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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Sambal dan Sambal bajak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian sambal adalah 

makanan penyedap yang dibuat dari cabai, garam, dan sebagainya yang ditumbuk, 

dihaluskan, dan sebagainya, biasanya dimakan bersama nasi.  Di Indonesia terdiri 

dari bermacam-macam sambal, antara lain sambal matah, sambal belacan (terasi), 

sambal pecel, sambal bajak, sambal roa, sambal ganja, sambal oncom dan masih 

banyak yang lain (Situngkir, 2015). Pengolahan sambal ada 2 macam, yaitu ada yang 

melalui pemasakan dan ada pula yang tanpa perlu pemasakan (mentah). Sambal 

termasuk ke dalam condiment yaitu bahan pangan yang dapat meningkatkan flavor. 

Selain sambal yang termasuk dalam condiment adalah kecap, dressing, saus, gula, 

garam dan sebagainya. Karena bahan utama dari sambal berupa cabai, maka rasa 

yang ditimbulkan berupa pedas dan panas (Guzman, 2017). 

Sambal bajak adalah sambal yang memiliki cita rasa lebih kaya diantara yang lain 

sehingga umumnya terdiri dari bahan yang lebih banyak pula dan dilakukan 

pemasakan. Menurut KBBI, pengertian dari sambal bajak adalah terdiri dari cabai, 

bawang merah, kemiri, garam, terasi, diberi santan dan direbus hingga air santannya 

menguap habis. Tapi seiringnya jaman, resep sambal bajak disederhanakan yang 

bahan pembuatannya meliputi: cabai rawit, cabai besar merah, bawang merah, tomat 

dan terasi. Berdasarkan dari beberapa buku resep yang ada, perlakuan awal bahan-

bahan mentah ditumis terlebih dahulu di dalam minyak panas sampai layu dan harum 

kemudian dihaluskan dan digoreng kembali dengan minyak panas yang banyak 

sampai hilang bau pedasnya (Tim Dapur Demedia, 2010). Akibat proses pemanasan 

berupa penggorengan, sambal jenis ini biasanya mampu disimpan agak lama 

sehingga bisa dibuat dalam jumlah relatif banyak (Pratana, 2012). 
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2.2 Bahan-bahan Pembuatan Sambal Bajak 

2.2.1 Cabai Merah  

Dengan nama latin Capsaicin annum adalah tanaman perdu dengan rasa buah 

pedas akibat adanya capsaicin. Cabai ini dipetik ketika telah masak penuh dengan 

ciri-ciri seluruh bagian buah bewarna merah. Cabai merah besar ini memiliki kadar air 

yang cukup tinggi sehingga daya simpannya rendah. Rasa pedas yang disebabkan 

oleh senyawa capsaicin pada cabai merah lebih rendah dibandingkan cabai rawit. Hal 

ini karena kandungan capsaicin pada cabai merah hanya sebesar 0,83% (Musfiroh, 

2013). Capsaicin adalah kristal alkaloid yang diproduksi oleh kelenjar yang ada 

diantara plasenta (tempat melekatnya biji cabai) dan dinding kulit buah cabe. Senyawa 

ini dapat ditemukan dalam keadaan konsentrasi tinggi pada jaringan plasenta (Aisyah, 

2009). Secara umum cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin, diantaranya 

kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1 dan vitamin C (Prayudi, 

2010). Beriku adalah tabel kandungan gizi cabai merah 

 

  Tabel 2.1 Kandungan Gizi dalam setiap 100 g Cabai Merah 

Kandungan Gizi Proporsi Kandungan Gizi 

Vitamin A (IU) 41610 
Kalsium (mg)   2014 
Energi (kcal)     318 
Fosfor (mg)     293 
Vitamin C (mg)       76,4 
Karbohidrat (g)       56,63 
Total lemak (fat)       17,27 
Protein (g)       12,01 
Air (g)         8,05 
Zat besi (mg)         7,8 
Vitamin B1 (mg)         0,328 

   Sumber: USDA (2018) 

 

Jumlah cabai yang dimasukkan untuk pembuatan sambal bisa sesuai selera 

konsumen. Hal ini karena beberapa konsumen ada yang tidak terlalu menyukai rasa 

pedas. Untuk studi ini jumlah cabai yang digunakan adalah sebanyak 30 gram dari 

100 gram berat total bahan kecuali minyak. Sama seperti cabai rawit, cabai merah 

juga memiliki kemampuan antimikroba dan antioksidan. Aktivitas antioksidan cabai 

berasal dari komponen capsaicin dan dihydrocapsaicin. Aktivitas antimikroba yang 

dapat dihambat oleh jenis cabai ini adalah Micrococcus sp, Bacillus, E.coli, 
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Pseudomonas sp dan Citrobacter sp (Al-Sanfi, 2015). Oleh karena itu adanya kedua 

senyawa ini pada cabai, bisa turut serta memperpanjang umur simpan sambal dari 

segi biologi (Cahyari, 2014). 

 

2.2.2 Cabe Rawit 

Memiliki nama latin Capsicum frutescens L. Cabai rawit termasuk ke dalam 

tanaman semusim atau tanaman berumur pendek yang tumbuh sebagai semak. 

Dibandingkan jenis cabai yang lain, cabai ini memiliki rasa yang sangat pedas. Tiap 

jenis cabai memiliki tingkat kepedasan yang berbeda. Yang berperan dalam 

memberikan rasa pedas adalah kandungan senyawa alkaloid berupa capsaisin 

(Prajnanta, 2007). Capsaicin yang terkandung di dalam cabai rawit dapat mencapai 

1,85%(Musfiroh dkk, 2013) atau 0,22-20 mg/berat kering (Othman, 2011). 

Cabai rawit memiliki senyawa fenol seperti capsaicinoid dan flavonoid. Kedua 

senyawa ini memiliki aktivitas antioksidan dan antimikroba. Zat gizi cabai rawit meliputi 

protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin A,B, C (Umah, 2012). Berikut adalah 

tabel kandungan gizi cabai rawit  

 

Tabel 2.2 Kandungan Gizi dalam setiap 100 g Cabai Rawit Segar  

Sumber: Umah (2012) 

 

Jumlah cabai yang digunakan untuk pembuatan sambal bisa sesuai selera 

konsumen. Hal ini karena beberapa konsumen ada yang tidak terlalu menyukai rasa 

pedas. Untuk studi ini jumlah cabai yang digunakan adalah sebanyak 20 gram setiap 

100 gram berat total bahan kecuali minyak. Senyawa capsaicinoids yang ada pada 

cabai selain memberikan rasa pedas, ternyata memiliki sifat menghambat proses 

Komposisi zat gizi Proporsi (segar) 

Vitamin A (UI) 11,050 
Kalori (kal)      103 
Fosfor (mg)        85 
Air (g)        71,20 
Vitamin C (mg)        70,00 
Kalsium (mg)        45,00 
Karbohidrat (g)        19,90 
Protein (g)          4,70 
Zat besi (mg)          2,50 
Lemak (g)          2,40 
Vitamin B1 (mg)          0,08 
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menghambat pertumbuhan serta metabolisme bakteri. Menurut Saidu A.N dan Garba 

R (2011), jumlah total fenol berhubungan dengan aktivitas antioksidan. Aktivitas 

antioksidan berkorelasi dengan jumlah gugus hidroksil yang menyebabkan senyawa 

polifenol sebagai antioksidan menjadi kuat. Fungsi polifenol diantaranya adalah 

mengatasi radikal bebas, mengaktivasi enzim antioksidan dan menghambat reaksi 

oksidasi (Yunita, 2012).  

 

2.2.3 Bawang Merah 

Dengan nama latin Allium ascalonicum L. adalah tanaman semusim yang 

membentuk rumpun, tumbuh tegak dan bisa mencapai 15-50 cm. Buah bawang 

merah berbentuk bulat dan tumpul di bagian ujung membungkus biji berjumlah 2-3 

butir. Bawang merah dapat dikatakan sebagai salah satu tanaman sayuran yang 

menjadi menu pokok dihampir semua jenis masakan karena berfungsi sebagai 

penyedap masakan (Sudirja, 2012). Komoditas ini berfungsi untuk menambah cita 

rasa dan kenikmatan pada masakan (Purba, 2013). Peningkatan flavor ini dipengaruhi 

oleh komponen sulfur yang terkandung dalam bawang (Wang et al., 2008) 

Bawang merah memiliki kandungan senyawa flavonoid, minyak atsiri dan saponin. 

Minyak atsiri adalah cairan volatil yang ada secara alami dalam tumbuhan yang 

umumnya tidak hanya sebagai peningkat cita rasa dalam industri pangan tetapi juga 

memiliki aktivitas antimikroba sehingga bisa memperpanjang umur simpan pangan 

(Khorshidian,2017). Flavonoid merupakan senyawa yang dapat berperan sebagai 

antibakteri. Sementara saponin berperan pula dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri (Ambarwaty, 2014). Selain ketiga zat non gizi yang ada, bawang merah 

memiliki zat gizi yang tak kalah penting lainnya.  Berikut adalah kandungan nutrisi 

bawang merah, 
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   Tabel 2.3 Kandungan Gizi dalam setiap 100 g Bawang Merah 

Zat gizi Proporsi Kandungan Gizi 

Air (g) 79,80 
Energi (kcal) 72 
Fosfor (mg) 60 
Kalsium (mg) 37 
Karbohidrat (g) 16,80 

Vitamin C (mg)   8 

Vitamin A (IU)   4 
Protein (g)   2,5 
Zat besi   1,2 
Total lemak (g)   0,1 
Vitamin B1 (mg)   0,06 

       Sumber: USDA (2018) 

 

Minyak atsiri yang dominan terkandung dalam Allium ascalonicum diantaranya 

adalah dipropyl disulfide dan dipropyl trisulfide. Komponen sulfur berhubungan 

dengan kemampuan antimikroba serta aktivitas antioksidan dari bawang merah. 

Adanya kemampuan ini akan menghambat penurunan kualitas pangan akibat oksidasi 

lemak atau pun pertumbuhan mikroba sehingga dapat menghambat kerusakan 

pangan. Dalam studi Ini bahan bawang merah yang digunakan 20 gram untuk 100 

gram bahan total (tidak termasuk minyak). 

 

2.2.4   Tomat 

Dengan nama latin Solanum lycopersicum syn. Lycopersicum esculentum adalah 

tanaman berbentuk semak dengan tinggi bisa mencapai 2 meter. Berdasarkan bentuk 

tomat, dibedakan menjadi 6 jenis yaitu tomat plum, tomat beef, tomat hijau, tomat 

pear, tomat anggur dan tomat cherry. Jenis tomat yang digunakan dalam studi ini 

adalah jenis plum. Tanaman yang termasuk keluarga Solanaceae ini memiliki warna 

hijau, kuning dan merah yang bisa dikonsumsi langsung atau pun dijadikan sebagai 

sayur dalam masakan (proses terlebih dahulu) (Faujiah, 2014). Kandungan gizi yang 

bisa diperoleh dari tomat sebagai berikut, 
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  Tabel 2.4 Kandungan Gizi Buah Tomat dalam 100 gram 

Zat Gizi Jumlah kandungan 

Vitamin A (IU) 623 
Kalium (mg) 222 
Air (g)   93,76 
Energi (kkal)   21 
Kalsium (mg)     5 
Karbohidrat (g)     4,64 
Protein (g)     0,85 
Zat besi (mg)     0,45 
Total lemak (g)     0,33 

   Sumber: Kailaku et al (2014) 

 

Di dalam masakan, tomat berfungsi untuk memberi rasa asam segar, manis serta 

bisa memberikan rasa gurih akibat adanya glutamate bebas di dalamnya. Terlebih lagi 

apabila penambahan tomat tersebut ditambahkan gula dapat meningkatkan rasa gurih 

dan lebih nikmat (Utami, 2011).. Penambahan tomat ke dalam pembuatan sambal 

bajak adalah 20 gram dari keseluruhan total bahan 100 gram (tanpa minyak). 

Penggunaan tomat untuk membuat sambal hanya diambil bagain pericarp saja. 

Bagian pulp dibuang untuk mengurangi kadar air dalam sambal yang dapat memicu 

pertumbuhan mikroba karena air merupakan pelarut penting yang digunakan 

mikroorganisme dalam melakukan reaksi biokimia (Bisen, 2014). 

Di dalam buah tomat memiliki dua komponen, vitamin C dan likopen, yang berperan 

sebagai antioksidan. Vitamin C (Asam askorbat) yang terkandung dalam tomat segar 

adalah 25 mg/100 g. Sementara kandungan likopen pada buah ini adalah 11,6-55,7 

mg/kg tomat segar pada saat setelah panen (Mendelova et al., 2013). Likopen adalah 

suatu karotenoid pigmen merah terang, suatu fitokimia yang dominan ditemukan pada 

tomat atau buah lain yang bewarna merah. Likopen bersifat antioksidan dengan cara 

melindungi sel dari kerusakan reaksi oksidasi singlet oksigen dan oksidator lain. 

Dampak pemanasan dari proses pemasakan tomat terhadap kandungan vitamin C 

dan likopen berbeda. Apabila panas dapat menurunkan kandungan vitamin C akibat 

terjadi kerusakan, berbeda dengan likopen yang justru akan meningkat akibat sifatnya 

yang sangat tidak larut dengan air dan terikat kuat dalam serat (Hu Weilian et al., 

2013). 
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2.2.5  Minyak Goreng Nabati 

Minyak nabati adalah trigliserida yang diekstrak dari tanaman umumnya berupa 

biji, buah, dari tanaman dan kacang yang diklasifikasikan sebagai minyak yang dapat 

dikonsumsi (edible oil) atau tidak dapat dikonsumsi (non-edible oil) (Chebet, 2016). 

Ada 3 macam minyak goreng nabati yang digunakan dalam percobaan ini, yaitu 

minyak goreng kelapa sawit (Elaeis guineensis), minyak goreng kelapa (Cocos 

nucifera L.) dan minyak goreng jagung (Zea mays L.). Penggunaan ketiga minyak ini 

didasari dari ketersediaan minyak yang mudah didapat dengan harga yang tidak 

terlalu mahal, antara Rp 20.000 sampai dengan Rp 80.000 untuk kemasan 1 L. Jika 

dilihat dari tujuan percobaan ini salah satunya adalah sebagai alternatif untuk 

pembuatan sambal yang nantinya bisa diaplikasikan dan memudahkan produsen 

untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Ketiga minyak goreng ini bisa ditemukan 

di supermarket besar dengan berbagai ukuran kemasan. Adanya percobaan ini akan 

diketahui apakah ada perbedaan hasil akhir sambal. Masing-masing minyak memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Berikut adalah tabel perbedaan karakteristik 

masing-masing minyak goreng, 
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Tabel 2.5 Karakteristik Minyak Sawit, Minyak Kelapa dan Minyak Jagung 

Karakteristik 
Minyak Goreng 

Sawit 
Minyak Goreng 

Kelapa 
Minyak Goreng 

Jagung 

Pengertian 

Bahan pangan 
dengan komposisi 
utama trigliderida dari 
minyak sawit, dengan 
atau tanpa perubahan 
kimiawi, termasuk 
hidrogenasi, 
pendinginan dan telah 
melalui proses 
pemurnian dengan 
penambahan vitamin 
A (BSN,2012) 

Minyak yang diperoleh 
dari proses ekstraksi 
daging kelapa kering 
(kopra) dan disuling 
untuk diambil 
minyaknya (BSN,2011) 

Minyak yang 

diperoleh dari 

lembaga biji jagung 

(Zea mays) dan telah 

mengalami proses 

pemurnian dengan 

atau tanpa 

penambahan bahan 

tambahan yang 

diizinkan (BSN,1998) 

Proses 
pengolahan 

- Degumming 
- Pemurnian 

(netralisasi) 
- Pemucatan 

(bleaching) 
- Deodorisasi  

(Ihsan, 2016). 

- Refining 
- Pemucatan 

(bleaching) 
- Deodorisasi (Sutarmi 

dan Rozaline, 2005). 

- Degumming 
- Pemurnian 

(netralisasi) 
- Pemucatan 

(bleaching)  
- Deodorisasi 

(Koswara, 2009). 

Komposisi 
utama asam 
lemak 

Asam palmitat 
(Mancini et al., 2015). 

Asam laurat 
(Assuncao, 2009). 

 
Asam linoleat 

(Corn Refiners 
Association, 2006). 

Berat jenis 
0,900 g/ml 

(BSN,2012) 

 

0,908 g/ml (Codex, 

2001) 

0,922 g/ml (Zahir, 
2014). 

Karotenoid 
500-700 ppm 

(Choo, 2016). 
0,34 ppm (Barnaby, 

2018). 
1-4 ppm 

(Koswara, 2009) 
Kadar air (SNI) 0,1% (BSN,2012) 0,5% (BSN,2011) 0,2% (BSN,1998) 
Asam lemak 
bebas (SNI) 

0,3% (BSN,2012) 0,2% (BSN,2011) 0,2% (BSN,1998) 

Peroksida (SNI) 
10 mek O2/kg 

(BSN,2012) 
5,0% (BSN,2011) 

10 mek O2/kg 
(BSN,1998) 

 

 

2.2.5.1 Minyak Goreng Sawit 

Buah kelapa sawit dapat menghasilkan 2 macam minyak sekaligus, yaitu berasal 

dari daging buah (palm mesocarp) dan inti sawit (palm kernel). Proses pengepresan 

daging buah sawit akan menghasilkan minyak sawit kasar atau dinamakan crude palm 

oil (CPO). Pengepresan inti sawit akan menghasilkan minyak inti sawit kasar (crude 

palm kernel oil). Kedua jenis minyak ini memiliki karakteristik kimia, fisik dan gizi yang 

berbeda. Jenis minyak yang diproses lebih lanjut menjadi minyak goreng adalah jenis 
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minyak CPO. Minyak sawit merupakan sumber alami vitamin E yang lebih besar 

daripada minyak yang lain. Vitamin E yang terkandung di dalam minyak sawit 

berbentuk tokoferol dan tokotrienol. Komponen ini merupakan zat penting sebagai 

antioksidan yang dapat mencegah oksidasi (Hariyadi dkk, 2015).  

Komposisi asam lemak jenuh dan tidak jenuh dalam minyak ini memiliki proporsi 

yang hampir seimbang. Komposisi asam lemak yang terkandung terdiri dari 50% 

asam lemak jenuh (saturated fatty acids/ SFA) yaitu asam palmitat 44% dan asam 

stearate 5%, asam lemak tidak jenuh rangkap 1 (monounsaturated fatty acids/ 

MUFAs) 40% berupa asam oleat serta 10% asam lemak tidak jenuh rantai jamak 

(polyunsaturated fatty acids/PUFAs) berupa asam linoleat (Mancini et al., 2015). 

Berdasarkan literature, asam lemak jenuh, seperti asam palmitat, dapat berperan 

sebagai antibakteri. Namun kemampun antibakteri asam lemak jenuh tidak sebesar 

asam lemak tidak jenuh. Hasil ini dibuktikan dari hasil MIC (Minimal Inhibitory 

Concentration) asam palmitat yang lebih besar dibandingkan asam lemak lainnya 

dalam menghambat pathogen pencernaan, seperti Streptococcus mutans, Candida 

albicans, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, dan 

lain-lain (Choi et al., 2012). MIC adalah konsentrasi terendah antibiotik atau 

antimicrobial yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Semakin 

rendah nilai MIC dari antimikrobia, maka sensitivitas dari bakteri akan semakin besar 

dan sebaliknya. Sehingga nilai MIC berlawanan dengan sensitivitas mikroba yang diuji 

(Suci et al., 2015). 

Proses pengolahan CPO menjadi minyak goreng diawali dengan degumming, yaitu 

penghilangan zat-zat terlarut yang bersifat fosfatida, protein, residu, karbohidrat, air 

dan resin serta partikel halus tersuspensi dalam CPO. Umumnya bahan kimia untuk 

degumming adalah asam fosfat yang berperan dalam menggumpalkan dan 

memadatkan zat-zat terlarut yang tidak diinginkan. Kemudian dilakukan netralisasi 

untuk menghilangkan asam lemak bebas. Selanjutnya proses bleaching atau 

pemucatan untuk mengurangi pigmen dalam minyak sawit mentah, baik yang terlarut 

atau pun yang terdispersi. Tahap terakhir adalah deodorisasi untuk menghilangkan 

rasa dan bau yang tidak dikehendaki (Ihsan, 2016). 
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2.2.5.2  Minyak Goreng Kelapa 

Minyak kelapa adalah minyak yang diperoleh dari proses ekstraksi daging kelapa 

kering (kopra) dan disuling untuk diambil minyaknya. Minyak jenis ini memiliki 

karakteristik fisik berupa bewarna kuning kecoklatan dan berbau sedap (Krishna, 

2014). Zat warna yang termasuk golongan ini terdapat secara alamiah dalam bahan 

yang banyak mengandung minyak dan dalam proses ekstraksi ikut terekstrak 

bersama minyak. Warna pada minyak kelapa disebabkan oleh zat warna dan kotoran-

kotoran lainnya. Zat warna tersebut berupa betakaroten yang merupakan hidrokarbon 

tidak jenuh dan tidak stabil pada suhu tinggi. Proses pengolahan minyak kelapa 

dengan udara panas menyebabkan warna minyak menjadi kuning akibat karoten 

terdegrasi. Karakteristik kimia yang dimiliki minyak kelapa adalah memiliki kadar air 

dan asam lemak bebas yang tinggi dan pada suhu ruang (27˚C) berbentuk cair. Hal 

ini dikarenakan dalam proses refining melibatkan proses panas (diatas 100˚C) yang 

menyebabkan asam lemak bebas meningkat. Asam lemak dapat dihasilkan dari 

reaksi hidrolisis akibat dipicu oleh sejumlah air, enzim atau pun aktivitas 

mikroorganisme. Adanya sejumlah mikroorganisme dapat memecah trigliserida 

menjadi asam lemak bebas (Kurniati et al., 2015). 

Minyak kelapa yang digunakan sebagai minyak goreng akan berfungsi untuk 

penghantar dalam penggorengan dan menambah nilai gizi dalam bahan pangan. 

Minyak ini terdiri dari 92% asam lemak jenuh berupa asam lemak rantai medium 

(Medium Chain Fatty Acids) yang tinggi asam laurat (12:0) yaitu sekitar 54-50% serta 

8% asam lemak tidak jenuh berupa asam oleat dan asam linoleat (Assuncao, 2009). 

Kandungan MCFA dalam minyak kelapa dianggap unik daripada minyak lain karena 

mempunyai kemampuan pengobatan. MCFA mudah untuk dicerna, diserap dan 

digunakan untuk tubuh. Tingginya asam lemak jenuh menyebabkan minyak kelapa 

resisten tinggi terhadap reaksi oksidasi (ketengikan) (Krishna, 2009). 

Menurut Abbas et al (2016), asam laurat  memiliki aktivitas antimikroba yang tnggi 

dengan menghambat pertumbuhannya melalui biofilm dalam melawan Streptococcus 

mutans. Pada dasarnya minyak kelapa memilki efek antibakteria terhadap bakteri 

gram positif dibandingkan bakteri gram negatif. Yang termasuk dalam gram positif 

adalah S.aureus, Streptococci dan Lactobacilli. MCFA diketahui memiliki aktivitas 

perlawanan mikroba melalui mekanisme mematikan bakteri yang belum bisa 
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dipastikan caranya. Tetapi berdasarkan studi mikroskop elektron, minyak dapat 

merusak dinding sel mikroorganisem tersebut.  (Abbas et al., 2017). 

Proses pengolahan minyak kelapa komersial menggunakan metode kering baik 

menggunakan terik matahari atau pun melalui oven (Arrahman, 2018). Mula-mula 

ekstrak minyak dari hasil pengepresan kopra kering dilakukan refining (permurnian) 

pada suhu tinggi untuk menghilangkan komponen minyak yang tidak tersabunkan, 

seperti sterol, klorofil, vitamin E dan karotenoid. Kemudian dilakukan bleaching untuk 

menghilangkan warna tidak menarik. Selanjutnya dilakukan tahap deodorisasi untuk 

menghilangkan bau tidak enak (Sutarmi dan Rozaline, 2005).  

 

2.2.5.3     Minyak Goreng Jagung 

Minyak jagung didapatkan dengan cara ekstraksi bagian lembaga dari biji jagung. 

Komponen utama minyak ini adalah PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid) berupa asam 

linoleat (54-60%) dan asam linolenat 1 %, asam lemak jenuh berupa palmitat (11-

13%), stearat (2-3%) dan asam lemak tidak jenuh tunggal berupa oleat. Asam lemak 

jenuh yang terkandung dalam minyak jagung hanya terdiri < 15% dan rendah akan 

asam linolenat (18:3). Asam linoleat (18:2) merupakan asam lemak essensial, yaitu 

tidak dapat disintesis/dibentuk oleh tubuh melainkan diperoleh melalui makanan (Corn 

Refiners Association, 2006). 

Sama seperti asam lemak jenuh (SFA), asam lemak tidak jenuh ternyata juga 

memiliki aktifitas antimikroba. Unsaturated fatty acids yaitu yang memilki ikatan 

rangkap karbon memiliki luas permukaan yang lebih besar saat memasuki membran. 

Hal ini membuat aktivitas fungisidanya meningkat akibat pergerakannya yang bebas. 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, minyak goreng jagung dominan terhadap 

asam lemak jenis linoleat. Asam lemak jenis ini aktivitas antijamur terhadap  Alternia 

solani, Candida albicans, Crinipellis pernicosa, Fusarium oxysporum, Pyrenophora 

avanae, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani (Pohl et al., 2011). 

 Minyak/ lemak memiliki kerentanan akan terjadinya reaksi oksidasi. Umumnya, 

oksidasi minyak terjadi akibat adanya molekul asam lemak tidak jenuh yang berubah 

menjadi asam lemak bebas lalu teroksidasi membentuk hidroperoksida dan 

kandungan organik lain seperti aldehid, keton serta asam-asam lain yang mana 

memberikan karakteristik bau dan citarasa yang tengik (Aluyor,2018). Konsentrasi 



15 
 

asam lemak tidak jenuh ganda atau PUFA akan menyebabkan minyak nabati semakin 

rentan terhadap oksidasi sehingga terbentuk senyawa volatil dan non volatil (Pignitter 

and Somoza, 2012).  

Proses pengolahan minyak jagung dimulai dari pengepresan mekanik biji jagung 

dilanjutkan dengan ekstraksi minyak dengan pelarut heksan sehingga didapatkan 

minyak kasar. Lalu dilakukan tahap degumming untuk menghilangkan zat-zat yang 

bersifat fosfatida. Kemudian dinetralisasi, yaitu pencucian dengan alkali untuk 

memisahkan asam lemak bebas, fosfatida dan warna. Setelah itu dilakukan 

pemucatan untuk memisahkan pigmen dan sabun yang tersisa. Tahap terakhhir 

adalah deodorisasi yaitu memisahkan komponen volatile (tokoferol, viterol, asam 

lemak bebas, gas terlarut dan komponen cita rasa) (Koswara, 2009). 

 

2.2.6 Terasi 

Terasi adalah salah satu produk perikanan yang diolah melalui cara fermentasi 

dengan bahan baku berupa udang rebon serta dengan penambahan garam. Tapi 

belakangan ini terasi bisa diolah dari ikan-ikan kecil seperti ikan teri. Sehingga terasi 

yang dikomersialkan sekarang ini ada 2 macam, yaitu terasi berasal dari udang dan 

terasi dari ikan (Karrim, 2014). Terasi umumnya berbentuk padat, bertekstur kasar 

serta memiliki aroma yang khas tapi tajam dengan rasa yang sangat gurih (Dinas 

Kesehatan Sulawesi Selatan, 2012). Rasa gurih ini tercipta dari asam glutamate yang 

merupakan sumber rasa umami. Hal itu menyebabkan terasi dimanfaatkan oleh 

industri penyedap rasa akibat kadar asam glutamate yang tinggi (Anggo, 2014). 

Dalam pembuatan sambal bajak pada studi ini dibutuhkan terasi sebanyak 2 gram 

dari 100 gram total bahan (kecuali minyak). Penelitian Jinap et al (2010),  beberapa 

masakan yang ditambahkan sambal belacan dengan nilai asam glutamat lebih tinggi 

menunjukkan lebih diterima konsumen. Tetapi berdasarkan penelitian pendahuluan, 

terasi yang diberikan terlalu banyak akan memengaruhi warna menjadi lebih gelap 

yang ditakutkan kurang diterima masyarakat. Kandungan gizi yang terkandung dalam 

terasi udang, sebagai berikut, 
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  Tabel 2.6 Kandungan Gizi Terasi Udang dalam 100 g 

Kandungan Gizi Jumlah 

Energi (kcal) 103 
Garam (g)   28,70 
Protein(g)   19 
Lemak(g)     2 
Karbohidrat (g)     2 

  Sumber: Gigandet (2015). 

 

2.2.7 Garam 

Atau garam dapur sebagian berasal dari penguapan air laut dan sedikitnya terdiri 

dari 95% natrium klorida memiliki fungsi untuk memantapkan citarasa yaitu 

memberikan rasa asin (Hasibuan, 2010). Penggunaan garam yang terlalu banyak 

dapat menyebabkan produk sangat asin dan terbentuknya gumpalan (salting out). 

Untuk memantapkan rasa, jumlah garam yang ditambahkan sebanyak 2-5% dari total 

bahan baku. Garam bisa dijadikan sebagai pengawet karena kemampuannya dalam 

menciptakan peristiwa osmosis, yaitu keadaan sel mikroba menjadi plasmolisis dan 

akan mengalami hambatan dalam perkembangannya (Nafisafallah, 2015).  Garam 

dapur sebagai garam konsumsi memiliki beberapa kriteria standar mutu diantaranya 

penampakan yang bersih, bewarna putih, tidak berbau, kelembapan yang rendah dan 

tidak terkontaminasi timbal atau logam yang lain (Hasibuan, 2010). Garam telah 

digunakan sebagai pengawet dan meningkatkan citarasa dalam makanan. 

Penggunaannya dalam sambal disesuaikan dengan keinginan. Dalam studi ini garam 

ditambahkan sebanyak 4 gram dari total bahan 100 gram (kecuali minyak). 

Zat gizi yang ada didalam garam adalah sebagai berikut,  

 

 Tabel 2.7 Kandungan Gizi Garam dalam 100 g 

Kandungan Gizi Proporsi Kandungan Gizi 

Natrium (mg) 38758 
Kalsium (mg)       24 
Kalium (mg)         8 
Besi (mg)         0,33 
Air (g)         0,20 

 Sumber: USDA (2018) 
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2.2.8 Gula pasir 

Gula selain sebagai pemberi rasa manis tetapi juga sebagai penyempurna rasa 

asam dan citarasa lain serta dapat memberi kekentalan. Fungsi lain gula adalah dapat 

memperpanjang umur simpan produk. Hal ini dikarenakan kemampuan gula yang 

dapat mengurangi kelembapan relatif dan mengikat air. Berdasarkan cara pembuatan, 

gula bisa dibedakan menjadi dua macam yaitu gula alami dan gula sintetis (Gobel, 

2012). Kekuatan rasa manis dari bahan pendukung ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain jenis gula, konsentrasi, suhu dan sifat mediumnya (Buckle et al., 

2009). Gula yang ada dalam tebu disebut sukrosa. Menurut Darwin (2013),  gula 

memiliki jenis-jenis yang berbeda, yaitu gula pasir, gula pasir kasar, gula balok, gula 

icing, gulabatu, brown sugar, gula merah dan gula aren. Pada studi ini digunakan gula 

alami berasal dari nira tebu dan jenis gula pasir dengan porsi 4 gram/100 gram berat 

toatal bahan (kecuali minyak). Zat gizi yang terkandung dalam gula sebagai berikut,  

 

 Tabel 2.8 Komposisi Zat Gizi dalam 100 gram Gula Pasir (granulated) 

Zat Gizi Jumlah 

Energi (kcal) 387 
Karbohidrat (g)   99,98 
Total gula (g)   99,80 
Kalsium (mg)     1 
Kalium (mg)     2 
Natrium (mg)     1 
Zat besi (mg)     0,05 
Air (g)     0,02 

   Sumber: USDA (2018) 

 

2.3 Pembuatan Sambal Bajak 

Sambal bajak merupakan makanan pendamping yang memiliki bahan utama 

berupa cabai kemudian ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain untuk 

meningkatkan citarasa. Bentuk dari produk makanan samping ini adalah semi solid 

yang memiliki atribut padat cair. Pembuatan sambal bajak sederhana meliputi sortasi, 

pengupasan, penimbangan, pencucian, pemotongan, penumisan , penghancuran, 

penggorengan dan pengemasan. Walaupun sederhana, untuk mendapatkan produk 

yang berumur simpan panjang perlu dilakukan penanganan yang benar, sebagai 

berikut 
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2.3.1 Sortasi dan Pengkelasan 

Perlakuan ini bertujuan untuk memisahkan bahan yang memiliki kualitas bagus 

dengan bahan yang rusak, cacat, terluka sudah mengeluarkan air supaya tidak 

mengontaminasi bahan lain yang masih segar (Risni, 2015). Karakteristik yang 

digunakan dalam proses ini adalah penampakan (Hariyadi, 2014). 

 

2.3.2 Pengupasan  

Merupakan penghilangan bagian yang tidak diperlukan atau tidak dapat dimakan 

pada buah-buahan atau sayuran atau pun untuk memperbaiki penampilan produk 

akhir. Dalam studi ini yang perlu dikupas adalah bawang merah dan untuk cabai 

dilakukan penghilangan bagian tangkai. Metode pengupasan yang dilakukan adalah 

menggunakan pisau (knife peeling) (Hariyadi, 2014). 

 

2.3.3 Penimbangan  

Bahan-bahan awal dipilih secara manual menggunakan tangan lalu ditimbang 

menggunakan timbangan digital disesuaikan dengan resep yang sudah ditentukan. 

Sebelum menimbang, harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah timbangan 

bekerja normal dan harus diketahui kapasitas maksimum dan minimumnya. 

Timbangan yang digunakan memiliki ketelitian 1 gram. Bahan yang sudah ditimbang 

harus ditempatkan pada wadah yang bersih serta sudah diketahui beratnya (Salman, 

2014). 

 

2.3.4 Pencucian 

Pencucian dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel 

yang mana kotoran yang menempel dapat mempercepat pembusukan atau pun 

kontaminasi mikroorganisme. Jika dilakukan pencucian, air yang digunakan harus 

bebas dari cemaran, seperti dari pemakaian pupuk, kotoran manusia, dan lainnya 

(Marwanti, 2010). Setelah pencucian dilakukan penirisan dan dikeringkan dengan 

cara diusap menggunakan tissue supaya tidak terlalu banyak air yang menempel. 

Bahan yang terlalu basah akan mudah busuk dan mudah rekontaminasi serta untuk 

mengurangi kontak air dengan minyak saat pengolahan (Hariyadi, 2014). 
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2.3.5 Pengecilan Ukuran I (Pemotongan) 

Merupakan proses penghancuran atau pemotongan untuk membaginya menjadi 

partikel yang lebih kecil yang bertujuan untuk mempermudah proses selanjutnya.  

Terdapat 3 gaya operasi pengecilan, yaitu penekanan, pukulan dan 

potongan/sobekan. Gaya yang digunakan dalam pemotongan ini adalah dengan cara 

potongan. Bahan yang akan dipotong adalah cabai rawit, cabai merah, bawang merah 

dan untuk tomat dilakukan pemotongan section menjadi 4 bagian dang disingkarkan 

bagian isinya. Alat yang digunakan untuk memotong adalah pisau stainless steel 

(Tunjung, 2013). 

 

2.3.6 Penumisan 

Penumisan atau stir-fry atau menggoreng dengan sedikit minyak adalah mencelup 

bahan makanan ke dalam minyak yang hanya sebagian. Pada saat penggorengan 

harus dilakukan pembalikkan supaya tidak matang pada satu sisi saja. Tujuan dari 

penumisan adalah membantu melunakkan bahan supaya saat penghancuran lebih 

cepat dan mudah. Kelebihan dari menggoreng sedikit minyak adalah makanan tidak 

terlalu banyak menyerap minyak goreng. Penumisan dilakukan sampai bahan terlihat 

layu dengan cara diaduk secara merata dan jangan terlalu lama karena ditakutkan 

akan menimbulkan gosong yang akan memengaruhi rasa. Untuk melakukan 

penumisan, api yang digunakan sedang supaya minyak tidak terlalu panas dan 

menimbulkan kegosongan (Handayani, 2011). 

 

2.3.7 Pengecilan Ukuran II (Penghancuran)  

Penghancuran dilakukan menggunakan food blender sampai sekiranya bahan 

terlihat halus. Tujuan dari proses pengolahan ini adalah untuk memperluas 

permukaan bahan makanan sehingga pencampuran bumbu dapat berlangsung 

secara efekif (Rongaputri, 2016).  
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2.3.8 Penggorengan 

Penggorengan adaah metode pemasakan menggunakan minyak goreng sebagai 

penghantar panas. Ada 2 macam metode penggorengan, yaitu shallow frying dan 

deep-fat frying. Menggoreng adalah proses membenamkan pangan ke dalam minyak 

panas lalu terjadi kontak antara udara, minyak dan pangan pada suhu diantara 150-

190˚C (Mudawi, 2014). Selama penggorengan sebagian minyak akan teradsorbsi dan 

masuk kebagian luar bahan yang digoreng dan mengisi ruangan kosong yang semula 

diisi oleh air (Irmawati, 2013). Minyak penggorengan akan mengalami perubahan 

mutu akibat proses hidrolisis, oksidasi dan polimerisasi. Selain itu tokoferol, asam 

amino esensial dan asam lemak dalam pangan akan terdegradasi. Akibat terjadinya 

hidrolisis, oksidasi dan polimerisasi, selama penggorengan akan menghasilkan 

komponen volatile dan non volatile. Kebanyakan komponen volatile akan terevaporasi 

bersama uap air dan sisa komponen volatile mengalami reaksi kimia atau pun terserap 

dalam pangan, sedangkan komponen non volatile akan merubah karakteristik fisika 

dan kimia baik minyak dari pangan tersebut (Mudawi, 2014). 

 

2.3.9 Pengemasan 

Definisi kemasan adalah bagian terluar yang membungkus produk untuk 

melindungi produk. Pengemasan selain bertujuan untuk memperlambat kerusakan 

produk sehingga umur simpan bisa lebih panjang tetapi juga menjaga kualitas dan 

keamanan pangan. Pengemasan melindungi produk dari 3 pengaruh luar, yaitu fisik, 

kimia dan biologi. Perlindungan dari gangguan fisik bisa berupa dari bahaya mekanik 

seperti kerikil, serpihan kaca dan lain sebagainya serta perlindungan dari goncangan 

dan getaran selama pendistribusian. Perlindungan kimia seperti terpapar gas 

khususnya oksigen, uap air dan cahaya baik cahaya tampak, infra merah atau pun 

ultraviolet. Perlindungan biologis yaitu menahan masuknya serangga, hewan 

pengerat, mikroorganisme (Said, 2016). 

 

2.4  Umur Simpan 

Definisi dari umur simpan adalah waktu yang dibutuhkan produk pangan menjadi 

tidak layak jika dikonsumsi oleh konsumen ditinjau dari segi keamanan, nutrisi, sifat 

fisik dan organoleptik setelah disimpan di kondisi yang disarankan (Septianingrum, 



21 
 

2008). Penentuan umur simpan produk dapat dilakukan dengan cara menyimpan 

produk pada kondisi yang sebenarnya. Namun cara ini memerlukan waktu yang lama 

dan biaya yang cukup besar walaupun akan menghasilkan hasil yang tepat. Umur 

simpan dapat ditentukan dengan 2 cara, yaitu seara empiris/ konvensional dan 

pemodelan matematika. Cara empiris yaitu disimpan di kondisi normal hingga produk 

mengalami kerusakan. Berbeda dengan metode pemodelan matematika, yang 

dilakukan dengan mempercepat kondisi penyimpanan dan diperhatikan titik kritis 

produk, contoh pemodelan matematika adalah Accelerated Shelf Life Testing (ASLT) 

dan Accelerated Storage Studies (ASS), sedangkan metode konvensional 

menggunakan metode Extended Storage Studies (ESS) dengan cara menyimpan 

suatu seri produk pada kondisi normal sembari dilakukan pengamatan sampai terjadi 

penurunan mutu yang tidak dapat ditoleransi lagi. Faktor-faktor yang dapat 

menurunkan mutu produk pangan yaitu oksigen, uap air, cahaya, mikroorganisme, 

kompresi/ bantingan dan bahan-bahan kimia toksik/off flavor. Jenis parameter mutu 

yang diuji untuk umur simpan tergantung dari karakteristik produk. Apabila produk 

berlemak maka umumnya menggunakan parameter ketengikan (Pitasari, 2016). 

 

2.5 Jenis Kerusakan Bahan Pangan 

2.5.1 Kerusakan Mikrobiologis 

Setiap pangan mengandung berbagai nutrisi, seperti karbohidrat, protein, non-

protein, dan lemak. Nutrisi ini sebagai sumber pangan bagi mikroorganisme agar 

dapat terus tumbuh. Mikroorganisme yang tumbuh akan melakukan metabolisme 

berdasarkan nutrisi masing-masing. Hasil metabolisme tersebut kerap menghasilkan 

perubahan pada produk pangan menjadi produk yang tidak dapat diterima, contohnya 

adalah pembentukan bau, warna, tekstur, gas, lendir atau pun hilangnya cairan. Tetapi 

ada pula beberapa mikroorganisme yang justru berkemampuan untuk membentuk 

komponen polimer sebagai hasil metabolisme.  

Yang termasuk dalam mikroba perusak pangan adalah jamur, kapang dan bakteri. 

Umumnya mikroorganisme akan memanfaatkan karbohidrat terlebih dahulu lalu diikuti 

non-protein, protein dan lemak. Walau ketiga mikroba tersebut dapat membahayakan 

manusia, tetapi bakteri justru yang perlu diwaspadai karena kontaminasi bakteri tidak 

selalu menghasilkan produk pangan yang terlalu nyata perbedaannya. Syarat tumbuh 
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untuk bakteri adalah AW > 0,9 dengan pH optimum tumbuh 6-7. Untuk kapang tumbuh 

di AW > 0,88-0,9 dengan pH 4,5-5,5, sedangkan jamur tumbuh pada AW >0,8 dengan 

pH 2 (Fellows, 2009).  

 

2.5.2 Kerusakan Kimia 

Setiap bahan pangan yang diambil dari alam akan mengalami reaksi kimia 

bersamaan dengan perubahan kerusakan pangan. Reaksi tersebut akan merubahan 

kualitas pangan, yang meliputi warna, kenampakan, tekstur, aroma, flavor, kandungan 

gizi, keamanan dan karakteristik. Reaksi kimia yang dapat terjadi ada 2 macam, yaitu 

 

 Reaksi browning non-enzimatik (Maillard Reaction) 

Reaksi ini dapat terjadi produk pangan yang melalui proses pemanggangan, 

pengovenan, pembakaran dan penggorengan. Yang bisa termasuk dalam reaksi non-

enzimatik browning adalah reaksi maillard, yaitu reaksi antara senyawa karbonil dari 

gula reduksi dengan senyawa amino dalam asam amino pada rantai protein, 

karamelisasi yaitu pengolahan termal diatas titik leleh gula dengan kondisi basa atau 

asam, browning vitamin C yaitu dekomposisi vitamin C akibat panas, ketengikan yaitu 

proses oksidasi lemak, reaksi antara pangan dengan kemasan dan tidak digantinya 

penggunaan minyak goreng pada restoran. Proses ini dapat dihambat dengan cara 

penyimpanan lemari es, control AW, minimalisasi gula reduksi, kontrol penggunaan 

kemasan dan kontrol keberadaan sulfit (Fellows, 2009). 

 

 Reaksi enzimatik  

Rekasi ini dapat terjadi ketika apel, kentang, dan beberapa buah serta sayur lain 

bahkan seafood yang telah dipotong dan dibiarkan kontak dengan udara. Enzim yang 

terkandung dalam bahan pangan memicu terjadinya reaksi oksidasi, seperti 

perubahan warna menjadi coklat. Sebaliknya jika bahan pangan tersebut dimasak, 

maka tidak akan menimbulkan reaksi enzimatik karena enzim yang bersangkutan 

telah dirusak. Proses ini dapat dicegah dengan cara pengolahan, seperti blanching, 

cooling, penggunaan zat kimia, irradiasi, ultrafiltrasi, ultrasonic, tekanan tinggi, super 

critical CO2 dan lan-lain,  penggunaan inhibitors, seperti asam, protease, halide, asam 

fenol, sulfit, pengkelat dan lain-lain. Tetapi reaksi enzimatik ini tidak melulu negatif, 
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justru untuk beberapa produk pangan diinginkan karena menimbulkan warna dan 

flavor yang diinginkan pada kopi, teh dan coklat, pematangan, perubahan warna pada 

pisang serta pelunakan buah tertentu (Fellows, 2009). 

 

2.5.3 Kerusakan Fisik 

Kerusakan fisik cenderung merusak bagian terluar produk pangan selama 

pemanenan, pengolahan atau pun pendistribusian yang mana dapat memicu 

pembusukan akibat reaksi mikroorganisme dan reaksi kimia (Osman 2016). Beberapa 

contoh yang termasuk dalam kerusakan jenis ini adalah, buah atau pun sayur yang 

telah jatuh sehingga mengalami memar, hilangnya kadar air pada beberapa produk 

seperti keripik, stalling pada roti dan lain sebagainya (Fellows, 2009). Selain itu yang 

bisa dijadikan parameter fisik bahan pangan adalah bau, rasa dan warna yang 

umumnya dilakukan pemeriksaan dengan metode organoleptik (Kementrian 

Kesehatan RI, 2012). 

 

2.6 Parameter Kualitas Minyak Goreng 

2.6.1 Bilangan asam lemak bebas 

Atau free fatty acid (FFA) adalah asam yang dibebaskan pada hidrolisa lemak 

trigliserida. Selain dari bilangan peroksida, FFA juga termasuk dalam parameter 

kualitas minyak. Semakin tinggi kandungan asam lemak bebas maka akan 

menyebabkan mutu minyak menjadi turun.  Lemak/ minyak dengan kadar asam lemak 

bebas lebih besar dari 1% saat dicicipi akan menimbulkan efek film atau terasa pada 

permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Kadar asam lemak bebas yang tinggi 

tehadap mutu minyak akan menimbulkan ketengikan pada minyak (Sopianti, 2017).   

Asam lemak bebas ini terbentuk akibat proses hidrolisis dan oksidasi baik selama 

pengolahan atau pun penyimpanan (Siahaan, 2018). Hasil dari hidrolisa minyak 

adalah gliserol dan asam lemak bebas. Reaksi ini akan terjadi lebih cepat apabila 

kontak dengan panas, air, asam dan katalis (enzim) (Irmawati,2013). Metode yang 

digunakan untuk menentukan kadar asam lemak bebas adalah menggunakan metode 

titrasi dengan pereaksi basa yaitu KOH atau NaOH. Kadar asam lemak bebas yang 

tinggi menandakan terurainya trigliserida yang banyak menjadi asam lemak bebas. 

(Wiesman, 2009). Reaksi pembentukan asam lemak bebas, sebagai berikut 
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      Gambar 2.1 Reaksi Pembentukan Asam Lemak Bebas (Lawson, 1995). 

 

 

2.6.2 Bilangan Peroksida 

Adalah parameter penting untuk menjadi acuan dalam penentuan derajat 

kerusakan minyak setelah dilakukan pengolahan atau pun selama penyimpanan. 

Bilangan peroksida dapat didefinisikan sebagai jumlah miliequivalen dalam setiap 100 

gram minyak/ lemak. Peroksida akan terbentuk akibat asam lemak tidak jenuh dapat 

mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya atau bisa disebut sebagai proses oksidasi. 

Asam lemak tidak jenuh dapat mengikat O2 pada ikatan rangkapnya lalu 

menghasilkan senyawa peroksida. Kecepatan oksidasi lemak dapat dipicu akibat 

kontak dengan udara serta ditambah dengan kenaikan suhu. Sebaliknya kecepatan 

oksidasi akan menurun apabila dilakukan penurunan suhu. Dengan menggunakan 

metode iodometri, maka jumlah peroksida dalam minyak dapat ditentukan (Suroso, 

2013). Reaksi pembentukan peroksida, sebagai berkut  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Reaksi Pembentukan Peroksida (Suroso, 2013). 



25 
 

 

2.7 Faktor Kerusakan Sambal 

2.6.1 Kerusakan Mikrobiologis 

Sesuai dengan SNI 7388-2009 syarat mutu saus cabai berdasarkan cemaran 

mikroba adalah 

 

 Tabel 2.9 Syarat Mutu Saus Cabai Cemaran Mikroba 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Angka Lempeng Total Koloni/g Maks 1 x 104 

Bakteri Koliform APM/g  100 
Kapang Koloni/g  Maks 50 
Staphylococcus aureus Koloni/g 100 

  Sumber: BSN (2009) 

 

Angka lempeng total adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya 

mikroorganisme aerob mesofil. Suhu 35-45 ˚C adalah suhu terbaik untuk 

mikroorganisme tersebut tumbuh (Cappucino, 2008).  Mikroorganisme yang dianggap 

dapat tumbuh dalam sambal adalah genus Aspergillus. Mikroorganisme ini dapat 

tumbuh pada pH 3-7 dengan pH optimum 5 (Lateef, 2013) dan suhu pertumbuhannya 

adalah 20 ˚C sampai 45 ˚C dengan suhu optimum pertumbuhan 37 ˚C (Hamdiyanti, 

2011). 

Pengujian bakteri koliform bertujuan untuk mengindikasikan adanya bakteri yang 

merupakan polusi kotoran di dalam pangan bersifat enteropatogenik dan atau 

toksigenik. Total koliform dibagi menjadi 2, yaitu fekal seperti E.coli dan non fekal 

seperti Aerobacter dan Klebsiella (Pakpahan, 2015). Berdasarkan penelitian 

pendahuluan dapat diduga sambal yang telah dibuat terkontaminasi E.coli 

dikarenakan pada saat dibuka mengeluarkan gas. Hal ini sesuai dengan teori yang 

mana E.coli pada suhu 35˚C dalam waktu 48 jam, baik aerob/anaerob fakultatif dapat 

memfermentasi laktosa dan mampu menghasilkan asam serta gas (Juwita, 2014). 

Uji kapang untuk mengetahui jumlah cemaran kapang apakah melebihi batas yang 

telah ditetapkan atau tidak yang dapat membahayakan kesehatan. Kapang adalah 

multiseluler yang mempunyai filament yang memberikan penampakan khas berupa 

kapas. Pertumbuhannya akan diawali dengan warna putih lalu jika spora tumbuh 

makan akan membentuk warna sesuai dengan jenis kapang. Kapang akan terlihat di 
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permukaan bahan tampak seperti berbulu bewarna abu-abu, atau bintik hijau berbulu 

halus. Ketika kapang sudah merebak, akar dari kapang cenderung menyerang sampai 

dalam yang mana dapat menyebarkan racun dalam makanan. Pertumbuhan kapang 

dipicu kondisi yang hangat dan lembab (USDA, 2013). 

 

2.6.2 Kerusakan Kimia 

Studi ini membuat sambal bajak dengan kandungan minyak goreng yang dapat 

dibilang cukup banyak. Hal ini membuat sampel memiliki kecenderungan untuk 

berubah menjadi tengik/off-flavor akibat terjadi proses oksidasi lemak. Oksidasi lemak 

ini termasuk ke dalam reaksi browning non-enzimatis. Parameter untuk kerusakan 

lemak adalah bilangan peroksida dan asam lemak bebas. Bilangan peroksida yang 

semakin tinggi menandakan tingkat kerusakan lemak yang semakin meningkat. 

Sesuai dengsn teori, bilangan peroksida terbentuk akibat adanya interaksi antara 

suhu dan lama penyimpanan. Penyimpanan dalam suhu ruang seperti 27˚C akan 

terbentuk bilangan peroksida yang lebih tinggi daripada penyimpanan dalam suhu 

refrigerator, misal 8 ̊ C (Montesqrit, 2013). Peroksida cenderung akan terbentuk akibat 

asam lemak tidak jenuh dapat mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya atau bisa 

disebut sebagai proses oksidasi. Sesuai dengan bahan minyak goreng nabati yang 

digunakan yaitu minyak jagung memiliki asam lemak tidak jenuh lebih dominan. 

Semakin tinggi kandungan asam lemak bebas maka akan menyebabkan mutu minyak 

menjadi turun.  Lemak/ minyak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1% 

saat dicicipi akan menimbulkan efek film atau terasa pada permukaan lidah dan tidak 

berbau tengik (Sopianti, 2017).   

 

2.6.3 Kerusakan Fisik 

Sifat fisik minyak yang sering menjadi parameter mutu adalah kadar air, warna, 

aroma, berat jenis, indeks refraksi dan titik cair. Untuk untuk studi ini parameter fisik 

yang diamati adalah kadar air dan warna. Kadar air dalam pangan terdiri dari 2 jenis, 

yaitu air bebas dan air terikat. Adanya air bebas yang tinggi menjadi salah satu pemicu 

kerusakan pada produk pangan karena memberikan kesempatan untuk tumbuh 

mikroorganisme sebagai media pertumbuhannya (Kong and Singh, 2011) serta 
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menimbulkan reaksi kimia (rancidity) yang berakibat pada perubahan flavor sehingga 

mempersingkat umur simpan produk (Sandulachi, 2012).  

Warna gelap yang dapat terbentuk merupakan indikator kerusakan baik 

dikarenakan oksidasi, aktivitas enzim atau sebab lainnya. Di dalam reaksi oksidasi, 

terjadi autooksidasi radikal asam lemak tidak jenuh dalam lemak. Hal ini dapat 

dipercepat reaksinya jika terdapat cahaya, panas, peroksida lemak atau 

hidroperoksida, logam seperti Cu, Fe, Co dan Mn, logam porfirin seperti hermatin, 

hemoglobin, myoglobin, klorofil serta enzim lipoksidase. Senyawa rantai karbon yang 

dapat menghasilkan bau tengik tersebut adalah asam lemak, aldehid,dan keton 

(Djuma, 2014). 

 


