 50%. Sedangkan pada penambahan konsentrasi 

kalium sorbat 0,08% memiliki pengaruh penambahan kalium sorbat yang tidak berbeda 

dengan referensi di hari terakhir karena perbedaan dengan referensi memiliki persentase 

kurang dari 50%. Adanya penambahan kalium sorbat dengan kadar 0,08% pada sambal 

hijau berarti tidak memberikan perbedaan yang nyata sehingga reformulasi produk 

dikatakan bisa dilakukan dengan pemberian pengawet 0,08% karena tidak begitu 

mempengaruhi rasa yang asli.   

       

Dalam pengujian organoleptik penelitian pertama ini, pengujian hanya dilakukan selama 

4 hari. Hal tersebut dikarenakan pada hari ke-5, sampel sudah ditolak oleh quality 

control dari restoran “Lombok Idjo”. Adanya kerusakan sambal ditandai dengan bau 

yang asam tidak sedap dan mulai terdapat lendir lengket. Adanya bau dan lendir yang 

sedikit lengket pada sambal hijau disebabkan karena adanya bakteri pembentuk lendir. 

Lendir sendiri merupakan polimer (polisakarida) dari monosakarida yang membentuk 
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kapsul di sekelililing sel atau tersekresi sebagai massa berbentuk amorf (bentuknya 

tidak jelas) dalam media di sekeliling sel. Alcaligenes, Pseudomonas, Leuconostoc, 

Lactobacillus dan Streptococcus adalah beberapa contoh mikroba yang dapat 

menghasilkan lendir (McNeil, 2013). Adanya perubahan aroma suatu bahan dapat 

disebabkan oleh perbedaan umur simpan penyimpanan serta adanya proses penguraian 

senyawa volatil yang berasal dari bahan-bahan tambahan seperti bawang merah 

sehingga mengalami degradasi komponen senyawa yang akan menghasilkan bau yang 

tidak sedap.  

 

4.1.5. Pengukuran Warna Sambal Bawang 

Warna yang terlihat dari produk olahan sambal bawang adalah warna merah. 

Pengukuran warna kecerahan (lightness) pada seluruh sambal bawang pada tabel 9 dan 

gambar 18 menunjukkan pada berbagai sampel sambal bawang mengalami penurunan 

pada hari ke-2 dan kemudian terjadi kenaikan hingga hari ke-5. Dimana pada akhir 

pengamatan terjadi kenaikan dari nilai awal. Perbedaan intensitas kecerahan warna pada 

sambal bawang dapat disebabkan kondisi penyimpanan sambal maupun pH lingkungan. 

Pemberian perlakuan kalium sorbat dengan berbagai konsentrasi tidak memberikan 

dampak perubahan warna yang signifikan. Sampebarra (2018) mengatakan bahwa 

semakin tinggi pH dapat menyebabkan zat warna menjadi lebih tidak stabil 

dibandingkan dengan kadar pH yang asam serta suhu ruang yang berkisar antara 28-

31oC juga dapat menyebabkan dekomposisi dan perubahan struktur warna sehingga 

terjadi pemucatan. Hal tersebut menyebabkan sambal bawang penelitian pertama ini 

memiliki warna yang cenderung bertambah pucat (terang) dimana semakin mendekati 

angka 0 menunjukkan warna hitam dan 100 menunjukkan warna putih (Hendry & 

Houghton, 1996).  

 

Nilai a adalah koordinat kromatis pada kromameter yang menunjukkan nilai positif 

untuk warna merah dan warna negatif untuk warna hijau. Pada tabel 10 dan gambar 19, 

dapat diketahui bahwa sambal bawang memiliki nilai a* positif yang menunjukkan 

derajat warna merah. Warna merah yang terdapat pada sambal bawang disebabkan 

karena adanya pigmen karotenoid yang warnanya bervariasi dari kuning jingga sampai 

merah gelap, pendukung warna merah pada kultivar Capsicum annuum adalah capsantin 
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dan capsorubin (Alpindo, 2016). Nilai a akhir sambal bawang tertinggi didapat dari 

perlakuan kontrol. Sedangkan nilai a akhir terendah didapat dari penambahan perlakuan 

kalium sorbat 0,04%. Jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan berbagai konsentrasi 

kalium sorbat menyebabkan nilai a menjadi meningkat di akhir sedangkan pada kontrol 

memiliki nilai akhir yang menurun dari nilai awal (Alpindo, 2016). Harris (2001) dalam 

jurnalnya mengatakan bahwa perubahan warna merah pada cabai berasal dari sintesis 

karotenoid yang terbentuk selama proses pematangan buah. Sintesis karotenoid dipicu 

oleh meningkatnya konsentrasi O2, etilen, dan meningkatnya suhu penyimpanan. Hal 

ini menunjukkan bahwa pada keadaan oksigen yang tersedia dengan baik dan suhu 

penyimpanan yang tinggi akan terjadi perombakan pigmen dengan sempurna, sehingga 

perubahan warna berlangsung dengan cepat. 

 

Nilai b merupakan nilai atribut nilai yang menunjukkan derajat kekuningan atau 

kebiruan suatu sampel. Nilai b positif menunjukkan derajat kekuningan sampel 

sedangkan nilai b negatif menunjukkan derajat kebiruan suatu sampel. Pada tabel 11 

dan gambar 20, dapat terlihat bahwa terjadi perubahan derajat warna b selama 7 hari 

penyimpanan. Perlakuan kontrol memberikan nilai akhir tertinggi dibandingkan dengan 

perlakuan lain dimana perlakuan kontrol beserta penambahan kalium sorbat 0,08% 

memberikan pengaruh peningkatan nilai akhir b* dibandingkan pada perlakuan 

penambahan kalium sorbat 0,04% dan 0,06% yang mengalami penurunan. Adanya 

penurunan nilai b menurut Pangidoan (2013) dapat disebabkan karena sambal rentan 

terhadap pembusukan serta adanya pembentukan pigmen kecoklatan dari reaksi 

maillard non enzimatik dan terjadi dekomposisi oleh pigmen karotenoidnya 

(Mohammadi et al., 2008). 

 

Dari data hasil penelitian yang didapat, penambahan kalium sorbat dengan berbagai 

konsentrasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada hasil penelitian warna 

pertama ini. Penambahan pengawet kalium sorbat bertujuan untuk membantu 

memperpanjang umur simpan suatu produk tanpa merubah karakteristik fisik yang ada 

dimana karakteristik fisik disini adalah dari segi warna (Amirpour et al., 2015). 
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4.1.6. Pengukuran Angka TBA Sambal Bawang 

Pengukuran bilangan TBA merupakan salah satu parameter untuk melihat ketengikan 

thiobarbiturat dengan malonaldehida yang merupakan hasil dekomposisi peroksida pada 

minyak di sambal bawang (Rice et al., 1991). Data hasil analisis uji TBA pada sambal 

hijau penelitian pertama dapat dilihat pada tabel 12 dan gambar 21. Hasil penelitian uji 

TBA menunjukkan sambal bawang kontrol memiliki kandungan malonaldehid berkisar 

0,118 hingga 0,958 mg malonaldehid / Kg minyak, untuk kalium sorbat 0,04% berkisar 

antara 0,110 hingga 0,434 mg malonaldehid / Kg minyak, untuk kalium sorbat 0,06% 

berkisar 0,102 hingga 0,488 mg malonaldehid / Kg minyak sedangkan untuk kalium 

sorbat 0,08% berkisar 0,099 hingga 0,424 mg malonaldehid / Kg minyak. Pada hasil 

akhir nilai TBA dengan penambahan konsentrasi kalium sorbat 0,08% memiliki angka 

TBA terendah dan penambahan perlakuan kalium sorbat 0,06% memiliki angka TBA 

tertinggi.  

 

Adanya penambahan berbagai konsentrasi kalium sorbat tidak mempengaruhi nilai TBA 

yang dihasilkan dimana dapat dilihat pada gambar 21 yang menunjukkan grafik dari 

hari ke hari yang menunjukkan umur simpan sampel bertahan hingga hari ke-7 saja. 

Jika dilihat pada hari ke 3 dan 6 terjadi peningkatan angka TBA pada berbagai sampel 

yang sangat tinggi dibanding dengan angka TBA hari pertama. Rice et al (1991) dalam 

teorinya mengatakan bahwa nilai TBA yang tinggi merupakan salah satu indikator 

kualitas minyak semakin menurun atau semakin tinggi derajat ketengikannya. Tetapi 

dari gambar 21 dapat diketahui bahwa pada hasil organoleptik hari ke-7, semua sampel 

sudah ditolak oleh quality control restoran “Lombok Idjo” meskipun terjadi penurunan 

angka TBA yang hampir mendekati nilai seperti hari pertama. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh senyawa malonaldehid yang bersifat sangat labil dan sangat reaktif 

terhadap protein dan asam amino karena malonaldehid merupakan hasil dekomposisi 

hidroperoksida sehingga jumlah malonaldehid yang bereaksi dengan reagen TBA 

mengalami fluktuasi (Hidayati dkk, 2017). 

 

4.1.7. Pengukuran pH Sambal Bawang 

Pengukuran pH sambal bawang menggunakan pH meter menghasilkan data yang bisa 

dilihat pada Tabel 13 dan Gambar 22. Pengukuran pH yang dilakukan pada hari pertama 
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terhadap semua sampel sambal bawang mendapatkan nilai yang sama pada angka 5,947 

± 0,006. Selama 7 hari penyimpanan, nilai pH mengalami penurunan pada semua 

perlakuan dimana didapatkan nilai pH akhir dari yang paling tinggi sampai yang 

terendah berturut-turut adalah sampel penambahan kalium sorbat 0,08% (4,11 ± 0,01), 

kalium sorbat 0,04% (4,027 ± 0,006), kontrol (4,037 ± 0,006) dan kalium sorbat 0,06% 

(4,017 ± 0,006). Penurunan yang terjadi pada berbagai perlakuan jika dilihat dari hari 

pertama hingga hari terakhir mengalami penurunan yang konstan.  

 

Penambahan berbagai konsentrasi kalium sorbat tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai 

pH yang dihasilkan. Sofos & Busta (1993) dalam teorinya mengatakan bahwa 

penggunaan kalium sorbat sebagai pengawet efektif digunakan hingga pH 6,5, dimana 

hal tersebut sesuai dengan sambal bawang yang memiliki pH awal sekitar 5,9. Prinsip 

penghambatan kalium sorbat untuk memperpanjang umur simpan adalah dengan 

memperpanjang fase adaptasi (lag phase) pertumbuhan mikroba, dengan pengaruh yang 

lebih kecil pada laju pertumbuhan. Beberapa faktor yang membuat penambahan kalium 

sorbat pada berbagai perlakuan tidak mengalami perbedaan adalah adanya faktor seperti 

jumlah bakteri yang mengkontaminasi awal, kebersihan pengemas, suhu penyimpanan 

dan sanitasi kebersihan saat pembuatan sambal. Adanya penurunan nilai pH dari hari ke 

hari dapat disebabkan dari adanya kerusakan sambal akibat proses fermentasi bakteri 

asam laktat yang menyebabkan nilai pH menjadi turun sampai dibawah 5,0 pada kondisi 

anaerob. Hal tersebut juga didukung dari kondisi suhu ruang pada penelitian yang dapat 

mempercepat pertumbuhan bakteri asam laktat (Alpindo, 2016). 

 

4.1.8. Uji Organoleptik Sambal Bawang  

Pada pengujian organoleptik sambal bawang, pengujian dilakukan dengan uji 

pembedaan uji duo-trio. Meilgaard et al (1999) dalam bukunya mengatakan bahwa 

penggunaan uji duo-trio digunakan untuk reformulasi suatu produk baru, sehingga dapat 

diketahui ada atau tidaknya perbedaan antara produk lama dan baru tersebut. Dapat 

dilihat pada tabel 14, bahan yang digunakan dalam percobaan uji duo-trio adalah 

sampel sambal bawang asli dari restoran “Lombok Idjo”, sambal bawang tanpa 

pengawet, sambal bawang dengan pengawet kalium sorbat 0,04%, sambal bawang 
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dengan pengawet kalium sorbat 0,06% dan sambal bawang dengan pengawet kalium 

sorbat 0,08%.  

 

Pada hasil penelitian, dapat diketahui bahwa bahwa semakin lama waktu penyimpanan 

menunjukkan bahwa sampel yang diuji tidak berbeda dengan referensi. Dimana pada 

sambal bawang penambahan konsentrasi kalium sorbat 0,04%, 0,06% dan 0,08% 

memberikan persentase nilai akhir uji sensori yang semakin mendekati referensi 

dibanding dengan perlakuan kontrol. Pada berbagai perlakuan, persentase perbedaan 

dengan referensi kurang dari 50% yang menandakan bahwa hasil tidak berbeda nyata 

dengan referensi. Hal tersebut menandakan reformulasi produk dengan penambahan 

kalium sorbat dapat diterima karena mirip dengan perlakuan referensi. Akan tetapi, dari 

target satu bulan penelitian, pengujian sambal bawang hanya dapat berjalan selama 6 

hari dikarenakan pada hari ke-7 sambal bawang sudah ditolak oleh quality control dari 

restoran “Lombok Idjo”. Jika dilihat secara keseluruhan, adanya penambahan kalium 

sorbat maupun tidak yang sama-sama rusak pada hari ke-6 membuat penambahan 

kalium sorbat tidak mempengaruhi perbedaan umur simpan sampel. Hal tersebut dapat 

dikarenakan dari suhu penyimpanan yang ada dimana suhu yang digunakan pada 

penelitian ini adalah suhu ruang serta juga dapat dipengaruhi dari jumlah mikroba awal, 

sanitasi yang tidak bersih dalam pembuatan sambal bawang dan penggunaan minyak 

bekas penggorengan (Rahayu, 2000).  

 

Pada pengujian sensori secara duo-trio, banyak dari panelis yang lebih menyukai 

sambal bawang dibandingkan dengan sambal hijau. Hal ini dikarenakan cabai merah 

mengandung oleoresin yang menimbulkan rasa pedas, warna merah dan cita rasa yang 

khas. Adanya penggunaan bawang putih menurut Rahayu (2000) memiliki kandungan 

minyak atsiri yang dapat menimbulkan aroma dan memberikan cita rasa yang lebih 

gurih. Garam yang ditambahkan juga berpengaruh terhadap rasa karena garam 

merupakan pemberi dan penguat rasa bumbu yang sudah ada sebelumnya serta 

penggunaan gula yang sesuai juga memberikan kontribusi manis pada sambal cabai. 
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4.2. Penelitian Kedua 

Pada penelitian kedua, dilakukan perbaikan pengembangan lebih lanjut dari hasil yang 

didapat dari  penelitian pertama. Mulai dari kondisi tempat, peralatan masak, manusia, 

bahan mentah yang harus bersih dan sanitasi yang higienis untuk menurunkan potensi 

adanya mikroba (Rahayu, 2000). Pada penelitian kedua, proses penumbukan cabai 

dilakukan dengan bantuan alu berbahan dasar batu dan lumpang dari batu. Minyak yang 

digunakan dalam proses pemasakan menggunakan minyak baru yang kemudian setelah 

sambal telah jadi disimpan pada suhu chiller sekitar 4-7oC. 

 

4.2.1. Pengukuran Warna Sambal Hijau 

Pengukuran warna diperlukan dalam melihat perubahan warna dalam proses umur 

simpan suatu produk. Aktivitas metabolisme yang terjadi pada cabai keriting hijau 

selama penyimpanan sangat mempengaruhi perubahan warna yang terjadi. Pigmen 

klorofil yang terdapat pada cabai keriting dirombak perlahan menjadi pigmen antosianin 

selama proses pematangan. Pigmen ini akan dirombak kembali hingga warna menjadi 

kecoklatan atau rusak. Laju perombakan pigmen ini bergantung pada aktivitas fisiologi 

(laju respirasi) bahan selama penyimpanan. Semakin tinggi aktivitas fisiologinya maka 

perombakan akan terjadi dengan cepat. Komoditas dengan laju respirasi lebih tinggi 

cenderung memiliki waktu penyimpanan lebih pendek dibandingkan komoditas dengan 

laju respirasi rendah. Laju respirasi secara langsung berkaitan dengan perubahan mutu 

cabai ke arah kerusakan salah satunya mempengaruhi warna (Saltveit, 2004). 

 

Pengukuran warna untuk nilai kecerahan (lightness) dapat dilihat pada tabel 15 dan 

gambar 23. Dimana jika dilihat secara keseluruhan terjadi fluktuasi nilai kecerahan 

selama 1 bulan penyimpanan. Nilai kecerahan (Lightness) akhir pada perlakuan 

penambahan kalium sorbat 0,04% pada sambal hijau menunjukkan penurunan 

dibanding dengan perlakuan lain yang malah mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat 

terjadi diakibatkan saat tingkat kecerahan meningkat, proses metabolik (respirasi) 

sambal hijau masih berlanjut sehingga terjadi penurunan mutu (dalam hal ini perubahan 

warna). Tingkat kecerahan yang menurun dikarenakan klorofil yang bersifat tidak stabil 

dan ion magnesium yang terdapat di dalam sambal hijau dapat dengan mudah 

digantikan oleh ion hidrogen. Jika terjadi penurunan warna secara terus menerus, maka 
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nantinya sambal hijau bisa menjadi berwarna kecoklatan dikarenakan substitusi 

magnesium (Mg) oleh hidrogen (H) dengan bantuan enzim klorofilase membentuk 

feofitin (Asgar, 2017). Sedangkan adanya peningkatan nilai dapat disebabkan karena 

suhu rendah dalam penyimpanan penelitian kedua ini. Menurut Zaulia et al. (2006), 

penyimpanan pada suhu rendah dapat menghambat proses metabolisme sehingga laju 

respirasi menurun karena O2 yang dibutuhkan lebih sedikit. Peningkatan suhu tiap 10 C 

akan meningkatkan laju respirasi sebesar dua kali lipat.  

 

Nilai a adalah koordinat kromatis pada kromameter yang menunjukkan nilai positif 

untuk warna merah dan warna negatif untuk warna hijau. Pada tabel 16 dan gambar 24, 

sambal hijau yang bernilai negatif menunjukkan derajat warna hijau. Nilai akhir a pada 

berbagai perlakuan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai awal. Nilai a 

akhir sambal hijau tertinggi didapat dari penambahan kalium sorbat 0,04% dan 0,06%. 

Sedangkan pada perlakuan kontrol didapatkan nilai a akhir terendah. Bila dilihat, 

penurunan yang terjadi disebabkan karena semakin lama waktu penyimpanan terjadi 

kerusakan klorofil dan biosintesis karotenoid berlangsung dengan cepat sehingga warna 

cabai akan berubah (Harris,2001).  

 

Nilai b merupakan nilai atribut nilai yang menunjukkan derajat kekuningan atau 

kebiruan suatu sampel. Nilai b positif menunjukkan derajat kekuningan sampel 

sedangkan nilai b negatif menunjukkan derajat kebiruan suatu sampel. Pada tabel 17 

dan gambar 25, dapat terlihat bahwa terjadi perubahan derajat warna b selama 1 bulan 

penyimpanan. Pada berbagai perlakuan selama 1 bulan terjadi peningkatan nilai b dari 

nilai awal. Peningkatan yang terjadi menunjukkan warna cabai yang mengarah ke 

kuning. Hal tersebut dikarenakan umur simpan dari sambal membuat degradasi warna 

yang semakin memudar setiap harinya. Mesikipun kondisi penyimpanan telah dibuat 

dalam suhu rendah, akan tetapi adanya proses pemasakan diawal saat membuat sambal 

hijau membuat zat warna dari cabai terdegradasi (Alpindo, 2016).  

 

Dari data dan hasil penelitian yang didapat, penambahan kalium sorbat dengan berbagai 

konsentrasi pada penelitian kedua ini tidak begitu mempengaruhi perubahan warna yang 

dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan kalium sorbat sebagai zat pengawet hanya 
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berfungsi untuk membantu memperpanjang umur simpan suatu produk tanpa merubah 

karakteristik fisik yang ada dimana karakteristik fisik disini adalah dari segi warna 

(Amirpour et al., 2015).  

 

4.2.2. Pengukuran Angka TBA Sambal Hijau 

TBA merupakan salah satu indikator mutu suatu produk dalam pembentukan aldehid 

hasil oksidasi lanjutan peroksida dan hidroperoksida. Hasil pengujian TBA selama 

penyimpanan satu bulan dapat dilihat pada tabel 18 dan gambar 26. Selama proses 

penyimpanan terjadi kenaikan nilai TBA pada berbagai perlakuan. Angka asam 

thiobarbiturat pada perlakuan kontrol memiliki nilai akhir TBA tertinggi sedangkan 

pada penambahan konsentasi kalium sorbat yang semakin meningkat membuat nilai 

akhir TBA semakin rendah sehingga penambahan kalium sorbat 0,08% memiliki nilai 

akhir TBA terendah. Hal ini bisa membuktikan bahwa adanya penambahan kalium 

sorbat dapat membantu dalam menjaga kualitas mutu sambal hijau dalam 

memperpanjang mutu produk. Selama 1 bulan penyimpanan, perubahan angka TBA 

berbagai sampel menunjukkan hasil yang fluktuatif. Hidayati dkk (2017) dalam 

jurnalnya menyebutkan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena senyawa malonaldehid 

yang bersifat sangat labil dan sangat reaktif terhadap protein dan asam amino sehingga 

dihasilkan jumlah malonaldehid yang bervariatif (fluktuasi).   

 

Nilai akhir TBA berbagai perlakuan pada sambal hijau memiliki kisaran antara 0,127-

0,158 mg malonaldehid / Kg minyak. Hal ini sesuai dengan standar dari Badan 

Standarisasi Nasional (1991) dalam Azizah (2016) yang menyatakan bahwa batas 

maksimal ketengikan minyak adalah 3 mg malonaldehid/Kg sampel. Jika dibandingkan 

dengan penelitian pertama, nilai akhir TBA pada penelitian pertama juga kurang dari 3 

mg malonaldehid/Kg sampel, akan tetapi hanya bertahan sampai 4 hari dan dianggap 

rusak oleh quality control dari restoran “Lombok Idjo”. Hal ini bisa terjadi disebabkan 

dari beberapa faktor, yaitu suhu penyimpanan sambal, dimana suhu pada penelitian 

kedua adalah pada suhu chiller (3-7oC) sedangkan pada penelitian pertama adalah suhu 

ruang (28-31oC). Serta paparan cahaya pada sampel, dimana minyak yang disimpan 

pada ruangan yang terkena cahaya secara langsung akan cepat rusak sehingga dapat 

menyebabkan angka TBA tinggi (Aminah, 2010).  
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4.2.3. Pengukuran pH Sambal Hijau 

Penentuan pH merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat kesegaran sambal 

hijau. Berdasarkan nilai pH yang terdapat pada tabel 19 dan gambar 27, terjadi 

penurunan nilai pH selama pengamatan 1 bulan pada berbagai macam perlakuan. 

Dimana terjadi keanehan pada hari terakhir yang terjadi kenaikan nilai pH pada 

berbagai perlakuan. Nilai akhir pH pada perlakuan kalium sorbat 0,08% memiliki nilai 

tertinggi dibandingkan dengan perlakuan pada sambal hijau yang lain. Namun, pH di 

semua perlakuan penelitian kedua ini relatif lebih tidak asam dibandingkan dengan pH 

pada sambal hijau di penelitian pertama. Hal tersebut sesuai menurut Sofos dan Busta 

(1993) dimana perbedaan konsentrasi asam sorbat sebagai zat aktif dari kalium sorbat 

dapat mempengaruhi penghambatan bakteri. Penambahan konsentrasi 0,08% memiliki 

nilai akhir pH tertinggi disebabkan banyaknya konsentrasi zat aktif asam sorbat yang 

bekerja dalam memperpanjang fase adaptasi (lag phase) pertumbuhan mikroba 

membuat nilai pH sambal hijau pada konsentrasi kalium sorbat lebih tinggi memiliki 

nilai pH yang lebih rendah. 

 

Dari hasi penelitian yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa perbedaan penambahan 

konsentrasi perlakuan kalium sorbat tidak begitu berpengaruh satu sama lain terhadap 

lama penyimpanan sambal hijau. Jika dibandingkan dengan nilai pH sambal hijau yang 

disimpan pada kondisi suhu ruang pada penelitian pertama, penurunan nilai pH selama 

penyimpanan di suhu rendah relatif lebih kecil. Hal tersebut disebabkan pada suhu 

lingkungan yang rendah dapat menghambat aktivitas dari bakteri asam laktat. 

Penyimpanan suhu dingin pada penelitian kedua ini diduga berperan dalam 

menghambat kebusukan sambal hijau. Hal ini seperti teori dari Rachmawati (2009) 

dalam Berlian (2015) yang mengatakan bahwa penyimpanan pada suhu rendah dapat 

menghambat aktivitas enzim dan reaksi-reaksi kimia serta menghambat atau 

menghentikan pertumbuhan mikroba. Dimana penyimpanan produk pada suhu rendah 

(<10oC) berfungsi untuk mencegah kerusakan tanpa mengakibatkan perubahan yang 

tidak diinginkan seperti terjadinya pembusukan. 
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4.2.4. Uji Organoleptik Sambal Hijau 

Pada pengujian organoleptik sambal hijau, pengujian dilakukan dengan uji pembedaan 

uji duo-trio. Meilgaard et al (1999) dalam bukunya mengatakan bahwa penggunaan uji 

duo-trio dalam penelitian berfungsi dalam menemukan reformulasi suatu produk baru, 

sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya perbedaan antara produk lama dan baru 

tersebut. Dapat dilihat pada tabel 20, bahan yang digunakan dalam percobaan uji duo-

trio adalah sampel sambal hijau asli dari restoran “Lombok Idjo”, sambal hijau kontrol 

tanpa pengawet, sambal hijau dengan pengawet kalium sorbat 0,04%, sambal hijau 

dengan pengawet kalium sorbat 0,06% dan sambal hijau dengan pengawet kalium 

sorbat 0,08%.  

 

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan selama 1 bulan, hasil menunjukkan bahwa 

pada sampel kontrol, penambahan kalium sorbat 0,06% dan 0,08% memiliki perbedaan 

dengan referensi yang cukup berbeda karena memiliki persentase ≥50% berbeda dengan 

referensi. Sedangkan pada penambahan kalium sorbat 0,06%, hasil menunjukkan 

sambal hijau yang tidak berbeda nyata dengan referensi karena memiliki persentase 

perbedaan dengan referensi kurang dari 50%.  

 

Dari hasil yang didapatkan, adanya pemberian kalium sorbat ataupun tidak, memiliki 

pengaruh yang signifikan pada perbedaan rasa sambal hijau (kecuali pada penambahan 

kalium sorbat 0,06%) sehingga reformulasi produk sambal hijau bisa dikatakan tidak 

dapat dilakukan kecuali pada penambahan kalium sorbat 0,06%. Ada atau tidaknya 

penambahan kalium sorbat dari penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak begitu 

berpengaruh pada umur simpan sambal hijau. Dimana tidak adanya kerusakan sambal 

selama 1 bulan penelitian ini dapat dikarenakan adanya perbedaan suhu penyimpanan 

dari penelitian pertama. Pada penelitian kedua ini, suhu penyimpanan sambal 

menggunakan suhu chiller / suhu dingin. Adanya perbaikan dalam proses pembuatan 

sambal hijau juga dapat memperpanjang umur simpan dibandingkan dari penelitian 

pertama dimana terdapat perbaikan sanitasi dalam proses pembuatan, sanitasi bahan 

sebelum dan sesudah diproses, kondisi suhu penyimpanan, jenis pengemas yang 

digunakan dan penggunaan minyak baru (Rahayu, 2000).    
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4.2.5. Pengukuran Warna Sambal Bawang 

Perubahan warna merupakan salah satu perubahan yang paling dapat terlihat dalam 

proses umur simpan suatu produk karena terjadinya sintesis dari pigmen tertentu seperti 

karotenoid dan flavonoid disamping terjadinya perombakan klorofil. Perombakan 

klorofil menyebabkan pigmen karotenoid yang sudah ada namun tidak nyata menjadi 

nampak. Warna pada cabai merah dikendalikan oleh beberapa senyawa karotenoid 

seperti capsanthin, capsorubin dan xanthophylls untuk warna merah, sedangkan warna 

kuning jingga oleh senyawa β-karoten dan zeaxanthin (Ittah et al., 1993). Aktivitas 

metabolisme yang terjadi pada cabai rawit selama penyimpanan sangat mempengaruhi 

perubahan warna yang terjadi. Pigmen klorofil yang terdapat pada cabai rawit merah 

dirombak perlahan menjadi pigmen antosianin selama proses pematangan. Pigmen ini 

akan dirombak kembali hingga menjadi kecoklatan atau rusak. Laju perombakan 

pigmen ini bergantung pada aktivitas fisiologi (laju respirasi) bahan selama 

penyimpanan. Semakin tinggi aktivitas fisiologinya maka perombakan akan terjadi 

dengan cepat.  

 

Berdasarkan pengukuran warna kecerahan (lightness) sambal bawang yang dapat dilihat 

pada tabel 21 dan gambar 28, menunjukkan bahwa pada sampel sambal bawang 

berbagai perlakuan menunjukkan penurunan nilai kecerahan (lightness) selama 1 bulan 

penyimpanan. Dalam prosesnya, pada berbagai perlakuan sampel mengalami fluktuasi 

yang tidak menentu. Penurunan nilai kecerahan ini disebabkan oleh warna sambal 

bawang yang terlihat secara visual berubah menjadi merah gelap sehingga nilai L 

menurun mendekati warna hitam/gelap (nilai 0). Penyimpanan cabai pada suhu rendah 

lebih mampu mempertahankan zat pigmen warna dibandingkan penyimpanan pada suhu 

tinggi. Suhu penyimpanan yang rendah akan menghambat laju respirasi pada cabai. 

Laju respirasi yang rendah akan menghambat pemecahan klorofil dan menurunkan 

biosintesis karotenoid (Chitravhati et al., 2015). Penyimpanan pada suhu rendah juga 

dapat menekan angka kehilangan air pada cabai selama penyimpanan. Rendahnya suhu 

penyimpanan dapat menekan terjadinya penguapan air dari cabai sehingga tingkat 

kecerahannya lebih tinggi dari cabai yang disimpan pada suhu yang lebih tinggi 

(Lamona et al., 2015).  
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Nilai a merupakan koordinat kromatis pada kromameter yang menunjukkan nilai positif 

untuk warna merah dan warna negatif untuk warna hijau. Pada tabel 22 dan gambar 29, 

sambal bawang bernilai positif yang menunjukkan derajat warna merah. Warna merah 

yang terdapat pada sambal bawang disebabkan karena adanya pigmen karotenoid yang 

warnanya bervariasi dari kuning jingga sampai merah gelap, pendukung warna merah 

pada kultivar Capsicum annuum adalah capsantin dan capsorubin (Alpindo, 2016). 

Hasil menunjukkan bahwa sambal bawang perlakuan kontrol dan penambahan kalium 

sorbat 0,08% mengalami kenaikan nilai a. Sedangkan pada sambal bawang perlakuan 

penambahan kalium sorbat 0,04% dan 0,06% menunjukkan penurunan nilai a selama 1 

bulan penyimpanan. Harris (2001) dalam jurnalnya mengatakan bahwa perubahan 

warna merah pada cabai berasal dari sintesis karotenoid yang terbentuk selama proses 

pematangan buah. Sintesis karotenoid dipicu oleh meningkatnya konsentrasi O2, etilen, 

dan meningkatnya suhu penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahwa pada keadaan 

oksigen yang tersedia dengan baik dan suhu penyimpanan yang tinggi akan terjadi 

perombakan pigmen dengan sempurna, sehingga perubahan warna berlangsung dengan 

cepat. 

 

Nilai b merupakan nilai atribut nilai yang menunjukkan derajat kekuningan atau 

kebiruan suatu sampel. Nilai b positif menunjukkan derajat kekuningan sampel 

sedangkan nilai b negatif menunjukkan derajat kebiruan suatu sampel. Pada tabel 23 

dan gambar 30, dapat terlihat bahwa terjadi perubahan derajat warna b selama 1 bulan 

penyimpanan. Pada berbagai perlakuan, terjadi penurunan nilai b selama penyimpanan. 

Dimana perlakuan penambahan kalium sorbat 0,06% memiliki nilai b terendah dan 

penambahan perlakuan kalium sorbat 0,04% memiliki nilai b tertinggi. Adanya 

penurunan nilai b menurut Pangidoan (2013) terjadi karena bahan cabai lebih rentan 

terhadap pembusukan serta adanya reaksi pencoklatan maillard non-enzimatik, 

pembentukan pigmen kecoklatan dan dari dekomposisi oleh pigmen karotenoidnya. 

Akan tetapi adanya penyimpanan suhu rendah pada penelitian kedua ini dapat 

menghambat penurunan warna yang terjadi pada sambal bawang (Mohammadi et al., 

2008). 
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Dari data dan hasil penelitian yang didapat, penambahan kalium sorbat dengan berbagai 

konsentrasi pada penelitian kedua di sambal bawang ini tidak begitu mempengaruhi 

warna yang dihasilkan. Penambahan bahan pengawet kalium sorbat hanya berfungsi 

untuk membantu memperpanjang umur simpan suatu produk tanpa merubah 

karakteristik fisik yang ada dimana karakteristik fisik disini adalah dari segi warna 

(Amirpour et al., 2015).  

 

4.2.6. Pengukuran Angka TBA Sambal Bawang 

Hasil penentuan angka TBA pada sambal bawang penelitian kedua ini digunakan untuk 

mengetahui adanya reaksi lebih lanjut pada lemak yang menyebabkan ketengikan. 

Prinsip uji TBA berdasarkan atas terbentuknya pigmen berwarna merah sebagai hasil 

dari reaksi kondensasi antara 2 molekul TBA dengan 1 molekul malonaldehid. Lemak 

yang tengik akan bereaksi dengan asam thiobarbiturat menghasilkan warna merah. 

Intensitas warna merah tersebut yang akan menunjukkan derajat ketengikan dari minyak 

tersebut, dimana Khotimah dkk (2013) mengatakan bahwa semakin besar angka TBA 

minyak berarti membuat minyak semakin tengik.  

 

Pada tabel 24 dan gambar 31, dapat dilihat selama 1 bulan penyimpanan sambal bawang 

terjadi penurunan nilai akhir TBA pada seluruh perlakuan. Dimana pada perlakuan 

penambahan kalium sorbat 0,04% memiliki nilai akhir TBA tertinggi dan pada 

perlakuan penambahan kalium sorbat 0,08% memiliki nilai akhir TBA terendah. Selama 

1 bulan, terjadi perubahan fluktuatif pada angka TBA yang dihasilkan seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini disebabkan dari karakteristik senyawa 

malonaldehid yang sangat labil dan sangat reaktif (Hidayati dkk, 2017). Penambahan 

kalium sorbat 0,08% menunjukkan nilai TBA yang lebih rendah dibandingkan yang 

lain, karena kalium sorbat dapat mencegah aldehid (yang berperan dalam proses 

ketengikan) terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga pembentukan 

malonaldehid dapat terhambat. Batasan nilai TBA pada produk pangan oleh FDA (Food 

Drug Administration) US dalam Azizah dkk (2017) adalah maksimal 1,286 mg 

malonaldehid/kg bahan. Hal tersebut memperkuat bukti bahwa selama 1 bulan 

penyimpanan sambal bawang  pada berbagai perlakuan masih memiliki kondisi minyak 

yang baik.    
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4.2.7. Pengukuran pH Sambal Bawang 

Pada penelitian kedua, pengukuran pH dilakukan sebagai indikator untuk melihat 

kondisi mutu nilai pH sambal bawang. Berdasarkan nilai pH yang terdapat pada tabel 

25 dan gambar 32, terjadi penurunan nilai pH selama penyimpanan 1 bulan pada 

berbagai macam perlakuan. Dimana terjadi keanehan pada hari terakhir yang terjadi 

kenaikan nilai pH pada berbagai perlakuan. Nilai akhir pH pada perlakuan kalium 

sorbat 0,08% memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan perlakuan pada sambal 

bawang yang lain. Akan tetapi, pH pada sambal bawang di semua perlakuan penelitian 

kedua ini relatif lebih tidak asam dibandingkan dengan pH saat penelitian pertama.  

 

Pengaruh berbagai konsentrasi kalium sorbat pun sebenarnya memiliki angka pH yang 

tidak jauh berbeda satu sama lain. Hal ini menyebabkan penambahan kalium sorbat 

tidak terlalu mempengaruhi hasil. Oleh karena itu perbedaan suhu diduga 

mempengaruhi hasil akhir. Dimana pada penelitian kedua ini, pengaruh suhu yang 

dingin menurut Rachmawati (2009) dalam Berlian (2015) dapat menghambat aktivitas 

enzim dan reaksi-reaksi kimia serta menghambat atau menghentikan pertumbuhan 

mikroba. Sedangkan pada penelitian pertama yang dilakukan pada suhu ruang (28-

31oC) diduga mempercepat respirasi bahan, sehingga terjadi kenaikan jumlah asam-

asam organik yang mengakibatkan turunnya pH (Berlian, 2015).  

  

4.2.8. Uji Organoleptik Sambal Bawang 

Pada pengujian organoleptik sambal bawang, pengujian dilakukan dengan uji 

pembedaan uji duo-trio. Dalam bukunya, Meilgaard et al (1999) mengatakan bahwa 

untuk menguji reformulasi suatu produk yang baru dapat digunakan uji duo-trio untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara produk lama dan baru. Dapat dilihat 

pada tabel 26, bahan yang digunakan dalam percobaan uji duo-trio adalah sampel 

sambal bawang asli dari restoran “Lombok Idjo”, sambal bawang kontrol, sambal 

bawang dengan pengawet kalium sorbat 0,04%, sambal bawang dengan pengawet 

kalium sorbat 0,06% dan sambal bawang dengan pengawet kalium sorbat 0,08%.  
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Pada hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada sambal bawang berbagai konsentrasi 

menunjukkan semakin lama waktu penyimpanan memiliki hasil yang tidak berbeda 

dengan referensi. Adanya penambahan kalium sorbat berbagai perlakuan memiliki 

persentase perbedaan yang tidak berbeda dengan referensi. Perlakuan kontrol memiliki 

hasil yang cukup berbeda dengan referensi karena memiliki nilai ≥50% berbeda dengan 

referensi. Dari hasil yang didapat, adanya reformulasi produk dengan atau tanpa 

penambahan kalium sorbat bisa dilakukan. Ada atau tidak adanya penambahan 

pengawet tidak mempengaruhi rasa asli dari sambal bawang restoran “Lombok Idjo”. 

Pengujian sambal bawang pada penelitian kedua ini dapat bertahan hingga 1 bulan tidak 

seperti penelitian pertama disebabkan adanya perbaikan dalam sanitasi dalam proses 

pembuatan, kebersihan alat dan bahan sebelum dan sesudah diproses, kondisi suhu 

penyimpanan serta jenis pengemas yang digunakan dimana dapat mempengaruhi hasil 

(Rahayu, 2000).  

 

 

 


