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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia sangat menggemari masakan yang terbuat dari olahan cabai 

merah seperti sambal, oseng-oseng, rendang, dan sebagainya. Cabai yang banyak 

digunakan masyarakat Indonesia untuk membuat masakan tersebut adalah cabai merah 

besar panjang (C. annum var. longum). Namun demikian cabai merah sendiri 

merupakan salah satu jenis sayuran yang mudah rusak (perishable), sehingga pada 

musim-musim tertentu harga cabai dapat melonjak sangat tinggi sehingga menyebabkan 

petani dan pedagang makanan mengalami kerugian yang cukup besar. Salah satu cara 

agar dapat menjaga harga cabai agar tidak jatuh dipasaran adalah dengan cara mengolah 

cabai merah menjadi cabai kering. Dengan mengolah cabai segar menjadi cabai kering 

tentunya akan meningkatkan harga cabai itu sendiri, namun semua itu harus disertai 

dengan kontrol kualitas mutu cabai kering itu sendiri. Selain untuk konsumsi dalam 

negeri, Indonesia sendiri pernah menjadi negara pengekspor cabai kering hingga tahun 

1970 dengan jumlah hampir 7000 ton. Namun data tahun 1974 menunjukkan ekspor 

cabai Indonesia menurun drastis karena ketidakmampuan petani untuk menjaga mutu 

dari cabai kering (Setiadi,1987).  

 

Salah satu metode yang sering digunakan untuk memperpanjang umur simpan suatu 

produk pangan adalah dengan proses pengeringan. Pengeringan merupakan salah satu 

metode yang digunakan untuk mencegah timbulnya kerusakan makanan dengan cara 

menurunkan aktivitas air (Desrosier & Desrosier, 1978). Pengeringan dapat dilakukan 

dengan cara memakai suatu alat pengering (artificial dryer) atau dengan penjemuran 

(sun drying) yaitu pengeringan dengan menggunakan energi panas matahari secara 

langsung. Pengeringan buatan mempunyai keuntungan karena suhu dan aliran udara 

dapat diatur sehingga waktu pengeringan dapat ditentukan, dan kebersihan mudah 

diawasi. Penjemuran memiliki keuntungan energi panas yang digunakan murah dan 

berlimpah, tetapi menimbulkan kerugian karena panas matahari tidak terus menerus ada 

sepanjang hari, dan kenaikan suhu tidak dapat diatur sehingga lama penjemuran sukar 

ditentukan. Hal ini disebabkan jumlah energi panas yang jatuh ke permukaan bumi 
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biasanya tidak tetap dan juga kebersihan bahan pangan yang dijemur sukar diawasi 

(Winarno, 1993). 

 

Setiap metode pengeringan akan memberikan efek terhadap produk yang dikeringkan 

baik positif maupun negatif. Hal positif yang dapat diambil adalah umur simpan produk 

menjadi lebih lama dan mudah didistribusikan. Namun hal-hal negatif yang 

mempengaruhi aspek penting mutu  produk cabai kering antara lain: menurunnya sifat 

kimia dan fisik produk seperti penurunan betakaroten dan penurunan warna pada cabai 

merah. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perbedaan metode 

pengeringan yang akan dilakukan untuk mengeringkan cabai merah besar panjang (C. 

annum var. longum) (Gambar. 1) yaitu cabinet dryer, solar tunnel dryer, dan freeze 

dryer terhadap penurunan mutu fisik warna serta kandungan betakaroten cabai merah. 

Serta mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap cabai merah yang dihasilkan 

masing-masing metode pengeringan.  

   

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Cabai merah 

Cabai berasal dari Amerika Tengah dan saat ini merupakan komoditas penting dalam 

kehidupan masyarakat di Indonesia. Hampir semua rumah tangga mengkonsumsi cabai 

setiap hari sebagai pelengkap dalam hidangan keluarga sehari-hari. Konsumsi cabai 

rata-rata sebesar 4,6 kg per kapita per tahun. Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik 

(BPS) produksi cabai nasional tahun 2009 mencapai 1,3 juta ton sedangkan konsumsi 

1,2 ton, yang artinya produksi cabai surplus dari 152 varietas yang ada di Indonesia 

(Anonim, 2011; BPS, 2009). Produksi cabai yang berlebihan tentunya bila tidak 

dilakukan penanganan lanjutan akan banyak cabai merah yang terbuang karena sifatnya 

yang mudah rusak (perishable), sehingga salah satunya diolah menjadi produk cabai 

merah kering. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat baik 

dalam bidang ekspor cabai merah kering, hanya saja kualitas yang kurang terjaga 

membuat kualitas ekspor cabai merah Indonesia sangat turun. Sehingga butuh perhatian 

khusus untuk menangani masalah tersebut.  

 

Cabai merah (Capsicum annum L.) merupakan salah satu jenis sayuran dan rempah-

rempah yang banyak dikonsumsi masyarakat. Tanaman cabai merah diperkirakan 
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memiliki ±20-30 spesies. Sedangkan berdasarkan morfologinya cabai dibedakan 

menjadi cabai besar panjang (C. annum var. longum), cabai keriting (C. annum sp.), 

cabai bulat pendek (C. annum var. abbreviate), paprika (C. annum var. grosum), cabai 

rawit (C. frutescens), C. baccatum,C. pubescens, dan C. chinese (Setiadi, 1987). Cabai 

merah tersusun atas beberapa senyawa kimia dimana air adalah komponen dengan 

jumlah terbesar. Komposisi kimia cabai merah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

Gambar 1. Cabai merah besar panjang (C. annum var. longum) 

Tabel 1. Komposisi Kimia Cabai Merah Segar 

 Komponen Komposisi (% bb) 

Kadar Air 87-90 

Kadar Karbohidrat 54-58 

Kadar Pati 0,5-1,5 

Kadar Protein 11-14 

Kadar Total abu 5-6 

Kadar Komponen volatil 0,7-2,6 

Kadar Komponen non-volatil 15-22 

Kadar Asam askorbat 0,029-0,063 

(Setiadi,1987) 

 

Cabai merah kering atau yang biasa disebut dengan lombok kering banyak digunakan 

oleh masyarakat Indonesia dan menjadi komoditas ekspor yang cukup potensial. 

Standar mutu untuk cabai kering / lombok kering sangat penting digunakan untuk 

menjaga mutu cabai kering itu sendiri, seperti kadar air, jumlah kotoran yang 

diperbolehkan, bau dan rasa (Tabel. 2) 
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Tabel 2. Syarat Mutu Cabai Kering  

No Jenis Uji Satuan 
Persyaratan 

Mutu I Mutu II 

1. Bau dan Rasa - Khas Khas 

2. Berjamur dan Berserangga (b/b) - Tidak ada Maks 3,0 

3. Excreta mg/kg Maks 2,0 Maks 3,0 

4. Kadar air (b/b) % Maks 11,0 Maks 11,0 

5. Benda asing (b/b) % Maks 1,0 Maks 3,0 

6. Buah cacat (b/b) % Maks 5,0 Maks 5,0 

(SNI Lombok Kering, 1994) 

 

1.2.2. Pengeringan 

Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air 

dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui 

penggunaan energi panas. Kandungan air dalam bahan tersebut dikurangi hingga batas 

agar mikroorganisme tidak dapat tumbuh di dalamnya. Keuntungan pengeringan adalah 

bahan menjadi lebih awet dan volume bahan menjadi lebih kecil sehingga 

mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan dan pengepakan. Berat bahan juga 

menjadi berkurang sehingga mempermudah pengangkutan, dan biaya produksi menjadi 

lebih murah. Pengeringan juga memiliki kekurangan yaitu sifat asal bahan berubah, 

misalnya bentuk, sifat-sifat fisik dan kimianya, penurunan mutu. Kerugian yang lain 

juga disebabkan karena bahan kering perlu pekrjaan tambahan sebelum dipakai, 

misalnya harus dibasahkan kembali (rehidrasi) sebelum digunakan (Winarno, 1993). 

 

Pengeringan yang biasa digunakan untuk sayuran dan buah-buahan dapat digolongkan 

menjadi empat macam yaitu solar drying, atmospheric drying, sub atmospheric drying 

dan novel drying. Solar drying  contohnya adalah sun dryers-direct dan solar dryers 

indirect. Atmospheric drying  contohnya cabinet dryer, rotary dryer, dan spray dryer. 

Sub atmospheric drying contohnya adalah freeze dryer, dan continous vacuum dryer. 

Sedangkan novel drying contohnya adalah microwave, infra-red radiation drying dan 

magnetic filed drying (Tortoe, 2010). 

 

1.2.2.1. Solar Tunnel Drying 

Pengeringan dengan memanfaatkan sinar matahari disebut metode solar  drying. 

Contohnya adalah Solar Tunnel Drying (STD) yang memanfaatkan sinar matahari 
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dalam dua bentuk, yaitu energi panas yang mengerikan produk dan energi listrik untuk 

menggerakan kipas angin. Energi listrik dihasilkan karena adanya photovoltaic yang 

berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi listrik hingga mampu menggerakan 

kipas angin. Udara panas yang terkumpul dari bagian pengumpul panas (heat section) 

disalurkan melalui drying secretion, yaitu tempat diletakkannya produk yang akan 

dikeringkan oleh udara yang dihasilkan oleh kipas angin untuk mengeringkan produk. 

STD banyak diminati karena konstruksi bangunannya simpel dan cukup murah karena 

mengandalkan panas dari matahari (Baker, 1997; Sutanto-Darmadi & Budianto, 2005). 

 

Pada awal proses pengeringan ketika sejumlah besar air menguap, suhu udara 

mengering di STD akan menurun. Selanjutnya akan terjadi pertambahan panas yang 

timbul dari absorbsi radiasi matahari di produk itu sendiri. Kehilangan panas yang 

timbul dari penguapan kelembaban terimbangi oleh tambahan panas dari absorbsi 

radiasi matahari dari bahan itu sendiri sehingga dapat menjaga suhu yang hampir 

konstan di STD. Dengan kondisi ini makan pengeringan di sepanjang drying area 

hampir merata (Baker, 1997). 

 

1.2.2.2. Cabinet Drying 

Cabinet drying merupakan pengeringan yang dapat digunakan untuk berbagai macam 

bahan makanan. Prinsip dasar pengeringan dengan menggunakan alat ini adalah dengan 

mengeringkan pada temperatur yang rendah dengan pemanasan aliran udara. Produk 

yang akan dikeringkan ditempatkan pada trays dengan lapisan tipis kemudian dibiarkan 

di sebuah ruangan pengering. Udara panas diedarkan secara vertikal melalui kolom 

dengan kipas sirkulasi.  Udara segar dibawa ke kabinet dan udara lembab habis dengan 

menggunakan panas.  Lantai kayu lapis berlubang digunakan untuk seragam 

mendistribusikan udara di dalam mesin pengering. Baki pengering dibuat ukurannya pas 

dengan cabinet untuk mencegah perpindahan udara ke material yang akan dikeringkan 

(Dalfsen, 1999) 

 

1.2.2.3. Freeze Drying 

Freeze drying  dikembangkan untuk mengurangi hilangnya komponen rasa dan aroma 

yang dapat terjadi pada pengeringan konvensional. Proses freeze drying  memiliki dua 

tahap utama yaitu produk dibekukan kemudian dikeringkan dengan menggunakan 
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prinsip sublimasi langsung dari es dibawah tekanan tinggi. Dalam metode ini, air diubah 

menjadi es dengan pembekuan, kemudian es akan diubah langsung menjadi uap.  Untuk 

mengurangi uap air yang terbentuk saat proses pengeringan beku adalah dengan proses 

kondensasi. Kondensasi berdasar pada prinsip yaitu uap air akan selalu berpindah dari 

area yang lebih hangat menuju area yang lebih dingin. Pada pengeringan ini, produk 

tidak kontak langsung dengan udara (konsisi vakum) dan suhunya rendah. Hal tersebut 

dapat mencegah kerusakan seperti oksidasi dan perubahan kimia pada produk. Kerugian 

utama pada  freeze drying  adalah tingginya biaya energi yang digunakan serta 

membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pengeringan konvensional 

(Canovas & Mercado, 1998; Carlsen, 1999). Freeze drying banyak digunakan untuk 

mengeringkan buah-buahan dan sayuran seperti wortel, strawberry, manggis, durian, 

dan lainnya karena dapat  mempertahankan tekstur dan kandungan kimiawinya 

(Canovas, 1998; Tortoe, 2010) 

 

1.2.3. Pre-treatment 

Pre treatment merupakan perlakuan pendahuluan yang dilakukan dengan harapan dapat 

menjaga kestabilan warna cabai setelah pengeringan. Perubahan warna yang terjadi 

dapat disebabkan oleh enzim polifenolase, yaitu oksidasi yang terjadi disebabkan udara 

mengubah senyawa polifenol menjadi senyawa berwarna hitam. Pada umumnya, 

semakin tinggi jumlah panas yang diberikan maka mikroba yang mati semakin banyak 

hingga pada suatu tingkat dimana komoditi bebas mikroba (Winarno, 1993). 

 

Memblansir atau blanching merupakan metode pemasakan yang akan menghasilkan 

sayuran yang lebih renyah dan berwarna cerah sehingga sangat cocok untuk diterapkan 

pada sayuran yang akan disajikan mentah sebagai lalap, gado – gado atau salad. Jenis 

jenis blanching yang sering digunakan untuk produk sayuran antara lain steam 

blanching dan hot water blanching. Beberapa jenis sayuran yang biasa diblansir adalah 

kacang panjang, cabai, kubis, dan wortel. Blanching juga dilakukan agar proses 

pengupasan lebih mudah. (Novary, 1997). 

 

Menurut SNI Lombok Kering (1994), cabai kering maksimal memiliki kadar air sebesar 

11%.  Sebelum dilakukan proses pengeringan, cabai merah terlebih diberi perlakuan 
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pendahuluan (pre-treatment) yaitu dengan perendaman pada larutan natrium 

metabisulfit (Na2S2O5) dengan konsentrasi 0,2% atau 2 gram/L air. Setelah direndam, 

cabai langsung dimasukan ke dalam air dingin beberapa saat kemudian dikeringkan 

hingga memiliki kadar air kurang dari 11% (Setiadi, 1987) 

 

1.2.4. Parameter Mutu Cabai Merah Kering 

 

Warna dan kandungan betakaroten merupakan parameter mutu yang sangat penting 

untuk menentukan kualitas produk cabai merah kering.  

1.2.4.1. Warna 

Pemilihan produk bahan pangan dipengaruhi secara sensori dengan memakai lima 

indera. Penilaian dari atribut warna dengan indera penglihatan sangat menentukan 

dalam pemilihan produk. Warna pada produk pangan juga digunakan sebagai 

standarisasi produk dan proses kontrol. Warna dari suatu produk pangan dipengaruhi 

oleh bahan dasar, tingkat kematangan bahan baku yang digunakan  berhubungan dengan 

kandungan pigmennya dan perubahannya selama tahapan pengolahan (Mac Dougall, 

2002) 

 

Penilaian kualitas bahan pangan pertama kali oleh seorang konsumen adalah 

penampakan visual. Analisa penampakan dari bahan pangan digunakan untuk 

memelihara kualitas bahan selama dan di akhir proses. Warna dan tekstur adalah atribut 

penampakan yang paling penting dari suatu bahan pangan, terkait dengan penerimaan 

konsumen. Warna yang tidak normal, terutama yang berhubungan dengan penurunan 

eating quality atau kerusakan bisa menyebabkan penolakan produk oleh konsumen 

(Akoy et.al., 2008).  

 

Pigmen karotenoid mudah teroksidasi oleh cahaya, udara, dan panas sehingga 

menyebabkan memudarnya warna pada buah dan sayur (Kanner et al., 1977). Jumlah 

dan perbandingan komponen karotenoid pada cabai bervariasi, tergantung kematangan, 

varietas, agroteknik, dan klimatologi (Purseglove et al., 1981). Pigmen warna seperti 

capsanthin, cryptoxanthin, carotene, dan zeaxanthin memberikan kontribusi warna 

merah pada cabai merah (Novari, 1997) 
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Kromameter terdiri dari sumber cahaya, tiga filter warna dasar yaitu merah, hijau, dan 

biru serta detector (Francis, 1987). Output sistem alat ini dapat dihgunakan untuk 

memperkirakan kadar pigmen suatu obyek yang diketahui memiliki variasi pigmen yang 

tidak rumit secara akurat. 

 

 

Gambar 2. Pemetaan Warna CIELAB [Sumber : Minolta Co, Ltd. (1998)]. 

 

 

Gambar 3. Diagram a*b Chromacity. [Sumber : Minolta Co, Ltd. (1998)]. 

 

Satuan warna L*C*h menggunakan diagram yang sama dengan yang digunakan satuan 

warna L*a*b*, tetapi tidak menggunakan koordinat bola tetapi silindris. Dalam satuan 

warna ini, L* menyatakan lightness, sama dengan L* pada satuan CIELAB, C* adalah 

chroma, dan h adalah sudut hue. Nilai chroma C* di pusat adalah 0 dan terus bertambah 

sebanding dengan jarak dari pusat. Sudut hue h didefinisikan dimulai dari absis 0
0
  

berarti +a* (merah), 90
0 

berarti +b* (kuning), 180
0
 berarti -a* (hijau), dan 270

0
 berarti   

-b* (biru) (Gambar 3). Hue adalah istilah yang dipakai dalam dunia warna untuk 

klasifikasi macam warna seperti merah, kuning, biru, dan lain-lain. Lightness adalah 

seberapa cerah warna suatu bahan, warna ini dapat dibedakan menjadi warna cerah dan 
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gelap. Misalnya warna kuning lemon lebih bersinar daripada kuning jeruk. Lightness 

diukur secara independen dari setiap hue. Saturation adalah jelas atau buramnya suatu 

warna. Misalnya warna kuning lemon lebih jelas sedangkan warna kuning pir lebih 

buram (Minolta Co., 1998). 

 

1.2.4.2. Betakaroten 

Ekstrak cabai (Capsicum annum) mengandung semua komponen rasa dan warna yang 

terdapat pada rempah-rempah yang banyak digunakan seperti oleoresin. Pada cabai 

sendiri mengandung beberapa karoten dasar yaitu capsanthin, capsorubin, dan β-karoten 

yang memberikan warna merah oranye (Hendry & Houghton, 1996) 

   

Karotenoid merupakan prekursor vitamin A yang disebut provitamin A. Karotenoid 

yang paling potensial yaitu β-karoten yang digunakan sebagai sumber vitamin A untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. β-karoten berperan dalam pertumbuhan, penglihatan, 

kesehatan kulit dan rambut, serta antioksidan dalam tubuh. β-karoten memiliki rumus 

molekul C40H56 dengan berat molekul 536,88. Titik lebur dari β-karoten sangat tinggi 

yaitu 130-220
o
C, dan melting point sebesar 178-179

o
C. Karoten memiliki struktur 

seperti vitamin A dan dalam tubuh dapat diubah menjadi vitamin A. Komposisi karoten 

terdiri dari 2 golongan besar, yaitu α-karoten sebesar 36%, β-karoten sebesar 54%, dan 

sisanya 10% terdiri dari gama-karoten, likopen, dan xantofil (Almatsier, 2002). 

 

Kerusakan β-karoten dapat terjadi secara alami dan dari komposisinya itu sendiri. Selain 

itu juga dipengaruhi oleh suhu proses pemasakan, kondisi pengemasan dan 

penyimpanan, aktivitas lipoksigenase dan enzim-enzim lainnya, serta oksidasi. 

Kecepatan kerusakan karotenoid akibat oksidasi sangat dipengaruhi oleh suhu dan lama 

pemanasan. Semakin tinggi suhu dan semakin lama pemanasan kerusakan karotenoid 

juga semakin tinggi, sehingga perubahan warna semakin cepat mengarah ke warna yang 

lebih gelap (Kanner, 1978). Provitamin A sangat sensitif terhadap oksidasi, oto-

oksidasi, dan cahaya tetapi stabil terhadap panas dalam kondisi inert (bebas O2). 

Senyawa ini larut dalam kloroform, karbon disulfida (CS2), dan benzene tetapi agak 

sukar larut dalam petroleum eter dan tidak larut dalam alkohol. Semua provitamin A 

larut dalam lemak (Winarno, 1993).  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh metode pengeringan cabinet 

drying, solar tunnel drying, dan freeze drying terhadap warna, kandungan betakaroten 

dan tingkat penerimaan konsumen  pada cabai merah besar panjang (C. annum var. 

longum), sebelum dan sesudah dikeringkan.  
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