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4. PEMBAHASAN 

 

Cabai merah (Capsicum annum L.) merupakan sayuran yang sangat mudah rusak 

(perishable), salah satu cara untuk memperpanjang umur simpan adalah dengan 

pengolahan lanjutan seperti pengeringan. Namun proses pengeringan tersebut dapat 

menurunkan kualitas fisik bahan seperti bentuk dan warna serta dapat menurunkan 

kandungan kimiawinya seperti betakaroten (Winarno, 1993). Oleh karena itu, penelitian 

ini bertujuan untuk melihat dan membandingkan seberapa besar penurunan mutu fisik 

dan kimiawi pada cabai merah kering setelah dikeringkan dengan menggunakan tiga 

metode pengeringan yang berbeda (cabinet drying, solar tunnel drying, freeze drying). 

 

Sebelum melakukan penelitian utama, penulis telah melakukan penelitian pendahulan 

yang bertujuan untuk menentukan metode blanching yang paling baik dalam 

mempertahankan mutu fisik warna cabai kering. Dari hasil penelitian pendahuluan 

tersebut, metode blanching kombinasi hot water dan sodium metabisulfit 0,2% pada 

suhu 90
o
C selama 6 menit (Setiadi, 1997) dapat mempertahankan warna cabai setelah 

pengeringan dibandingan metode steam blanching dan hot water blanching. Hal 

tersebut dapat terjadi karena sodium metabisulfit merupakan salah satu  bahan tambahan 

yang sering digunakan dalam pengolahan pangan yang berfungsi sebagai pemutih bahan 

pangan digunakan untuk mencegah kerusakan karena reaksi  pencoklatan yang 

enzimatis serta bekerja sebagai zat antioksidan (Winarno, 1993).  

 

Pada penelitian utama, cabai merah besar panjang (C. annum var. longum) diblansir 

terlebih dahulu, kemudian dikeringkan pada tiga pengeringan yang berbeda yaitu 

cabinet drying, solar tunnel drying, dan freeze drying. Pengeringan terus dilakukan 

hingga cabai merah mencapai kadar air sesuai standar pengolahan cabai yaitu 7-10% 

(Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian Dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen 

Pertanian, 2009).  Masing-masing pengeringan membutuhkan waktu yang berbeda 

untuk mencapai kadar air tersebut : cabinet drying membutuhkan waktu 32 jam dengan 

suhu 55
o
C, solar tunnel drying membutuhkan waktu 24 jam dengan suhu yang 

berfluktuatif yaitu 40
o
C-70

o
C tergantung pada kondisi cuaca saat pengeringan. 
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Sedangkan untuk freeze drying membutuhkan waktu 90 jam dengan suhu -109
o
C. Untuk 

menentukan kadar air cabai merah dilakukan dengan menggunakan metode 

thermogravimetry.  

 

4.1. Betakaroten 

Karotenoid memiliki sifat menyerap cahaya dan sinar UV, sehingga jumlah karotenoid 

dalam suatu bahan dapat diukur dengan menggunakan prinsip sprektrofotometri 

(Verlag, 1992). Dari uji beda T-test yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa cabai 

merah yang dikeringkan dengan tiga metode pengeringan menunjukkan beda yang 

signifikan terhadap cabai merah segar. Selain uji T-test, dilakukan pula uji parametrik 

one way anova (Duncan) untuk melihat beda nyata antara kandungan betakaroten cabai 

merah  segar yang akan dikeringkan maupun antara cabai merah yang sudah 

dikeringkan masing-masing metode pengeringan. Pada cabai merah segar, data 

menunjukkan bahwa terdapat beda nyata antara cabai merah yang digunakan pada 

metode cabinet drying dengan solar tunnel drying namun tidak memiliki beda nyata 

dengan cabai merah yang digunakan pada metode freeze drying. Perbedaan kandungan 

betakaroten pada cabai merah segar ini terjadi karena cabai yang digunakan pada 

masing-masing metode dibeli tidak pada hari yang sama sehingga tingkat kematangan 

tiap cabai berbeda-beda. Jumlah dan perbandingan komponen karotenoid pada cabe 

bervariasi, tergantung kematangan, varietas, agroteknik, dan klimatologi (Purseglove et 

al., 1981). 

 

Sebelum dan sesudah pengeringan ada perubahan kadar betakaroten yang nyata pada 

semua cabai yang dikeringkan dengan metode pengeringan yang berbeda-beda. 

Kandungan betakaroten cabai merah setelah dikeringkan dengan menggunakan metode 

cabinet drying mengalami penurunan paling besar yaitu sebesar 30,45 % sedangkan 

kandungan betakaroten cabai merah yang dikeringkan dengan metode solar tunnel 

drying mengalami penurunan sebesar 17,92 % dan cabai merah yang dikeringkan 

dengan metode freeze drying hanya mengalami penurunan sebesar 7,25% (Tabel 4).   

 

Pada pengeringan cabinet dryer  kandungan betakaroten pada cabai merah menurun 

drastis. Hal ini disebabkan pada cabinet dryer proses pengeringan menggunakan suhu 
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yang cukup tinggi yaitu 55
o
C dan dikeringkan selama 32 jam non-stop oleh karena itu, 

struktur betakaroten yang terdapat pada cabai merah menjadi sangat rusak. Hal tersebut 

berpengaruh pada penampakan cabai yang menjadi lebih gelap dan kandungan 

betakaroten yang menurun drastis (Tortoe, 2010). Berbeda halnya dengan cabai merah 

yang dikeringan dengan solar tunnel dryer kandungan betakarotennya relatif lebih 

tinggi dibandingkan dengan cabai merah yang dikeringkan dengan menggunakan 

cabinet dryer. Hal tersebut dapat terjadi karena lamanya pengeringan hingga cabai 

merah mencapai kadar air 7-10% hanya membutuhkan waktu 24 jam. Proses 

pengeringan yang terjadi hanya pada pukul 08.00 -16.00, pada malam hari, solar tunnel 

dryer tidak mengalami proses pengeringan. Pigmen karotenoid sendiri mempunyai 

karakteristik mudah teroksidasi oleh cahaya, udara, dan panas sehingga menyebabkan 

memudarnya warna pada buah dan sayur (Kanner et al., 1977). Pada proses 

pengeringan, semakin lama pengeringan dan tingginya suhu pengeringan menyebabkan 

hilangnya karoten pada bahan ( Abonyi et al., 2001) 

 

Metode pengeringan freeze dryer menurunkan kandungan betakaroten dan total 

perubahan warna yang paling sedikit dibandingkan yang lain. Hal ini menurut 

(Phongsombon & Intipunya, 2009)  disebabkan karena proses pengeringan 

menggunakan freeze dryer menggunakan suhu rendah, sehingga mengurangi dampak 

pengerutan pada bahan yang menyebabkan warnanya menjadi lebih gelap. Selain itu, 

pada  freeze dryer pengeringan dilakukan secara vacuum sehingga pigmen karoten dapat 

stabil. Penurunan  betakaroten pada freeze drying terjadi karena pada saat kondisi tidak 

ada oksigen dapat membentuk cis-isomer yang dapat mendegradasi karoten ( Abonyi et 

al., 2001).  

 

Penelitian yang telah dilakukan pada pengeringan irisan tipis wortel  pada suhu 60-70
o
C 

mengalami penurunan betakaroten sebesar 72%, sedangkan pengeringan dengan 

menggunakan freeze dryer hanya mengalami penurunan hanya 8%. (Rukmini et al., 

(1985) dalam Abonyi, (2001); Desorby et al (1997) dalam Abonyi (2001). 

 

Karotenoid mempunyai sifat menyerap cahaya yang khas yang disebabkan adanya 

chromophore panjang dari ikatan ganda konjugasi rantai polyene. Chromophore tujuh 
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atau lebih ikatan ganda dapat memberikan kemampuan menyerap cahaya, sehingga 

warna kuning, oranye dan merah dapat diteliti.  Senyawa karoten bersifat tidak jenuh, 

sebab dalam strukturnya banyak ikatan rangkapnya. Adanya ikatan rangkap 

mengakibatkan karoten tidak stabil, mudah mengalami perubahan yang mengarah pada 

kerusakan. Kerusakan pada karoten dapat disebabkan karena panas, peristiwa oksidasi 

dan isomerisasi (Eskin, 1979; Britton, 1992). Penelitian yang dilakukan Schwiggert 

(2007) menyebutkan bahwa pengeringan cabai merah dibawah sinar matahari langsung 

menyebabkan penurunan karoten secara drastis. Hal tersebut disebabkan karena suhu 

pengeringan yang terlalu tinggi yang menyebabkan terjadinya reaksi isomerasi  cis-

trans (E/Z) dan adanya oksidasi.  

 

Alasan utama Kerusakan betakaroten dapat terjadi akibat beberapa hal yaitu oksidasi, 

autooksidasi, fotooksidasi, oksidasi ganda dan isomerisasi cis-trans. Mekanisme 

kerusakan karotenoid selama proses dan penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 13. 

Proses oksidasi akan langsung terjadi saat adanya proses autooksidasi, proses ini sangat 

spontan sehingga memunculkan rantai radikal bebas karena keberadaan oksigen dan 

cahaya. Oksidasi ganda terjadi pada sistem lemak. (Goldman et al., 1983 dalam 

MacDougal, 2002). Proses oksidasi tersebut dapat mengakibatkan pemutihan 

betakaroten yang menyebabkan perubahan warna pada produk akhir (MacDougal, 

2002).  

 

Pada umumnya kandungan karotenoid pada sayuran memiliki struktur isomer trans  

semua. Asam, cahaya dan proses pemanasan akan menyebabkan proses isomerisasi 

semua isomer trans  menjadi isomer cis (Gambar 14). Isomer cis terbentuk karena 

adanya proses oksidasi dan akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu 

pemrosesan.  Struktur isomer cis inilah yang menyebabkan perubahan warna pada 

produk akhir (Gambar 15) (MacDougal, 2002).  
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Gambar 14. Mekanisme degradasi dan isomerisasi karotenoid selama proses dan 

penyimpanan sayuran (MacDougal, 2002) 

 

Gambar 15. Proses degaradasi betakaroten akibat pemanasan (MacDougal, 2002) 
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Gambar 16. Struktur betakaroten, isomer cis betakaroten, dan lutein (MacDougal, 2002) 

 

4.2. Analisa Warna 

Cabai merah yang telah dikeringkan diukur dengan kromameter untuk melihat lightness 

dan nilai a*. Dilihat dari total perubahan warna yang terjadi pada cabai merah, pada 

metode pengeringan cabinet dryer nilai L* dan a*  mengalami penurunan yang cukup 

signifikan, dengan total perubahan sebesar 21,79, begitu pula dengan cabai merah yang 

dikeringkan dengan metode solar tunnel dryer juga memiliki total perubahan besar 

yaitu  21,01. Cabai merah yang dikeringkan dengan freeze dryer hanya mengalami 

perubahan warna sebesar 10,87 saja. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa penurunan 

kandungan betakaroten yang terjadi pada cabai merah kering pada tiga metode 

pengeringan ternyata berbanding lurus dengan perubahan warna (L* dan a*).  Dilihat 

nilai lightness dan nilai a* (Tabel 6) menunjukkan bahwa pada cabai  merah segar dan 

setelah dikeringkan menunjukkan penurunan dan ada beda nyata, namun dilihat dari 

nilai hue angle pada cabai merah sebelum dan sesudah pengeringan ternyata tidak 

menunjukkan beda nyata. Hal ini menunjukkan semua cabai merah mengalami 

penurunan intensitas warna merah (a*). Penelitian yang dilakukan Lin et al (1998) 

dalam Abonyi, (2001) menyebutkan bahwa degradasi karoten selama pengeringan dapat 
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dipastikan berpengaruh pada persepsi warna pada produk kering yang membuat produk 

menjadi lebih gelap.  

 

Selama proses pengeringan cabai merah penurunan warna dapat terjadi oleh beberapa 

hal yaitu reaksi pencoklatan enzimatis, pencoklatan non-enzimatis dan kerusakan 

struktur betakaroten. Ketiga hal tersebut menyebabkan warna cabai merah menjadi lebih 

gelap setelah dikeringkan. Turunnya kandungan betekaroten disebabkan adanya 

kerusakan struktur betakaroten yang disebabkan suhu tinggi dan keberadaan oksigen. 

Intensitas penyerapan cahaya juga menunjukkan jumlah kandungan karotenoid pada 

bahan (Basel,1995). 

  

Pada penelitian ini reaksi  pencoklatan enzimatis yang terjadi selama pengeringan pada 

dasarnya dapat dihambat dengan melakukan proses blanching dan penambahan 

senyawa kimia seperti natrium metabisulfit. Natrium metabisulfit dapat meningkatkan 

lightness pada cabai merah kering yang dikeringkan dengan menggunakan suhu 70
o
C, 

hal ini menunjukkan bahwa natrium metabisulfit dapat menghambat reaksi pencoklatan 

dengan mengikat gugus karbonil dari gula reduksi dan komponen lainnya untuk 

menghambat proses pencoklatan (Wiriya et al, 2009). Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Goncalves et al., 2007) menunjukan bahwa dengan proses  hot water blanching  

suhu 5,8 menit pada suhu 90
o
C atau 3,9 menit pada suhu 95

o
C hanya dapat menghambat 

reaksi enzimatis sebesar 90% saja. Oleh karena itu penambahan zat kimia seperti 

sodium metabisulfit 0,2% pada proses pre treatment dapat meningkatkan proses 

penghambatan reaksi pencoklatan enzimatis.  

 

Perubahan warna juga dapat terjadi akibat reaksi pencoklatan baik enzimatis maupun 

non-enzimatis.  Reaksi pencoklatan non-enzimatis terjadi karena adanya reaksi Maillard 

yang terjadi antara gugus amin (asam amino) dan gula pereduksi (gugus keton atau 

aldehidnya). Pada akhir reaksi terbentuk pigmen coklat melanoidin yang memiliki bobot 

molekul besar. Reaksi yang diawali dengan reaksi antara gugus aldehid atau keton pada 

gula dengan asam amino pada protein ini membentuk glukosilamin. Selain gugus 

aldehid/keton dan gugus amino, faktor yang memengaruhi reaksi Maillard, adalah suhu, 

konsentrasi gula, konsentrasi amino, pH, dan tipe gula (Fennema, 1996). Reaksi 
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maillard dapat terjadi pada cabai merah karena pada cabai merah segar terdapat 

kandungan karbohidrat dan protein.  Hal senada juga disebutkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Wiriya et al (2009) yang mengatakan bahwa pencoklatan pada cabai 

merah terjadi karena adanya reaksi Maillard. Pengeringan dengan menggunakan suhu 

tinggi (50-70
o
C) seperti pada pengeringan cabinet drying dan solar tunnel drying 

memberikan warka coklat gelap akibat reaksi pencoklatan non enzimatis.  

 

Cabai merah yang dikeringkan dengan freeze drying yang mengalami penurunan warna 

yang tidak signifikan. Cinar (2003) mengatakan bahwa pigmen karotenoid pada sampel 

yang dikeringkan dengan menggunakan freeze dryer lebih stabil dibandingkan dengan 

pengeringan lainnya. Hal ini disebabkan karena pada freeze drying suhu yang digunakan 

sangat rendah dan menggunakan prinsip vacuum sehingga pigmen karoten dapat lebih 

stabil. Oleh karena itu, pengeringan dengan suhu rendah memberikan kualitas yang 

lebih baik pada cabai merah (Wiriya et al., 2009). Bila dibandingkan pengeringan cabai 

secara langsung menggunakan sinar matahari (open yard sun drying)  dengan cabai 

yang dikeringkan dengan menggunakan solar tunnel drying memberikan karakteristik 

yang lebih baik. Hal tersebut disebabkan karena cabai tidak kontak langsung dengan 

sinar matahari, dan terdapat aliran udara panas yang mengalir di sepanjang tunnel dryer. 

Proses pengeringan menjadi lebih cepat, dan kerusakan enzimatis dapat diminimalkan 

(Manjula et al., 2010).  

 

4.3. Uji Kesukaan Konsumen 

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 kesukaan 

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

eating quality atau kerusakan bisa menyebabkan penolakan produk oleh konsumen 

(Akoy et.al., 2008).  

 

Uji kesukaan konsumen terhadap warna cabai merah besar panjang dilakukan Ruang 

Uji Sensoris Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan Universitas Katolik 
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Soegijapranata,di laboratorium mutu. Jumlah panelis yang di uji berjumlah 50 orang 

yang terdiri dari 30 orang mahasiswa mahasiswi Teknologi Pertanian Unika 

Soegijapranata dan 20 yang terdiri dari ibu rumah tangga dan penjual makanan di 

sekitar Unika Soegijapranata. Dari uji konsumen tersebut cabai merah yang dikeringkan 

dengan cabinet drying mendapat nilai paling rendah yaitu 84 poin. Sedangkan untuk 

cabai yang dikeringkan dengan solar tunnel drying dan freeze drying  tidak berbeda 

jauh nilainya yaitu 104 poin dan 112 poin (Tabel. 8).  Data tersebut menunjukkan 

semakin tinggi nilai yang diperoleh maka konsumen semakin suka terhadap cabai merah 

kering tersebut.  

 

Dari uji SPSS Friedman dan Wilcoxon yang telah dilakukan, didapatkan bahwa 

konsumen tidak menyukai cabai merah yang dikeringkan dengan cabinet dryer dengan 

alasan warna cabai terlalu gelap dan terlihat seperti gosong. Mayoritas konsumen lebih 

menyukai cabai merah yang dikeringkan dengan freeze dryer karena warnanya masih 

cerah dan terjaga seperti warna cabai segar. Sebagian besar lain konsumen memilih 

cabai merah dikeringkan dengan solar tunnel dryer  karena warna cabainya tidak terlalu 

gelap dan cocok untuk diaplikasikan pada masakan. Beberapa dari konsumen 

menyebutkan bahwa cabai merah yang dikeringkan dengan freeze dryer terlalu cerah 

bahkan seperti cabai plastik, sehingga tidak cocok bila diaplikasikan pada masakan.  

 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode pengeringan 

cabinet drying merupakan metode pengeringan yang kurang baik untuk mengeringkan 

cabai merah (C. annum var. longum) karena menghasilkan warna yang kurang baik dan 

kandungan betakaroten yang sangat rendah. Pengeringan freeze drying pada cabai 

merah besar panjang (C. annum var. longum)  dapat mempertahankan kualitas warna 

dan kandungan betakaroten paling baik dibandingkan dua metode pengeringan lainnya. 

Namun demikian, pengeringan freeze drying membutuhkan biaya yang cukup besar 

sehingga kurang cocok diaplikasikan karena harga produk akhir akan semakin mahal. 

Oleh karena itu, metode pengeringan yang paling cocok untuk diaplikasikan oleh petani 

dalam mengeringkan cabai merah(C. annum var. longum) adalah solar tunnel drying 

karena dengan metode ini, kandungan betakaroten tidak menurun secara signifikan, 

selain itu penampakan warnanya juga dapat diterima baik oleh konsumen. Biaya 
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produksi yang murah juga menjadi alasan utama yang membuat metode pengeringan ini 

sangat cocok bila diterapkan oleh petani-petani cabai kalangan menengah.  
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