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ABSTRACT 

 

THE USING EFFECT OF THE TYPE OF CHILI AND THE DURATION 

OF HEATING ON THE QUALITY OF CHILI SAUCE 

 

 

By 

 

 

 

Dessy Fatmawati 

 

 

Cayenne pepper and red curly chili have different characteristics. This study aims 

to determine the effect of chilitype, heating time and their interaction on the 

chemical and sensory characteristics of the chili sauce produced. Cayenne pepper, 

curly chili and a combination of both are processed into chili sauce by heating for 

15,30 and 45 minuts. The chili sauce produced was analyzed for sensory 

propertied (color, aroma, taste, viscosity) by scoring method and chemical 

properties (moisture content, pH, total dissolved solids) and total microbes. The 

data obtained were tested by Bartlett, Tuckey, Anara and further tested with OP 

OC. The type of chili, the duration of heating and the interaction of both have a 

significant effect on the chili sauce produced. The type of red curly chili with a 

heating time of 30 minutes produces chili sauce, with a color score of 3.93 (red), 

aroma 3.87 (typical chili aroma), taste 2.58 (slightly spicy), viscosity 4.4 (thick), 

water content 63.46% (according to SNI), pH 5.85 (not according to SNI), total 

dissolved solids 20% (according to SNI), and total microbes 5x104  (log CFU/mL) 

(according to SNI). 

 

Keywords: Chili sauce, red cayenne pepper, red curly chily, long heating 
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Dessy Fatmawati 

 

 

Cabai rawit dan cabai keriting merah mempunyai karakteristik yang berbeda. 

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh jenis cabai, lama pemanasan 

dan interaksi keduanya terhadap karakteristik sensori, kimia dan mikrobiologi 

saus cabai yang dihasilkan. Cabai rawit, cabai keriting dan kombinasi keduanya 

diproses menjadi saus cabai dengan pemanasan selama 15,30 dan 45 menit. Saus 

cabai yang dihasilkan dianalisis sifat sensori (warna, aroma, rasa, kekentalan) 

dengan metode skoring dan sifat kimia (kadar air, pH, total padatan terlarut) serta 

total mikroba. Data yang diperoleh dilakukan uji Bartlett, Tuckey, Anara dan diuji 

lanjut dengan OP OC. Jenis cabai, lama pemanasan dan interaksi keduanya 

berpengaruh nyata terhadap saus cabai yang dihasilkan. Jenis cabai keriting merah 

dengan lama pemanasan selama 30 menit menghasilkan saus cabai dengan skor 

warna 3,93 (merah), aroma 3,87 ( khas aroma cabai), rasa 2,58 (agak pedas), 

kekentalan 4,4 (kental), kadar air 63,46 % (sesuai SNI), pH 5,85 (tidak sesuai 

SNI), total padatan terlarut 20 % (sesuai SNI), dan total mikroba 5x104 (log 

CFU/mL) (sesuai SNI). 

 

Kata kunci: Saus cabai, cabai rawit merah, cabai keriting merah, lama pemanasan 
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I. PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1. Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Indonesia adalah negara agraris yang banyak bergantung pada aktivitas hasil 

pertanian, yang mengendalikan sektor pertanian baik sebagai mata pencaharian 

maupun sebagai pembangunan. Salah satu produk hortikultura yang banyak 

diminati oleh masyarakat Indonesia adalah cabai. Pada tahun 2018 produksi cabai 

besar di Indonesia mencapai 1.206.750 ton. Daerah sentra produksi utama cabai 

merah ialah Jawa Barat (274.038 ton), Jawa Tengah (171.796 ton), Sumatera 

Utara (155.836 ton), Sumatera Barat (106.061 ton), dan Jawa Timur (91.966 ton) 

(BPS, 2019). Berdasarkan hasil proyeksi produksi di tahun 2016-2020 terjadi 

surplus produksi cabai merah di Indonesia (Kementerian Pertanian, 2016). 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rata–rata konsumsi cabai per kapita 

adalah 500 gram/tahun. Komoditas cabai memiliki nilai ekonomi yang sangat 

tinggi serta memiliki potensi untuk dikembangkan (Supriadi et al., 2018).  

 

Cabai mengandung senyawa kimia yang dinamakan capcaisin. Menurut Suprapty 

et al., (2017), kualitas utama cabai untuk dikonsumsi adalah kepedasannya, yang 

sangat penting bagi konsumen. Selain digunakan untuk keperluan rumah tangga, 

cabai juga banyak digunakan untuk keperluan industri, diantaranya industri 

masakan, industri makanan dan industri obat-obatan (Setiadi, 2008). Cabai 

menjadi bahan yang dibutuhkan masyarakat luas, yang menyebabkan permintaan 

produksi dan konsumsi cabai meningkat setiap tahun (Badan Standarisasi 

Nasional, 2016). Hal ini sejalan dengan semakin bervariasinya jenis dan menu 

masakan Indonesia (Herpanas dan Dermawan, 2014). 
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Saat harga cabai melambung tinggi, umumnya para petani meningkatkan produksi 

dengan harapan akan dapat kuntungan lebih banyak. Pada saat panen raya produk 

buah cabai berlimpah, sehingga nilai jualnya rendah. Kenaikan harga cabai sangat 

tergantung pada musim panen, musim tanam, pengaruh iklim dan cuaca serta 

kegiatan pemasaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga cabai diantaranya 

ialah faktor angkutan, rendahnya daya tahan cabai dan manajemen pemanenan 

yang kurang baik. Mengingat cabai mempunyai sifat mudah rusak, fluktuasi harga 

tidak dapat dihindari. Untuk mengantisipasi menurunnya harga cabai diperlukan 

teknologi pascapanen atau pengolahan cabai yang menjadi salah satu alternatif 

untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai jual produk agar tetap stabil. 

Salah satu olahan cabai yang digemari masyarakat yaitu saus cabai. Kehadiran 

produk olahan cabai tersebut sangat menguntungkan karena selain dapat 

memperpanjang umur simpan juga menambah daya guna, keragaman dan praktis 

(Sigit, 2007). 

 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia SNI 01-2976-2006, saus cabai adalah 

saus yang diperoleh dari bahan utama cabai (Capsicum Sp), baik yang diolah 

dengan penambahan bumbu-bumbu dengan atau tanpa penambahan bahan 

tambahan pangan yang diizinkan. Rasa saus biasanya bervariasi tergantung 

bumbu yang ditambahkan, adapun warna saus sesuai dengan warna bahan 

bakunya. Bahan-bahan dalam formulasi saus cabai yaitu cabai merah, tomat, 

bawang putih, garam, gula, asam cuka, bahan pengental (maezena), dan air. 

Saus dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama karena selain 

mengandung asam, gula dan garam, pada saus juga ditambahkan bahan pengawet 

(Erliza et al., 2010). Saus berfungsi sebagai campuran bumbu, penambah cita rasa 

dan selera pada makanan serta sebagai pelengkap hidangan seperti bakso, mie 

ayam dan lainnya.  

 

Berdasarkan SNI 01-2976-2006 mutu saus cabai memiliki syarat–syarat tertentu. 

Adapun beberapa syarat tersebut yaitu keadaaan aroma, rasa dan warna yang 

normal. Jenis cabai dan lama pemanasan akan berpengaruh terhadap saus cabai 

yang dihasilkan. Jenis cabai yang digunakan akan berpengaruh terhadap warna, 

aroma dan rasa saus. Lama pemanasan akan berpengaruh terhadap sifat fisik 
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bahan untuk menghasilkan tekstur produk yang diinginkan. Di pasaran saus cabai 

ini telah banyak diproduksi oleh industri–industri besar yang telah memenuhi 

kualitas SNI saus cabai. Namun banyak pelaku usaha saus cabai, khususnya 

berskala rumah tangga dan usaha kecil yang belum memenuhi persyaratan 

kualitas sesuai SNI saus cabai, dikarenakan keterbatasan alat. Oleh sebab itu, 

pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis cabai dan lama 

waktu pemanasan yang dapat menghasilkan saus cabai dengan karakteristik 

sensori, kimia dan mikrobiologi yang sesuai dengan SNI saus cabai. 

 

Penelitian ini menggunkan jenis cabai cabai rawit merah dan cabai keriting merah 

yang matang dan berwarna jingga/orange. Pada penelitian sebelumnya, menurut 

Soetaredji et al., (2007), pada pembuatan pasta tomat perlakuan terbaik adalah 

dengan menggunakan lama pemasakan 30 menit. Menurut Aprilianti (2016), 

pembuatan saus tomat dilakukan pada suhu 80˚C dengan lama pemasakan selama 

30 menit. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan teknologi pengolahan saus 

cabai dengan lama pemasakan yaitu 15 menit, 30 menit dan 45 menit. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengharapkan setelah dilakukan percobaan 

pembuatan saus cabai dengan penggunaan jenis cabai dan lama pemanasan yang 

tepat dapat menghasilkan saus cabai yang paling baik. 

 

1.2. Tujuan 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengetahui pengaruh jenis cabai terhadap karakteristik sensori, kimia dan 

mikrobiologi saus cabai yang dihasilkan. 

2. Mengetahui pengaruh lama pemanasan terhadap karakteristik sensori, kimia 

dan mikrobiologi saus cabai yang dihasilkan.  

3. Mengetahui pengaruh interaksi antara jenis cabai dan lama pemanasan terhadap 

karakteristik sensori, kimia dan mikrobiologi saus cabai yang dihasilkan. 
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1.3. Kerangka Pemikiran 

 

 

Saus cabai adalah saus yang diperoleh dari bahan cabai (Capsicum Sp), yang 

diolah dengan penambahan bumbu-bumbu dengan atau tanpa penambahan bahan 

tambahan pangan yang diizinkan (SNI 01-2976-2006). Saus cabai diperoleh dari 

proses pengolahan cabai yang matang dan berkualitas baik dengan tambahan 

bahan-bahan lain yang digunakan sebagai pembantu. Suhu pemanasan dalam 

pembuatan saus sangat berpengaruh terhadap warna yang dihasilkan. Umumnya 

pemanasan tersebut dilakukan pada suhu 80˚C-100˚C. Menurut SNI 01-2976-

2006 standart mutu saus cabai adalah memiliki kenampakan bau, rasa dan warna 

yang normal. Mutu saus cabai ditentukan berbagai parametar yaitu derajat 

keasaman (pH) maksimum 4, kadar air maksimal 83 %, jumlah padatan terlarut 

minimum 20 % b/b dan cemaran mikroba maksimum 1x104 koloni/g. 

 

Cabai mengandung kapsaisin, hidrokapsaisin, vitamin A dan C, zat warna 

kapsantin, karoten, kapsarubin, zeasantin, kriptosantin, dan lutein. Cabai rawit 

merah dan cabai keriting merah memiliki warna dan tingkat kepedasan yang 

berbeda. Hal ini ditunjukkan dengan kandungan capsaicin setiap jenis buah cabai 

berbeda. Capsaicin adalah golongan alkaloid yang larut dalam pelarut organik. 

Senyawa capsaicin yang mengakibatkan cabai terasa pedas (Dewi et al., 2012). 

Cabai rawit merah memiliki kandungan capsaicin sebesar 13,5 (mg/g berat 

kering) sedangkan cabai keriting merah memiliki kandungan capsaicin sebesar 4,6 

(mg/g berat kering) (Sukrasno et al., 1997). Cabai rawit merah mempunyai rasa 

yang lebih pedas dari cabai keriting merah. Fungsi cabai pada pembuatan saus 

yaitu memberikan aroma, warna, dan rasa pedas pada saus. Menurut Setiadi 

(2006), cabai merah dapat menghasilkan saus dengan warna menarik, rasa dan 

aroma yang cukup baik. 

 

Tujuan dilakukannya pemanasan pada pembuatan saus cabai yaitu untuk 

membunuh sel vegetatif sekaligus spora mikroba yang terkandung dalam produk 

pangan. Menurut Pleczar (2007), pertumbuhan mikroba dipengaruhi oleh suhu. 

Proses pemanasan digunakan untuk menurunkan dan menghilangkan sejumlah 

mikroba sampai kadar yang diterima dan menghasilkan kondisi yang dapat 
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menghambat mikroba patogen dan pembusuk (Estiasih dan Ahmad, 2014). Pada 

penelitian sebelumnya, menurut Soetaredji et al., (2007) pada pembuatan pasta 

tomat perlakuan terbaik adalah dengan menggunakan lama pemasakan 30 menit. 

Menurut Aprilianti (2016), pembuatan saus tomat dilakukan pada suhu 80˚C 

dengan lama masakan selama 30 menit.  

 

Kurangnya lama pemanasan yang dilakukan pada proses pengolahan saus belum 

cukup untuk mematikan mikroorganisme perombak, tetapi hanya efektif pada 

mikroorganisme bakteri asam laktat. Namun, pemanasan dengan waktu yang lama 

dapat juga merusak Vitamin A dan C yang terdapat dalam saus. Suhu pemanasan 

yang biasa digunakan yaitu 80°-100°C (Koswara, 2009). Selain itu, semakin lama 

waktu pemanasan akan menghasilkan kadar padatan yang semakin tinggi dan 

warna yang semakin gelap. Hal ini disebabkan karena banyaknya air yang 

menguap semakin besar dengan bertambahnya waktu. Proses pemanasan juga 

berpengaruh terhadap warna saus yang dihasilkan. Oleh karena itu, berdasarkan 

hasil–hasil penelitian tersebut diharapkan dapat diperoleh jenis cabai dan lama 

pemanasan yang dapat menghasilkan saus cabai dengan karakteristik kimia dan 

sensori yang sesuai dengan SNI saus cabai 01-2976-2006. Jenis cabai yang 

digunakan pada penelitian ini adalah cabai rawit merah dan cabai keriting merah 

serta lama pemanasan selama 15, 30 dan 45 menit yang didasarkan pada literatur. 

 

1.4. Hipotesis 

 

 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah  

1. Jenis cabai berpengaruh terhadap karakteristik sensori, kimia dan mikobiologi 

saus cabai yang dihasilkan. 

2. Lama pemanasan berpengaruh terhadap karakteristik sensori, kimia dan 

mikrobiologi saus cabai yang dihasilkan. 

3. Terdapat interaksi antara jenis cabai dan lama pemanasan dalam menghasilkan  

karakteristik sensori, kimia dan mikrobiologi saus cabai yang dihasilkan. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Saus Cabai 

 

 

Saus cabai adalah saus yang diperoleh dari bahan cabai (Capsicum Sp), yang 

diolah dengan penambahan bumbu-bumbu dengan atau tanpa penambahan bahan 

tambahan pangan yang diizinkan (SNI 01-2976-2006). Saus cabai diperoleh dari 

proses pengolahan cabai yang matang dan berkualitas baik dengan tambahan 

bahan-bahan lain yang digunakan sebagai pembantu. Bahan-bahan yang 

digunakan sangat bervariasi , tetapi yang umum digunakan adalah cabai merah, 

tomat, bawang putih, garam, gula, asam cuka, bahan pengental (maezena) dan air. 

Bahan-bahan makanan yang digunakan dalam pembuatan saus tersebut 

mempunyai fungsi sendiri-sendiri dalam membentuk cita rasa, tekstur, warna dan 

daya awet saus (Koswara, 2009). 

 

Prinsip pembuatan saus cabai atau adalah penghancuran buah cabai untuk 

memisahkan daging dari kulit dan bijinya dan dilakukan pemanasan sampai suhu 

tertentu untuk menghasilkan saus cabai dengan kadar padatan terlarut dengan nilai 

yang diinginkan. Saus yang berkualitas baik yaitu yang diolah dengan 

penambahan bumbu–bumbu dan bahan tambahan pangan yang diijinkan (SNI 01–

2976–2006). Menurut SNI 01-2976-2006 standart mutu saus cabai adalah 

memiliki kenampakan bau, rasa dan warna yang normal. Mutu saus cabai 

ditentukan berbagai parametar yaitu derajat keasaman (pH), kadar air, jumlah 

padatan terlarut dan cemaran mikroba. Syarat mutu saus cabai menurut SNI 2006 

meliputi nilai gizi, keamanan mikroba dan cemaran logam dapat dilihat pada tabel 

1 berikut: 
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Tabel 1. Persyaratan Mutu Saus Cabai SNI 01-2976 (2006) 

 

No                  Kriteria Uji                                   Satuan                 Persyaratan 

1.         Keadaan:                                                            

            1.1 Bau                                                         -                        Normal 

            1.2 Rasa                                                        -                        Normal 

2.         Jumlah Padatan Terlarut                          % b/b                     Min 20 

3.         Mikroskop                                                    -                      Cabai Positif 

4.          pH                                                                -                      Maks.4 

5.          Bahan Tambahan Pangan: 

             5.1 Pewarna                                                 -              Sesuai peraturan di 

             5.2 Pengawet                                               -                 bidang makanan  

             5.3 Pengawet buatan                                    -                   yang berlaku  

6.          Cemaran Logam 

             6.1 Timbal (Pb)                                       mg/kg                   Maks. 2,0 

             6.2 Tembaga (Cu)                                   mg/kg                   Maks. 5,0 

             6.3 Seng (Zn)                                          mg/kg                   Maks. 40,0 

             6.4 Timah (Sn)                                        mg/kg                   Maks. 40,0 

             6.5 Raksa (Hg)                                        mg/kg                   Maks. 0,03  

7.          Cemaran arsen (As)                                mg/kg                   Maks 1,0 

8.          Cemaran Mikroba: 

             8.1 Angka Lempeng Total                      Koloni /g               Maks. 1x104 

             8.2 Bakteri Koliform                              APM/g                   < 3 

8.3 Kapang                                              Koloni/g                Maks 50 

 

 

 

2.2. Bahan Baku dan Tambahan 

 

 

2.2.1. Cabai (Capsicium annuum L.) 

 

 

Tanaman cabai (Capsicium annuum L.) adalah tanaman yang termasuk dalam 

keluarga tanaman Solanaceae. Tanaman cabai dapat tumbuh di dataran rendah, 

menengah sampai dataran tinggi sekitar 2.500 m dpl. Tanaman cabai banyak 

mengandung vitamin A dan vitamin C. Untuk pertumbuhan optimal, tanaman 

cabai membutuhkan intensitas cahaya matahari sekurang-kurangnya 10-12 jam, 

dengan suhu ideal untuk perkecambahan benih cabai antara 25oC-30oC, 

sedangkan untuk pertumbuhannya berkisar 24oC-28oC, kelembapan relatif 80% 

dan pH ideal 6-7 (Novitasari, 2018). Adapun klasifikasi tanaman cabai adalah 

sebagai berikut: 
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Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyldoneae 

Subkelas  : Sympetale 

Ordo   : Solanales 

Famili   : Solanaceae 

Genus   : Capsium 

Spsies   : Capsicum annuum L. (Pracaya, 1993). 

 

Cabai mengandung senyawa kimia yang dinamakan capsaicin (C18H27NO3). 

Capsaicin adalah senyawa yang menyebabkan cabai terasa pedas. Zat ini tidak 

larut dalam air tetapi larut dalam lemak dan mudah rusak oleh proses oksidasi 

(Gozomora, 2009). Capsaicin adalah golongan alkaloid yang larut dalam pelarut 

organik. Selain itu, terdapat senyawa lain dalam cabai yang mirip dengan 

capsaicin yaitu capsaicinoids. Komponen aktif capsaicinoids tersebut yaitu 

nordihidro capsaicin, capsaicin, dihidro capsaicin, homo capsaicin dan homo 

dihidro capsaicin. Komponen-komponen tersebut dapat dijadikan ramuan untuk 

pengobatan sirkulasi darah yang kurang lancar seperti pada tangan, kaki dan 

jantung (Novitasari, 2018).  

 

Kandungan gizi dalam cabai yaitu protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, 

besi, vitamin dan senyawa bioaktif, seperti capsaicin, flavonoid, serta minyak 

esensial (Pawar et al., 2011). Senyawa-senyawa bioaktif yang ditemukan dalam 

cabai tersebut banyak dimanfaatkan di bidang farmasi dan kesehatan, diantaranya 

untuk menyembuhkan kejang, sakit tenggorokan, sakit kepala, alergi, anti kanker, 

rematik serta membantu sirkulasi darah dalam jantung dan lain-lain (Saleh et al., 

2018; Fattori et al., 2016). Kandungan gizi cabai merah segar per 100 gram dapat 

dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan Gizi Cabai Merah Segar per 100 gram 
 

Kandungan Gizi Satuan 

Kalori 31,0 kal 

Protein 1,0 gram 

Lemak 0,3 gram 

Karbohidrat 7,3 gram 

Kalsium 29,0 mg 

Fosfor 24,0 mg 

Besi 0,5 mg 

Vitamin A 470 (SI) 

Vitamin C 18,0 mg 

Vitamin B1 0,05 mg 

Vitamin B2 0,03 mg 

Niasin 0,20 mg 

Capcaisin 0,1-1,5% 

Pektin 2.33% 

Pentosa 8.57% 

Pati 0,8-1,4% 

Sumber: Wiryanta, (2002) 

 

 

2.2.1.1. Cabai Rawit Merah 

 

 

Cabai rawit merah digunakan dalam pembuatan saus pedas karena varietas ini 

yang banyak dijumpai di pasaran, ukurannya yang lebih besar dan rasanya yang 

sangat pedas. Buah cabai rawit merah mempunyai panjang 2-5 cm dengan 

diameter 0,4-0,7 serta mempunyai rasa yang cukup pedas. Variasi warna cabai 

rawit dari kuning, oranye dan merah. Varietas cabai rawit juga dinamakan 

berdasarkan asal cabai diperoleh. Kandungan-kandungan cabai rawit meliputi 

capcaisin, kapsantin, karotenoid dan alkoloid. Kandungan gizi cabai rawit merah / 

100 gram diantaranya adalah energi 103 kal, protein 4,7 gram, lemak 2,4 gram, 

karbohidrat 19,9 gram, kalsium 45 mg, fosfor 85 mg, Vitamin A 11, 050 SI, 

Vitamin C 70 mg. Selain itu cabai rawit kaya akan vitamin A,B,C dan mineral 

yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Capcaisin cabai rawit merah 

(Capsicum frutescens ) yaitu 13, 5 mg/g (Komposisi Pangan Indonesia, 2008). 
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Gambar 1. Cabai Rawit Merah 

                              Sumber: (Komposisi Pangan Indonesia, 2008) 

 

 

2.2.1.2. Cabai Keriting Merah 

 

 

Cabai keriting merah adalah cabai keriting yang banyak dibudidayakan dan 

ditemukan di pasaran karena keunggulannya yaitu mempunyai ukuran yang lebih 

besar, warnanya yang lebih menyala dan rasanya yang lebih pedas. Cabai keriting 

merah merupakan cabai jenis hibrida. Cabai keriting merah memiliki warna merah 

cerah, memiliki bentuk buah yang panjang ramping dengan ujung buah lancip. 

Permukaan kulit buah berkerut dan cenderung mengeriting dengan warna merah 

ketika buah masak. Kandungan gizi cabai merah keriting/100 gram diantaranya 

adalah energi 311 kal, protein 15 gram, lemak 6,2 gram, karbohidrat 61,8 gram, 

kalsium 160 mg, fosfor 370 mg, Vitamin A 676 SI, Vitamin C 50 mg . 

Kandungan capcaisin cabai keriting merah (Capsicum annum) yaitu 4,6 mg/g 

(Komposisi Pangan Indonesia, 2008). 

 
Gambar 2. Cabai Keriting Merah 

                    Sumber: (Komposisi Pangan Indonesia, 2008) 
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Kondisi matang penuh dan berstruktur bagus diperlukan agar saus cabai yang 

dihasilkan mempunyai aroma yang kuat dan tekstur yang baik. Menurut Piay et 

al., (2010) cabai merah memiliki kandungan kadar air yang tinggi (55-85%). 

Setelah panen cabai masih mengalami proses respirasi dan kelayuan. Sifat 

fisiologis tersebut yang menyebabkan cabai merah memiliki tingkat kerusakan 

mencapai 40%. Selain itu, penyebab kerusakan pada cabai karena adanya aktivitas 

mikroorganisme. Mikroorganisme yang terdapat pada cabai umumnya adalah 

jamur. Persyaratan mutu yang terdapat dalam SNI cabai merah segar meliputi 

keseragaman, bentuk, kadar kotoran, tingkat kerusakan serta presentase buah 

busuk. Syarat mutu cabai merah tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 

 

Tabel 3. Syarat Mutu Cabai Merah Segar sesuai dengan SNI 01-4480-1998 
 

Karakteristik 
Syarat 

Mutu I Mutu II Mutu III 

1. Keseragaman 

warna 

Merah (95%) Merah (95%) Merah (95%) 

2. Keseragaman 

bentuk 

Seragam (98%) Seragam (98%) Seragam (98%) 

3. Keseragaman 

ukuran 

Normal (98%) Normal (96%) Normal (95%) 

a. Cabai merah besar segar 

 Panjang buah 12-14 cm 9-11 cm <9 cm 

 Garis tengah 

pangkal 

1,5-1,7 cm 1,3-1,5 cm <1,3 cm 

b. Cabai merah keriting 

 Panjang buah >12-17 cm 10-<12 cm < 10 cm 

 Garis tengah 

pangkal 

>1,3-1,5 cm 1,0-<1,3 cm  <1,0 cm 

4. Kadar kotoran 1% 2% 5% 

5. Tingkat kerusakan dan busuk 

a. Cabai merah 

besar 

0% 1% 2% 

b. Cabai merah 

keriting 

0% 1% 2% 

Sumber: BSN, (1998) 
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2.2.2. Tomat  

 

 

Buah Tomat (Lycopersium Esculentum L.) merupakan salah satu produk 

hortikultura yang berpotensi, menyehatkan dan mempunyai prospek pasar cukup 

menjanjikan. Tomat termasuk komoditi hortikultura yang mudah mengalami 

kerusakan jika tidak disimpan pada kondisi yang baik. Salah satu cara untuk 

memperpanjang masa simpan tomat yaitu dengan mengolahnya menjadi produk  

olahan. Tomat baik dalam bentuk segar maupun olahan, memiliki komposisi zat 

gizi yang cukup lengkap dan baik. Dalam buah tomat terkandung gizi–gizi yang 

penting bagi tubuh seperti karbohidrat, protein dan beberapa antioksidan seperti 

lycopene. Kandungan lycopene dalam tomat yang berfungsi sebagai antioksidan 

akan mengalami peningkatan ketika dilakukan pengolahan (Sjarif dan Apriani, 

2016). Dalam klasifikasi tumbuhan, buah tomat termasuk kelas Dicotyledonae 

atau berkeping dua (Aprilianti, 2016). 

 

Menurut Erliza et al., (2010) tomat yang digunakan sebagai bahan saus adalah 

tomat merah yang masih segar, matang dan sebagian besar kulitnya berwarna 

merah terang. Toleransi warna merah dari tomat adalah 95%, artinya sebagian 

besar warna tomat adalah merah atau dari seratus tomat merah hanya 

diperbolehkan lima tomat yang tidak berwarna merah. Tomat yang berukuran 

kecil maupun besar dapat digunakan sebagai bahan saus. Buah tomat yang masih 

muda, kulitnya berwarna hijau dan bila dimakan akan terasa getir karena masih 

banyak mengandung lycopersicin yang berupa lender. Namun demikian 

bersamaan dengan tingkat kematangan buah, lambat laun kandungan 

lycopersicium berkurang (Samadi, 1996). 

 

2.2.3. Bawang Putih 

 

 

Bawang putih (Allium sativum) merupakan salah satu komoditi pangan yang 

digunakan sebagai penyedap rasa. Bawang putih mengandung zat kimia allisin 

yang dapat berfungsi sebagai pemberi aroma dan antimikroba. Sehingga 

penambahan bawang putih dalam pembuatan saus cabai dapat berfungsi sebagai 
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penambah cita rasa dan zat antimikroba yang dapat memperpanjang umur simpan 

saus cabai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ningrum (2013), yang menyatakan 

bahwa allisin pada bawang putih dapat memberikan aroma dan sebagai 

antimikroba sehingga dapat memperpanjang umur simpan makanan yang diolah. 

Kandungan allisin di dalam bawang putih sangat efektif mematikan bakteri gram 

positif dan gram negatif. 

 

 

2.2.4. Gula Kristal Putih 

 

 

Gula kristal putih (GKP) merupakan bahan pemanis alami dari bahan baku tebu 

atau bit yang digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga maupun untuk 

bahan baku industri pangan (Sugiyanto, 2007). Penambahan gula berfungsi untuk 

memberi rasa manis dan dapat berfungsi sebagai pengawet yang dalam 

konsentrasi tinggi dapat menghambat terjadinya pertumbuhan mikroorganisme 

dengan cara menurunkan aktivitas air dari bahan pangan. Karakteristik gula yang 

berbentuk kristal dan berwarna putih. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sjrif dan 

Apriani (2016), yang menyatakan bahwa penambahan gula pada pembuatan saus 

berfungsi untuk memberikan rasa manis dan dapat pula sebagai pengawet.  

 

 

2.2.5. Garam Dapur (NaCl)  

 

 

Garam merupakan salah satu bahan tambahan makanan yang memiliki 

karakteristik berwarna putih dan berbentuk kristal. Penambahan garam dalam 

pembuatan saus cabai berfungsi sebagai penambah citarasa khususnya rasa asin, 

menjadikan adonan saus labih stabil dan juga dapat sebagai pengawet alami. Hal 

ini dikarenakan garam memiliki ion Clˉ yang dapat bersifat racun bagi mikroba, 

sehingga dapat memperpanjang umur simpan produk olahan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Ningrum (3013), yang menyatakan bahwa garam merupakan 

salah satu bahan penambah cita rasa dan juga dapat berfungsi sebagai pengawet 

makanan.  
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2.2.6. Asam Cuka (asam asetat) 

 
 

Asam cuka (CH3COOH) adalah suatu senyawa berbentuk cairan tak berwarna, 

berbau menyengat, memiliki rasa asam yang tajam dan larut di dalam air, alkohol, 

gliserol dan eter (Hardoyono, 2007). Cuka merupakan cairan yang memiliki rasa 

masam yang pembuatannya melalui proses fermentasi alkohol oleh bakteri 

Acetobacter dan fermentasi asetat yang didapat dari bahan kaya gula seperti 

anggur, apel, nira kelapa, malt, gula dan sebagainya. Penambahan asam cuka  

pada pembuatan saus berfungsi untuk memberikan rasa asam dan sekaligus 

memberikan efek pengawet karena sebagian besar mikroorganisme tidak tahan 

terhadap kondisi asam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Priasty, Hasanuddin dan 

Dewi (2013), yang menyatakan bahwa cuka selain digunakan sebagai penyedap 

rasa khususnya rasa asam pada makanan juga dapat berfungsi sebagai bahan 

pengawet alami. Penambahan asam cuka juga bertujuan untuk menurunkan pH 

saus. Berdasarkan SNI saus cabai 2006, pH saus yaitu maksimal 4. Pada pH 

rendah pertumbuhan sebagian besar bakteri akan tertekan sehingga dapat 

memperpanjang umur simpan saus cabai.  

 

 

2.2.7. Tepung Maizena/ Tepung Pati Jagung  

 

 

Tepung maizena merupakan tepung yang berasal dari biji jagung kering dan 

digiling halus menggunakan mesin ayakan atau saringan. Maizena berasal dari 

pati jagung yang merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik 

serta terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dalam air panas, yaitu fraksi 

terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak larut disebut amilopektin. Menurut 

Kusumawati (2013), pati memiliki kemampuan menyerap air karena memiliki 

kandungan gugus hidroksil dimana gugus hidroksil ini membentuk ikatan 

hidrogen dengan molekul air.  

 

Penambahan tepung maizena dalam pembuata saus cabai yaitu akan 

meningkatkan kekentalan saus dan mencegah terjadinya pemisahan air dengan 

padatan saus pada saat penyimpanan. Penambahan maizena juga akan 
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mempercepat proses pemasakan karena maizena akan mengikat air sehingga 

viskositas produk juga akan meningkat lebih cepat. Selain itu, tepung maizena 

digunakan sebagai bahan pengikat yang berfungsi juga untuk memberikan 

penampakan yang mengkilap pada saus. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sjarif 

dan Apriani (2016), yang manyatakan bahwa maizena adalah salah satu produk 

dari hasil pengolahan jagung pasca panen yang berasal dari pati jagung. Tepung 

maizena merupakan bahan pengental yang paling baik karena mengandung 

amilopektin yang tinggi yaitu 75% dan amilosa sebesar 25%. Pada proses 

pencampuran maizena dengan adonan saus, maizena dicampurkan dengan air 

terlebih dahulu dengan perbandingan maizena:air yaitu 1:3. Tepung maizena yang 

sudah dicampurkan dengan air dimasukkan pada saat proses pemasakan bubur 

cabai diatas api (Koswara, 2009).  

 

2.2.8. Air  

 

 

Air dalam bahan makanan mempunyai sifat dan peranan sebagai pelarut  

senyawa organik maupun unorganik, pendispersi bahan lain, pensuspensi bahan 

medium bahan kimia penyusun bahan makanan, pereaksi dalam bahan makanan, 

penentu tekstur, kenampakan dan ketahanan bahan makanan. Pada pembuatan 

saus, air berfungsi sebagai pelarut dan pengencer saus agar tidak terlalu kental.  

Air dapat melarutkan berbagai bahan seperti vitamin larut air, mineral dan 

senyawa–senyawa citarasa. Interaksi antara air dan komponn pangan lain pada 

tingkat molekuler terjadi pada ikatan antara air dengan karbohidrat, lemak dan 

protein. Air merupakan pelarut penting dalam bahan pangan. Sebagai komponen 

non nutrisi, air dalam bahan pangan mempunyai efek pada sifat fisik, stabilitas, 

dan palabilitas serta menjadi media yang baik bagi pertumbuhan mikroba. Air 

dalam adonan saus untuk melarutkan garam dan bumbu lain, sehingga akan 

menghasilkan adonan yang homogen (Suprapti, 2000). 
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2.3. Pemanasan 

 

 

Pada pengolahan pangan, proses pemanasan sangat banyak digunakan. Menurut 

Fitriani (2008), proses pemanasan menyebabkan penguapan air lebih banyak 

sehingga kadar air didalam bahan semakin rendah. Proses pemanasan bertujuan 

untuk mematikan mikroba patogen (penyebab penyakit) dan mikroba pembusuk 

(jamur dan bakteri) yang terdapat pada saus. Selain itu pemanasan juga bertujuan 

untuk menginaktifkan enzim–enzim yang menyebabkan reaksi pencoklatan secara 

alami pada saus sehingga aman dikonsumsi dan tahan lama. Proses pemanasan 

akan meningkatkan kualitas, baik nutrisi, rasa dan warna dari saus. Waktu 

pemanasan yang terlalu lama dapat mengakibatkan nutrisi dan vitamin yang 

terkandung dalam cabai menjadi berkurang.  

 

Lama pemanasan menjadi faktor penting karena proses pemasakan akan 

memodifikasi sifat fisik bahan untuk menghasilkan tekstur produk yang 

diinginkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kusuma (2016), yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi suhu dan lama pemanasan dapat menurunkan nutrisi dan 

vitamin yang terkandung dalam buah cabai. Disisi lain jika suhu pemanasan 

terlalu rendah atau waktu pemanasan yang terlalu singkat, dikhawatirkan jumlah 

mikroba yang terdapat dalam saus masih cukup tinggi. Umunya pemanasan 

dilakukan dengan suhu 80˚C-100˚C selama 30 menit. Saus mengandung air yang 

dapat menumbuhkan mikroba, sehingga jika saus tidak di lakukan pemanasan dan 

dikemas dengan baik maka sangat mudah terkontaminasi oleh mikroba. 

Pengaturan suhu pada proses pembuatan saus dapat memperbaiki nilai gizi, cita 

rasa dan daya simpan yang tahan lama (Nursari, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

III. BAHAN DAN METODE 

 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai Februari 2022, di 

Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian, Laboratorium Analisis Hasil Pertanian, 

Ruang Uji Sensori dan Laboratorium Mikrobiologi Hasil Pertanian Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. 

 

 

3.2. Bahan dan Alat  

 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cabai keriting merah dan cabai 

rawit merah yang diperoleh dari pasar tradisional Bandar Lampung. Bahan 

tambahan lainnya adalah tomat, bawang putih, gula pasir, garam dapur (NaCl), 

asam cuka, tepung maizena dan air. Bahan kimia untuk analisis adalah aquades, 

Natrium Klorida (NaCl) dan media PCA (Plate Count Agar). 

 

Alat–alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, panci, 

termometer, pisau, blender, sendok, wajan, sutil, stopwach, kompor dan botol 

kaca. Alat–alat yang digunakan dalam analisis kimia adalah pH meter, gelas 

kimia, cawan porselin, loyang, desikator, neraca analitik, penjepit, oven, 

autoclave, gelas ukur, botol semprot, Laminar Air Flow, tabung reaksi, rak tabung 

reaksi, cawan petri, spatula, Erlenmeyer, batang pengaduk, incubator, 

micropipette, lemari pendingin, bunsen dan handrefrkatometer. 
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3.3. Metode Penelitian 

 

 

Percobaan dilakukan dalam Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) yang 

terdiri dari 2 faktor dan 3 ulangan sehingga diperoleh 27 unit percobaan. 2 faktor 

dalam penelitian ini adalah penggunaan jenis cabai yaitu cabai rawit merah (K1), 

cabai keriting merah (K2) dan kombinasinya (K3) serta lama pemanasan yaitu 

selama 15 menit (P1), 30 menit (P2) dan 45 menit (P3). Pada penelitian ini ada 

sembilan kombinasi perlakuan yang dicobakan, yaitu : (K₁P1), (K₁P2), (K₁P3), 

(K2P1), (K₂P2), (K₂P3), (K3P1), (K3P2), dan (K3P3). 

Jenis cabai dan lama pemanasan yang digunakan yaitu :  

1. Faktor K: jenis cabai (cabai rawit merah-K₁), (cabai keriting merah-K₂) dan 

(cabai rawit merah dan cabai keriting merah-K3 ). 

2. Faktor P: lama pemanasan suhu 90˚C-95˚C (P1=15 menit, P2=30 menit dan P3=45 

menit). 

 

Pengamatan meliputi sifat sensori (warna, aroma, rasa dan kekentalan) yang 

dilakukan oleh 20 orang panelis semi terlatih, serta mutu saus cabai meliputi 

kadar air, pH, total padatan terlarut dan total mikroba. Pada perlakuan terpilih 

selanjutnya dilakukan analisis uji kesukaan yang dibandingkan dengan sampel 

Indofood (Referent) yang meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur yang dilakukan 

oleh 30 orang panelis tidak terlatih dengan usia 20-40 tahun. Semua data yang 

diperoleh diuji kesamaan ragamnya dengan menggunakan uji Bartlett. Jika ada 

beda nyata dilanjutkan dengan uji Tuckey untuk mengetahui beda nyata antar 

perlakuan pada tingkat signifikan 5%. Data dianalisis dengan sidik ragam untuk 

mendapatkan penduga ragam galat. Analisis data dilanjutkan dengan 

menggunakan uji lanjut Orthogonal Polinomial–Orthogonal Contras (OP OC). 

Analisis faktorial ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

penggunaan jenis cabai dan lama pemanasan yang berbeda terhadap kualitas  

saus cabai.  
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3.4. Pelaksanaa Penelitian 

 

 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yakni dimulai dari 

pembuatan saus cabai, pengujian sensori (warna, aroma, rasa dan kekentalan) 

yang dilakukan oleh 20 orang panelis semi terlatih, serta mutu saus cabai meliputi 

kadar air, pH, total padatan terlarut dan total mikroba. Pada perlakuan terpilih 

selanjutnya diuji kesukaan meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur yang dilakukan 

oleh 30 orang panelis tidak terlatih dengan usia 20-40 tahun. 

 

3.4.1. Pembuatan Saus Cabai 

 

 

Pembuatan saus cabai diawali dengan penyortiran buah cabai dan buah tomat 

yang akan digunakan dan diolah, dipilih tingkat kemasakan yang merata, 

berwarna merah dan tidak cacat. Kemudian, buah cabai dan tomat yang telah 

dipilih dicuci dengan air bersih yang mengalir agar terbebas dari segala kotoran 

yang masih melekat pada buah cabai dan tomat. Kemudian, dilakukan pemanasan 

pendahuluan (blanching) buah cabai dan tomat selama 3 menit dengan suhu 80˚C. 

Tujuan dari pemanasan pendahuluan yaitu untuk mengurangi mikroba yang 

terdapat pada buah cabai dan sekaligus menonaktifkan enzim. 

 

Buah cabai dan tomat yang telah di blanching kemudian dihancurkan sampai 

halus dengan penambahan air sebanyak 200 ml sampai berbentuk bubur yang 

lembut dengan menggunakan blender. Kemudian dilakukan pemasakan sari buah 

cabai dengan penambahan bumbu–bumbu (bawang putih, garam, gula, asam cuka, 

dan tepung maizena yang telah dilarutkan dalam air sebagai pengental dalam 

pembuatan saus cabai) selama 15,30,45 menit menggunakan api kecil dengan 

suhu 90˚C sambil dilakukan pengadukan. Terakhir sebelum dilakukan pengisian 

kedalam botol yang digunakan sebagai pengemas, botol dan tutup botol direbus 

terlebih dahulu kedalam air yang mendidih selama 15 menit. Kemudian dilakukan 

pengisian saus cabai kedalam botol, lalu disterilisasi dengan cara botol yang telah 

berisi saus direbus dalam air mendidih selama 15 menit dengan posisi botol 

terbalik, dengan tujuan untuk membunuh mikroba pembusuk, selanjutnya botol 

diangkat. Proses pembuatan saus dapat dilihat pada diagram alir (Gambar 3). 
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Gambar 3. Diagram Alir Proses Pembuatan Saus Cabai 

          Sumber: Koswara (2009) yang telah dimodifikasi 

Cabai sesuai perlakuan150 

gram dan tomat 50 gram 

Pernyotiran dan pembuangan tangkai 

Pencucian dengan air mengalir 

Pengukusan (Blanching) T = 80˚C , t = 3 menit 

 

Penghancuran dengan blender 

 

Bubur Cabai 

 

Pemasakan  

(T=90˚C-95˚C; t 15, 30,45 menit ) 

 

Pengemasan saus 

dalam botol 

 

Pastaurisasi (T:80˚C; t: 15 menit) 

 

Saus Cabai 

Air 200 

mL 

 

Penambahan 

bahan: 

bawang putih 

50 gr, garam 7 

gr, gula 6 gr, 

maizena 5 gr, 

asam cuka 4 

gr 

Uji Skoring (Warna, aroma, 

rasa, kekentalan) 

Uji Kimia: 

Kadar air, 

pH, total 

padatan 

terlarut, dan 

total mikroba 

Saus cabai terpilih 

Uji 

Hedonik 

(warna, 

aroma, 

rasa, 

tekstur) 

Tangkai 
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Formulasi pembuatan saus cabai dapat dilihat pada tabel. 

 

Tabel 4. Formulasi pembuatan saus cabai 

 

Bahan                                                     Formulasi 

 

                   K1P1   K1P2   K1P3     K2P1   K2P2   K2P3    K3P1   K3P2     K3P3 

Cabai Rawit           150 g  150 g  150 g                                     75 g    75 g    75 g 

Merah 

 

Cabai Keriting                                         150 g  150 g  150 g    75 g    75 g    75 g 

Merah 

 

Tomat                    50 g    50 g    50 g     50 g    50 g    50 g     50 g    50 g    50 g 

 

Bawang Putih        50 g    50 g    50 g     50 g    50 g    50 g     50 g    50 g    50 g 

 

Garam                     7 g      7 g      7 g       7 g       7 g     7 g       7 g      7 g      7 g  

 

Gula Kristal            6 g      6 g      6 g        6 g      6 g     6 g       6 g       6 g     6 g 

 

Tepung Maizena     5 g      5 g      5 g       5 g      5 g      5 g       5 g       5 g     5 g 

 

Asam Cuka             4 g      4 g      4 g       4 g      4 g       4 g       4 g        4 g    4 g 

 

Air                         20 g     20 g    20 g    20 g    20 g    20 g      20 g    20 g    20 g 

 

Lama Pemanasan    15       30       45       15       30       45          15       30       45 

(menit) 

Sumber: (Koswara, 2009 yang telah dimodifikasi). 

 

 

3.5. Pengamatan 

 

 

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi sifat sensori dan fisik. 

Pengamatan sifat sensori meliputi (warna, aroma, rasa dan kekentalan) yang 

dilakukan oleh 20 orang panelis semi terlatih, dengan menggunakan uji skoring. 

Pada perlakuan terpilih selanjutnya dilakukan uji kesukaan yang dibandingkan 

dengan sampel Indofood sebagai (Referent) meliputi warna, aroma, rasa dan 

tekstur yang dilakukan oleh 30 orang panelis tidak terlatih dengan usia 20-40 

tahun. 
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3.5.1. Pengamatan Sensori 

 

 

Pengamatan sensori yang dilakukan meliputi warna, aroma, rasa dan kekentalan 

dengan skala 1-5. Pengamatan dengan menggunakan uji skoring, yang dilakukan 

oleh 20 orang panelis semi terlatih. Perlakuan terpilih selanjutnya dilakukan uji 

hedonic yang dibandingkan dengan sampel Indofood (Referent) yang meliputi 

warna, aroma, rasa dan tekstur yang dilakukan oleh 30 orang panelis tidak terlatih 

dengan usia 20-40 tahun. Pemberian sampel saus cabai diletakkan kedalam wadah 

(cup) yang berwarna putih yang telah diberi kode 3 angka acak dan diberi 

penawar serta zat pembawa berupa kentang goreng, hal ini bertujuan supaya pada 

saat proses pengamatan sensori tidak bias. Pada kuesioner dibuat deskripsi untuk 

masing–masing parameter, kemudian deskripsi akan dihitung persentasenya.  

 

 

3.5.2. Analisis Kimia 

 

 

3.5.2.1. Kadar Air 

 

 

Kadar air ditentukan dengan metode gravimetri (AOAC, 2005). Sampel pasta 

yang digunakan untuk pengukuran kadar air sebanyak 2 g. Sampel yang telah 

ditimbang dimasukkan dalam cawan porselin kering. Cawan sebelum digunakan 

dikeringkan dalam oven selama 30 menit, lalu didinginkan di dalam desikator dan 

ditimbang (A). Kemudian cawan yang telah berisi sampel (B) dimasukkan ke 

dalam oven pada suhu 105oC selama 6 jam. Cawan tersebut didinginkan dalam 

desikator selama 15 menit. Setelah dingin, cawan berisi sampel ditimbang 

kembali, selanjutnya dikeringkan lagi dalam oven 30 menit. Cawan berisi sampel 

dimasukkan kembali dalam desikator untuk ditimbang kembali (C).  

Hal ini dilakukan sampai diperoeh berat yang konstan atau selisih penimbangan 

0,002 gram. Kadar air sampel dihitung dengan rumus basis basah sebagai 

berikut. 
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Keterangan: 

A = berat cawan kosong (g) 

B = berat cawan yang diisi dengan sampel (g) 

C = Berat cawan dengan sampel yang sudah dikeringkan (g) 

 

2.5.2.2. Uji Derajat Keasaman (pH) 

 

 

Adapun prosedur mengukur pH suatu larutan (Apriayantono, et al., 1989) sebagai 

berikut: 

1. Nilai pH ditentukan menggunakan pH meter 

2. Sebelum dilakukan pengukuran, pH meter distandarisasi terlebih dahulu 

menggunakan larutan penyangga pH 4,0-7,0 

3. Selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap larutan sampel dengan 

mencelupkan elektrodanya kedalam larutan sampel dan biarkan beberapa 

saat sampai diperoleh pembacaan stabil. 

 

3.5.2.3. Analisis Total Padatan Terlarut 

 

 

Total padatan terlarut ditentukan dengan Refraktometer dengan prosedur sebagai 

berikut (Ismawati, et al., 2016): 

1. Ambil sampel seberat 2 gram 

2. Encerkan dengan 2 ml aquades dengan diaduk hingga homogen 

3. Ambil sebanyak 10 ml kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 1200 

rpm selama 10 menit 

4. Supernatan diletakkan pada prisma refraktometer, diarahkan pada sumber 

cahaya 

5. Nilai padatan terlarut dapat dibaca pada skala (˚brix). 

 

 

 

 

Kadar Air = 
𝐵−𝐶

𝐵−𝐴
𝑥 100% 
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2.5.2.4. Total Mikroba (Total Plate Count) 

 

 

Perhitungan total mikroba mengikuti prosedur SNI 19-2897-1992. Analisis total 

mikroba dilakukan dengan metode Total Plate Count (TPC) yaitu perhitungan 

jumlah bakteri yang ada dalam sampel dengan pengenceran sesuai keperluan yang 

dilakukan secara aseptik untuk mencegah kontaminasi yang tidak diinginkan. 

Jumlah koloni bakteri yang dapat dihitung adalah 30-300 koloni bakteri yang 

tumbuh pada cawan petri. Sebelum digunakan alat-alat dan media disterilkan 

dalam autoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Sampel 

diambil sebanyak 1 gram kemudian dilarutkan dalam larutan garam fisiologis 

dengan volume 9 ml sehingga diperoleh pengenceran 10-1. Sampel pada 

pengenceran 10-1 dipipet sebanyak 1 ml dan dimasukkan pada tabung reaksi 

kedua yang berisi aquadest 9 ml sehingga diperoleh pengenceran 10-2. Hal 

tersebut dilakukan sampai pengenceran 10-4. Pada setiap pengenceran tersebut 

masing-masing dipipet sebanyak 1 ml lalu dituang ke dalam cawan petri yang 

berisi media PCA (Plate Count Agar). Cawan petri yang telah berisi media PCA 

dan sampel diinkubasi selama 48 jam dalam inkubator dengan suhu 35oC ± 1 dan 

diamati mikroorganisme yang tumbuh. 

 

Total mikroba dihitung dengan rumus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah koloni per ml = ∑ 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖 𝑥 
1

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Jenis cabai berpengaruh nyata terhadap karakteristik sensori, kimia dan 

mikrobiologi saus cabai yang meliputi warna, aroma, rasa dan kekentalan serta 

karakteristik kimia meliputi kadar air, pH, total padatan terlarut dan total 

mikroba. 

 

2. Lama pemanasan berpengaruh nyata terhadap karakteristik sensori, kimia dan 

mikrobiologi saus cabai yang meliputi warna, aroma, rasa dan kekentalan serta 

karakteristik kimia meliputi kadar air, pH, total padatan terlarut dan total 

mikroba. 

 

3. Terdapat interaksi antara jenis cabai dan lama pemanasan terhadap saus cabai 

yang dihasilkan. Jenis cabai keriting merah dan lama pemanasan 30 menit 

menghasilkan saus cabai dengan skor warna 3,93 (merah), aroma 3,87 (khas 

aroma cabai), rasa 2,58 (agak pedas) dan kekentalan 4,4 (kental) serta 

karakteristik kimia meliputi kadar air 63,46 % (sesuai SNI), pH 5,85 (tidak 

sesuai SNI), total padatan terlarut 20˚brix (sesuai SNI) dan total mikroba 5x10⁴  

(log CFU/mL) (sesuai SNI). 
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5.2. Saran 

 

 

Saran yang perlu dilakukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Penyediaan bahan baku harus dengan kualitas yang seragam. 

2. Perlu ditambahkan penyedap rasa, agar rasa saus cabai yang dihasilkan lebih 

disukai. 

3. Formulasi asam cuka perlu ditambah sehingga menghasilkan saus cabai dengan 

pH yang sesuai SNI. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai masa simpan produk saus 

cabai sehingga dihasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. 
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