
39 
 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Minyak Goreng sebagai Bahan Baku 

Analisa bahan baku bertujuan untuk mengetahui kondisi awal asam lemak bebas 

dan bilangan peroksida, yang akan digunakan untuk pembuatan sambal bajak. Bahan 

yang memiliki komposisi paling besar adalah minyak goreng. Jenis minyak goreng 

yang digunakan pada penelitian ini ada 3 macam, yaitu minyak sawit, minyak kelapa 

dan minyak jagung. Minyak memiliki karakteristik yang cenderung dapat memicu 

kerusakan kimia, seperti ketengikan. Ketengikan bisa diukur melalui pengujian 

bilangan asam lemak bebas dan pengujian bilangan peroksida. Diduga nilai kedua 

analisa tersebut dapat mengalami perubahan selama penyimpanan. Data hasil 

analisis minyak goreng dapat dilihat pada Tabel 4.1  

Tabel 4.1 Data Hasil Analisis Minyak Goreng Dibandingkan dengan SNI 

Bahan Hasil Analisa SNI 
Asam Lemak 
Bebas (ALB) 

(%) 

Peroksida (mek 
O2/kg) 

Asam Lemak 
Bebas (ALB) 

(%) 

Peroksida (mek 
O2/kg) 

Minyak Sawit 0,10±0,00 5,33±0,33* 0,3    10* 
Minyak Kelapa 0,04±0,00 1,83±0,17* 0,2     5* 
Minyak Jagung 0,18±0,01 4,83±0,17* 0,2       10.4* 

Sumber      : (BSN, 2012); (BSN, 2011); (BSN, 1998) 
Keterangan: 1. Setiap angka merupakan rerata 3 kali ulangan ± standar eror 

1. (*) menunjukkan berbeda nyata 
 

 

     Selanjutnya hasil analisa dibandingkan dengan standar SNI. Nilai hasil analisa 

harus dibawah atau sama dengan yang tertera dalam SNI yang menandakan produk 

tersebut sudah sesuai dengan mutu. Berdasarkan uju perbandingan, maka nilai 

analisa asam lemak bebas dengan SNI menunjukkan tidak ada perbedaan nyata. 

Sebaliknya untuk nilai analisa peroksida dengan SNI berbeda nyata dikarenakan 

minyak yang digunakan memiliki kualitas peroksida yang baik, yaitu jauh lebih rendah 

dari nilai yang ditetapkan dalam SNI. Nilai asam lemak terbesar (ALB) terbesar dimiliki 

oleh minyak jagung dan nilai peroksida terbesar dimiliki oleh minyak sawit. Sebaliknya 

nilai ALB terendah dimiliki oleh minyak sawit dan nilai peroksida terendah dimiliki oleh 

minyak kelapa. Nilai ALB dan peroksida masing-masing minyak goreng dari hasil 
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analisa ternyata berada dibawah nilai maksimum SNI sehingga bisa dikatakan 

kualitasnya masih bagus. Pemilihan minyak harus dalam keadaan baik karena nilai 

ALB dan peroksida selama penyimpanan dapat mengalami kenaikan. Apabila dari 

awal terdapat ketidaksesuaian (lebih dari standar), maka seterusnya akan lebih dari 

standar atau dapat dikatakan cepat mengalami kerusakan. Pada masing-masing 

minyak goreng ternyata memiliki nilai ALB dan peroksida yang berbeda-beda. Faktor 

penentu nilai ALB dan  peroksida adalah perbedaan kandungan asam lemak jenuh 

dan tidak jenuh pada masing-masing minyak goreng. Hasil analisa ini bisa saja 

berbeda dengan hasil analisa peneliti yang lain akibat penggunaan minyak goreng 

dengan merk berbeda. Masing-masing perusahaan minyak goreng memiliki standar 

mutu yang berbeda serta proses dari pembuatan masing-masing minyak tidak sama 

(Silalahi et al., 2017). 

 

4.2 Karakteristik Fisik Sambal Bajak  

4.2.1. Kadar Air 

Rerata kadar air sambal mentah (kontrol) berkisar antara 77,75-80,74%. Rerata 

kadar air sambal yang dimasak dengan minyak sawit berkisar 34,38-80,74%, sambal 

dengan minyak kelapa berkisar 28,09-52,64% dan sambal dengan minyak jagung 

berkisar 22,12-50,26% (Lampiran 2). Hasil analisa ragam menunjukkan penggunaan 

jenis dan konsentrasi minyak goreng memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) terhadap 

kadar air sambal bajak serta terjadi interaksi antara jenis dan konsentrasi minyak 

goreng, sehingga dilakukan uji lanjut DMRT 5% (Lampiran 2). Rerata kadar air 

sambal bajak akibat interaksi perlakuan jenis dan konsentrasi minyak goreng dapat 

dilihat pada Tabel 4.2.  
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Tabel 4.2 Rerata Kadar Air Sambal Bajak terhadap Perbedaan Jenis dan Konsentrasi Minyak Goreng (%)  

 

Keterangan:   1. Setiap angka merupakan rerata 3 kali ulangan ± standar eror 
2. Rerata yang didampingi huruf yang berbeda menyatakan perbedaan nyata pada (α=0,05) 
3. Huruf yang menampilkan beda nyata berdasarkan perbandingan tiap perlakuan pada hari yang sama. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenis : Konsentrasi 
Minyak Goreng 

Hari ke 0 Hari ke 5 Hari ke 10 Hari ke 15 Hari ke 30 

Rerata (%) Rerata (%) Rerata (%) Rerata (%) Rerata (%) 

Sawit 40% 44.47± 2,31 f 44.08± 1,91 d 47,61 ± 0,45 e 50.98± 1,35 e 48,84±2,55 e 
Sawit 50% 34.88± 0,70 d 44.28± 1,60 d 45,59 ± 2,30 d 38.39± 0,40 c 47,43±1,77 d 
Sawit 60% 32.77± 0,56 d 38.21± 0,11 c 38,12 ± 0,94 b 37.60± 1,42 b 42.43±1,41 bcd 

Kelapa 40% 34.64± 1,91 d 40.77± 2,14 c 44,07 ± 1,21 cd 52.64± 0,90 e 45.21±2,40 cd 
Kelapa 50% 32.01± 1,41 c 36.58± 0,37 c 38,55 ± 1,26 b 39.20± 1,42 b 37.44±0,74 b 
Kelapa 60% 28.09± 0,76 b 42,74 ±1,49 d 45.53  ± 2,10 cd 45.76± 0,86 d 32.12±1,41 a 

Jagung 40% 38.33± 0,88 e 36.77± 1,62 c 42,10 ± 0,54 c 43.85± 0,92 d 50.26±2,94 cd 
Jagung 50% 30.06± 0,25 b 31.43± 0,93 b 33,17 ±  0,63 b 32.42± 1,85 a 41.50±0,45 bc 
Jagung 60% 22.12± 0,77 a 25.33± 1,43 a 24,58 ± 0,74 a 29.29± 1,52 a 29.42±1,46 a 
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Tabel 4.2 menyatakan bahwa kandungan air dalam sambal cenderung meningkat 

disetiap pengujiannya. Kadar air pada produk berasal dari kandungan masing-masing 

bahan yang digunakan dalam pembuatan sambal. Kemudian melalui proses 

pemasakan, kandungan air akan menurun karena terjadi penguapan. Air memiliki titik 

didih 100˚C, sedangkan selama pemasakan dengan media minyak goreng bisa 

mencapai suhu 190˚C yang menyebabkan air akan lebih cepat menguap pada kondisi 

ini (Neoda, 2013). Peningkatan kadar air bisa terjadi karena hasil dari metabolisme 

mikroorganisme. Mikroba menghasilkan H2O atau uap air sebagai salah satu produk 

metabolisme (Sopandi dan Wardah, 2014). Selama metabolisme karbohidrat, 

beberapa mikroorganisme mampu menggunakan oksigen sebagai penerima elektron 

akhir sehingga menghasilkan piruvat. Kemudian piruvat akan dioksidasi secara 

sempurna melalui dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan karbondioksida, air 

dan sejumlah ATP (Adenosine Trifosfat) (Shiddhqah, 2017).  

Perbedaan kadar air yang dipengaruhi oleh jenis minyak goreng diduga 

diakibatkan kadar air bahan baku minyak yang berbeda. Kadar air yang terkandung 

dalam masing-masing jenis minyak berbeda-beda. Kadar air dalam standar mutu 

minyak kelapa sawit ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Indonesia 7709-2012 

yaitu 0,1%, standar mutu untuk minyak kelapa berdasarkan Standar Nasional 

Indonesia 01-2902-2011 yaitu 0,5% dan standar mutu untuk minyak jagung 

berdasarkan Standar Nasional Indonesia 01-3394-1998 yaitu 0,2%. Selain itu, proses 

pengolahan akan menyebabkan terhidrolisisnya trigliserida menjadi asam lemak 

bebas dan gliserol. Jenis minyak goreng jagung rentan terjadi hidrolisis sehingga 

menghasilkan gliserol lebih banyak. Gugus karbonil pada gliserol bersifat hidrofilik 

yang dapat meningkatkan kelarutan dalam air. Hal ini disebabkan karena atom 

oksigen bermuatan negatif parsial dan atom karbon bermuatan positif parsial 

menghasilkan interaksi polar (Damayanti, 2016). 

Perbedaan kadar air juga dipengaruhi oleh konsentrasi minyak goreng yang 

ditambahkan. Sambal bajak dengan konsentrasi minyak 60% menghasilkan kadar air 

yang lebih kecil dibanding konsentrasi minyak 40% dan 50%. Hal ini dikarenakan 

semakin banyak konsentrasi minyak goreng yang digunakan maka air yang 

terkandung akan menguap sehingga kadar air semakin rendah (Nadhiroh, 2017). 

Perbedaan kadar air masing-masing jenis minyak goreng jika dikombinasikan dengan 
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penambahan konsentrasi  rendah (40%) akan menghasilkan kadar air yang lebih  

tinggi daripada penambahn konsentrasi tinggi (60%). 

Transfer panas dari minyak ke produk akan menyebabkan air menguap. Apabila 

semakin tinggi volume minyak maka permukaan bahan akan terselimuti minyak 

secara menyeluruh akibat proses pengadukan bahan sehingga panas dapat 

mengevaporasi air secara maksimal. Menurut Jamaluddin (2017), luas kontak 

permukaan panas berupa minyak yang disertai dengan pengadukan akan 

menghantarkan panas lebih efisien.   Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ananda 

et al (2017), mengenai lama periode suhu bahan konstan yaitu semakin tinggi 

konsentrasi minyak, penurunan suhu minyak tidak akan menurus drastis yang 

menyebabkan proses transfer  berlangsung lebih cepat sehingga air dalam produk 

cepat teruapkan. Walau secara keseluruhan kadar air cenderung meningkat setiap 

harinya, tetapi ada kadar air yang terhitung fluktuatif. Data yang fluktuatif ini  diduga 

disebabkan karena aktivitas mikroba selama bermetabolisme untuk menghasilkan 

H2O tidak terkontrol (Sopandi dan Wardah, 2014).  

 

4.2.2  Warna (L*a*b) 

a. Warna Kecerahan (L) 

Warna kecerahan sambal mentah (kontrol) berkisar antara 28-34,9. Warna 

kecerahan sambal yang dimasak dengan minyak sawit berkisar 29,1-34-5, sambal 

dengan minyak kelapa antara 32,18-38,3 dan sambal dengan minyak jagung antara 

28-37,6 (Lampiran 3). Hasil analisa ragam menunjukkan faktor jenis dan konsentrasi 

minyak goreng memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap warna kecerahan 

tetapi tidak terjadi interaksi kedua faktor sehingga dilakukan uji lanjut BNT 5% 

(Lampiran 3). Rerata warna kecerahan sambal bajak akibat perlakuan jenis dan 

konsentrasi minyak goreng dapat dilihat pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3  Rerata Warna Kecerahan Sambal Bajak terhadap Perbedaan Jenis Minyak Goreng  

Pengamatan 
Hari ke 

Jenis Minyak Goreng Rerata warna L BNT 0,05 

0 Sambal dengan minyak sawit 31,87 ± 0,81 b 
1,62 

 
 Sambal dengan minyak kelapa 35,83 ± 0,56 a 
 Sambal dengan minyak jagung 35,34 ± 1,09 a 
5 Sambal dengan minyak sawit 31,44 ± 0,23 b 

1,70 
 

 Sambal dengan minyak kelapa 34,77 ± 0,43 a 
 Sambal dengan minyak jagung 34,38 ± 0,23 b 
10 Sambal dengan minyak sawit 33,73 ± 0,06 ab 

1,74  Sambal dengan minyak kelapa 33,03 ± 0,50 b 
 Sambal dengan minyak jagung 35,21 ± 0,61 a 
15 Sambal dengan minyak sawit 32,53 ± 0,86 b 

1,93  Sambal dengan minyak kelapa 35,99 ± 0,64 a 
 Sambal dengan minyak jagung 34,31 ± 0,45 ab 
30  Sambal dengan minyak sawit 31,38 ± 0,68 b 

1,70  Sambal dengan minyak kelapa 34,27 ± 0,62 a 
 Sambal dengan minyak jagung 35,73 ± 0,93 a 

 Keterangan:   1. Setiap angka merupakan rerata 3 kali ulangan ± standar eror 
2. Rerata yang didampingi huruf yang berbeda menyatakan perbedaan nyata 

pada (α=0,05) 
 

Perbedaan penggunaan jenis minyak goreng dalam pemasakan akan 

memengaruhi perubahan warna. Warna pada minyak goreng dapat bervariasi karena 

perbedaan kandungan pigmen karotenoid yang larut dalam minyak. Kandungan 

karotenoid pada minyak sawit 500-700 ppm (Chang, 2016), minyak kelapa 0,34 ppm 

(Barnaby, 2018) dan minyak jagung 1-4 ppm (Koswara, 2009). Kemudian selama 

penyimpanan, kandungan karotenoid dapat menurun akibat adanya paparan oksigen 

serta sinar ultraviolet. Serta jenis minyak goreng yang memiliki kandungan asam 

lemak ikatan tidak jenuh yang lebih banyak, cenderung memberikan warna lebih gelap 

sehubungan dengan kerentanannya  terhadap reaksi oksidasi (Damayanti, 2016). 

Perubahan warna L selama penyimpanan tidak hanya karena penurunan 

karotenoid tetapi juga diiringi dengan terjadinya proses browning berupa reaksi 

maillard (Sutedjo et al., 2015). Reaksi maillard yaitu reaksi pencoklatan non enzimatis 

yang terjadi pada bahan pangan yang dimasak/diproses pada suhu tinggi 

menyebabkan terjadinya reaksi kimia antara asam amino dengan gula reduksi yang 

akan memunculkan flavour dan warna kecoklatan (Tamanna, 2014). Selama kondisi 
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penyimpanan, akibat adanya oksigen dalam wadah menyebabkan degradasi asam 

askorbat yang terkandung dalam bahan, yang mana asam askorbat sebenarnya dapat 

berperan dalam menghambat terjadinya browning. Selama penyimpanan juga terjadi 

peningkatan pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini berhubungan juga dengan 

kemampuan mikroorganisme dalam mempercepat proses oksidasi sehingga nilai 

kecerahan makin kecil.  

  

Tabel 4.4  Rerata Warna Kecerahan Sambal Bajak terhadap Perbedaan Konsentrasi Minyak 
Goreng  

Pengamatan 
Hari ke 

Konsentrasi Minyak 
Goreng 

Rerata L BNT 0,05 

0 40% 35,66 ± 0,65 a 
1,62 

 
 50% 34,14 ± 0,93 ab 
 60% 33,26 ± 0,51 b 
5 40% 34,35 ± 0,27 a 

1,70 
 

 50% 34,25 ± 0,70 a 
 60% 31,98 ± 0,79 b 
10 40% 35,24 ± 0,61 a 

1,74  50% 34,39 ± 0,39 a 
 60% 32,34 ± 0,46 ab 
15 40% 35.17 ± 0,58 a 

1,93  50% 32,84 ± 0,63 b 
 60% 34,82 ± 0,82 a 
30  40% 36,06 ± 0,37 a 

1,70  50% 33,17 ± 0,08 b 
 60% 32,15 ± 0,35 b 

Keterangan:   1. Setiap angka merupakan rerata 3 kali ulangan ± standar eror 
2. Rerata yang didampingi huruf yang berbeda menyatakan perbedaan nyata 

pada (α=0,05) 

  
 

Dari Tabel 4.4 diketahui warna L (kecerahan) semakin rendah seiring dengan 

semakin tingginya konsentrasi minyak goreng yang digunakan. Semakin tinggi 

konsentrasi  minyak goreng maka kandungan karotenoid yang terkandung akan 

semakin tinggi. Kandungan karorotenoid yang tinggi memiliki intensitas warna yang 

semakin gelap (pekat) sehingga menimbulkan penurunan warna kecerahan (Wahyuni 

et al., 2015). Kemudian selama penyimpanan, akan terjadi peningkatan pertumbuhan 

mikroorganisme. Hal ini berhubungan dengan kemampuan mikroorganisme dalam 

mempercepat proses oksidasi sehingga nilai kecerahan makin kecil (Jannah et al., 

2018).  
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b. Warna Kemerahan (a*) 

Warna kemerahan sambal mentah (kontrol) berkisar antara 11,4-18,4. Warna 

kemerahan sambal yang dimasak dengan minyak sawit berkisar 10,1-19,00. sambal 

dengan minyak kelapa antara 9,70-26,10 dan sambal dengan minyak jagung antara 

16,80-24,90 (Lampiran 3). Hasil analisa ragam menunjukkan penggunaan jenis dan 

konsentrasi minyak goreng memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) terhadap warna 

kemerahan sambal bajak serta terjadi interaksi antara jenis dan konsentrasi minyak 

goreng , sehingga dilakukan uji lanjut DMRT 5% (Lampiran 3). Rerata warna 

kemerahan sambal bajak akibat interaksi jenis dan konsentrasi minyak goreng dapat 

dilihat pada Tabel 4.5  

Perbedaan jenis minyak goreng memengaruhi warna a* karena perbedaan 

kandungan karotenoid. Karotenoid berperan dalam pemberian warna merah, oranye 

dan kuning pada tanaman, buah dan bunga (Eldahshan and Singab, 2013). 

Kandungan karotenoid pada minyak sawit 500-700 ppm (Chang, 2016), minyak 

kelapa 0,34 ppm (Barnaby, 2018) dan minyak jagung 1-4 ppm (Koswara, 2009). 

Komponen karbonil ikatan tidak jenuh dari minyak goreng kelapa dan jagung yang 

lebih banyak dibandingkan minyak goreng sawit, menyebabkan pembentukan warna 

lebih merah (peningkatan a*) akibat dari reaksi oksidasi. Perbedaan konsentrasi 

minyak goreng yang ditambahkan pada sambal juga akan memengaruhi warna 

kemerahan karena semakin tinggi konsentrasi maka kandungan karotenoid lebih 

tinggi. Adanya karotenoid berperan sebagai antioksidan yang dapat menghambat 

perubahan warna menjadi gelap akibat oksidasi (Henrikson, 2009). Selama 

penyimpanan warna kemerahan akan menurun akibat terjadinya oksidasi yang 

menyebabkan degradasi karotenoid. Hubungan antara jenis dan konsentrasi minyak 

goreng yang digunakan akan memengaruhi perubahan warna kemerahan sambal 

karena jenis minyak goreng yang mengandung asam lemak tidak jenuh lebih tinggi 

dengan konsentrasi minyak goreng yang rendah akan menghasilkan warna lebih 

gelap dibandingkan dengan penambahan konsentrasi lebih tinggi. Sebaliknya jenis 

minyak goreng yang rendah asam lemak tidak jenuh dengan konsentrasi minyak 

goreng rendah cenderung menghasilkan warna yang tidak lebih gelap.  
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Tabel 4.5 Rerata Warna Kemerahan Sambal Bajak  terhadap Jenis dan Konsentrasi Minyak Goreng 

Keterangan:   1. Setiap angka merupakan rerata 3 kali ulangan ± standar eror 
2. Rerata yang didampingi huruf yang berbeda menyatakan perbedaan nyata pada (α=0,05) 
3. Huruf yang menampilkan beda nyata berdasarkan perbandingan tiap perlakuan pada hari yang sama. 

 

 
 

Jenis : Konsentrasi 
Minyak Goreng 

Hari ke-0 Hari ke 5 Hari ke 10 Hari ke 15 Hari ke 30 

Rerata Rerata Rerata Rerata Rerata 

Sawit 40% 19,00 ± 0,34 e 11,00 ± 0,50 a 18,34 ± 0,40 c 15,51 ± 0,80 a 14,77 ± 0,80 cd 
Sawit 50% 11,29 ± 0,15 a  13,29 ± 0,60 a 16,31 ± 0,90 b 18,11 ± 0,70 c   11,39 ± 0,50 ab 
Sawit 60% 13,92 ± 0,33 b 10,13 ± 0,60 a 11,84 ± 0,60 a 14,52 ± 0,70 a 10,07 ± 0,60 a 

Kelapa 40% 20,52 ± 1,13 c 20,52 ± 1,10 b 19,02 ± 0,50 d  19,07 ± 1,10 d 20,52 ± 1,10 e 
Kelapa 50% 19,94 ± 0,97 c 20,16 ± 0,30 b 17,34 ± 0,70 b 17,12 ± 0,70 b 20,20 ± 1,00 e 
Kelapa 60% 14,16 ± 0,54 b  9,69 ± 0,50 a 16,17 ± 0,80 b 18,42 ± 0,00 c 13,00 ± 0,30 bc 

Jagung 40% 24,91 ± 1,11 d 17,42 ± 1,00 b 17,59 ± 0,90 b 14,41 ± 0,3 a 21,36 ± 0,90 e 
Jagung 50% 20,20 ± 0,97 c 19,56 ± 0,60 b 16,84 ± 1,00 b 17,16 ± 0,50 b 20,20 ± 1,00 e 
Jagung 60% 21,25 ± 0,39 c 17,46 ± 0,50 b 17,60 ± 0,50 b 16,60 ± 0,10 b 16,93 ± 0,60 d 
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c. Warna Kekuningan (b*) 

Warna kekuningan sambal mentah (kontrol) berkisar antara 11,3-16,6. Warna 

kekuningan sambal yang dimasak dengan minyak sawit berkisar 10,4-19,3. sambal 

dengan minyak kelapa antara 13,9-25,2 dan sambal dengan minyak jagung antara 

15,2-35,2 (Lampiran 3). Hasil analisa ragam menunjukkan penggunaan jenis dan 

konsentrasi minyak goreng memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) terhadap warna 

kekuningan sambal bajak serta terjadi interaksi antara jenis dan konsentrasi minyak 

goreng, sehingga dilakukan uji lanjut DMRT 5% (Lampiran 3). Rerata warna 

kekuningan sambal bajak akibat interaksi jenis dan konsentrasi minyak goreng dapat 

dilihat pada Tabel 4.5  

Perbedaan konsentrasi akan memengaruhi warna kekuningan karena semakin 

tinggi konsentrasi (pekat) maka kandungan karotenoid akan meningkat sehingga 

intensitas warna b* ikut meningkat (Wahyuni et al., 2015). Perbedaan penggunaan 

jenis minyak goreng juga memengaruhi warna kekukuningan. Belitz et al (2009), 

mengatakan jika stabilitas karotenoid berhubungan dengan keberadaan ikatan 

rangkap dan ikatan tidak rangkap karena menyebabkan mudah pisah akibat 

degradasi oksidatif oleh zat kimia, enzim, suhu, oksigen dan cahaya. Kandungan 

karotenoid pada minyak sawit 500-700 ppm (Chang, 2016), minyak kelapa 0,34 ppm 

(Barnaby, 2018) dan minyak jagung 1-4 ppm (Koswara, 2009). Walaupun minyak 

sawit memiliki karotenoid lebih tinggi tapi minyak jagung memiliki warna lebih kuning 

daripada sambal yang menggunakan minyak lain karena memiliki ikatan tidak rangkap 

lebih banyak. Selama peyimpanan, warna kekuningan sambal bajak bisa mengalami 

penurunan warna akibat tetap berlangsungnya reaksi oksidasi yang menyebabkan 

degradasi pigmen karotenoid (Jannah et al., 2018). Tetapi ada beberapa sambal bajak 

yang warnanya tidak mengalami perubahan yang banyak selama penyimpanan. Hasil 

data yang fluktuatif bisa disebabkan karena perubahan kondisi lingkungan, seperti 

faktor penerangan/ cahaya pada saat pengujian warna menggunakan color reader. 

Intensitas cahaya pada saat pengambilan bisa saja berbeda, perbedaan sumber 

cahaya (lampu neon/sinar matahari) serta perbedaan arah sudut pandang cahaya 

(Choudhury, 2015). 
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Tabel 4.6 Rerata Warna Kekuningan Sambal Bajak  terhadap Jenis dan Konsentrasi Minyak Goreng 

Keterangan:   1. Setiap angka merupakan rerata 3 kali ulangan ± standar eror 
2. Rerata yang didampingi huruf yang berbeda menyatakan perbedaan nyata pada (α=0,05) 
1. Huruf yang menampilkan beda nyata berdasarkan perbandingan tiap perlakuan pada hari yang sama. 

 

 

Jenis : Konsentrasi  
Minyak Goreng 

Hari ke-0 Hari ke-5 Hari ke-10 Hari ke-15 Hari ke-30 

Rerata Rerata Rerata Rerata Rerata 

Sawit 40% 14,33 ±  0,68 a 13,95 ± 0,50 b 18,91 ± 0,30 b 18,30 ± 0,80 c 18,30 ± 0,80 c 
Sawit 50% 19,31 ±  0,47 b 17,24 ± 0,70 c 13,41 ±  0,70 a 15,83 ±  0,70 b 15,83 ± 0,40 b 
Sawit 60% 14,92 ± 0,47 a 11,17 ± 0,40 a 12,38 ± 0,70 a 12,80 ± 0,70 a 12,80 ± 0,30 a 

Kelapa 40% 21,64 ± 0,64 c 21,83 ± 0,50 e 22,77 ± 0,90 c 24,55 ± 0,80 f 24,55 ± 0,40 f 
Kelapa 50% 22,41 ± 0,58 cd 23,03 ± 0,50 e 25,20 ± 1,20 d 19,74 ± 0,20 d 19,74 ± 1,00 de 
Kelapa 60% 23,62 ± 0,46 d 21,34 ± 1,00 de 13,91 ± 0,50 a 25,46 ± 0,30 f 25,46 ± 0,60 f 

Jagung 40% 30,14 ± 0,73 e 19,36 ± 0,90 cd 19,47 ± 0,30 b  18,62 ± 0,80 cd 18,62 ± 1,00 c 
Jagung 50% 21,00 ± 0,57 c 20,58 ± 0,50 de 18,90 ± 1,10 b  20,66 ± 1,20 cd 20,66 ± 0,70 e 
Jagung 60% 21,53 ± 0,54 c 19,02 ± 0,20 c 19,88 ± 1,20 b 17,33 ± 0,50 e 17,33 ± 0,70 b 
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4.3 Karakteristik Kimia Sambal Bajak  

4.3.1  Bilangan Peroksida  

Dari hasil analisa peroksida untuk sampel kontrol tidak terdeteksi ditandai dengan 

tidak terbentuknya warna biru setelah ditambahkan indikator amilum. Sambal minyak 

sawit angka peroksida berada direntang 14,83 – 60,78 mek O2/kg, sambal minyak 

kelapa direntang 11,77 – 54,92 mek O2/kg dan untuk sambal minyak jagung direntang 

17,96 – 67,40 mek O2/kg.  Tidak terbentuknya warna biru pada sampel kontrol diduga 

hasil kerusakan oksidasi primer lemak berupa peroksida telah berkurang lalu 

dilanjutkan kerusakan oksidasi sekunder sehingga yang terhitung berupa asam lemak 

bebas (Patterson, 2011). Hasil analisa ragam menunjukkan penggunaan jenis dan 

konsentrasi minyak goreng memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) terhadap peroksida 

sambal bajak serta terjadi interaksi antara jenis dan konsentrasi minyak goreng , 

sehingga dilakukan uji lanjut DMRT 5% (Lampiran 4). Rerata bilangan peroksida 

sambal bajak akibat interaksi jenis dan konsentrasi minyak goreng dapat dilihat pada 

Tabel 4.7 

 



51 
 

 
Tabel 4.7 Rerata Bilangan Peroksida Sambal Bajak  terhadap Jenis dan Konsentrasi Minyak Goreng 

Keterangan:   1. Setiap angka merupakan rerata 3 kali ulangan ± standar eror 
2. Rerata yang didampingi huruf yang berbeda menyatakan perbedaan nyata pada (α=0,05) 
3. Huruf yang menampilkan beda nyata berdasarkan perbandingan tiap perlakuan pada hari yang sama. 

 
 

 

Jenis : 
Konsentrasi  

Minyak Goreng 

Hari ke-0 Hari ke-5 Hari ke-10 Hari ke-15 Hari ke-30 

Rerata (mek/O2 kg) Rerata (mek/O2 kg) Rerata (mek/O2 kg) Rerata (mek/O2 kg) Rerata (mek/O2 kg) 

Sawit 40% 20,74 ± 1,22 b  28,41 ± 1,01 cd 36,73 ± 1,49 b 38,17 ± 1,52 b 60,78 ± 2,98 e 
Sawit 50% 20,73 ± 0,50 b 20,89 ± 1,16 b 27,33 ± 1,55 b 26,73 ± 1,41 a 48,77 ± 0,87 b 
Sawit 60% 14,83 ± 0,76 b 17,65 ±0,96 b 21,15 ±  1,16 a 26,92 ± 0,52 a  52,05 ± 0,37 bc 

Kelapa 40% 11,77 ± 0,60 a 18,40± 0,84  b 28,44 ± 0,61 a 37,86 ± 1,46 b 54,92 ± 1,32 cd 
Kelapa 50% 22,66 ± 0,82 b 29,44 ± 1,27 b 37,25 ± 1,72 d 43,32 ± 2,11 c 26,22 ± 0,96 a 
Kelapa 60% 35,03 ± 2,06 d 37,82 ± 2,23 d 38,56 ± 1,94 d 41,12 ± 1,78 bc 30,65 ± 0,74 a 

Jagung 40%  32,23± 1,89 cd 36,84 ± 2,09 d  30,80 ± 1,60 bc 49,83 ± 2,59 d 67,40 ± 2,30 f 
Jagung 50% 32,33 ± 0,74 cd  30,44 ± 0,40 bc  34,28 ± 0,93 cd 36,88 ± 1,65 b    57,42 ± 1,95 cde 
Jagung 60%    17,96 ± 0,84 c 28,75 ± 1,43 a 43,95 ± 2,01 e 59,21 ± 2,60 e 58,91 ± 3,09 de 
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Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa sambal dengan berbagai jenis dan 

konsentrasi minyak goreng yang semakin lama disimpan cenderung mengalami 

peningkatan bilangan peroksida. Tetapi, untuk sambal kontrol tidak terdeteksi 

peroksida. Hal ini berhubungan dengan berkurangnya peroksida pada sambal kontrol 

menyebabkan tidak terlepasnya iodin dari senyawa potassium iodide sehingga tidak 

bisa membentuk kompleks warna biru dengan indikator amilum (Nurjanah, 2014). 

Batas maksimum bilangan peroksida dalam produk sambal bajak belum diatur oleh 

SNI. Berdasarkan Peraturan Kebersihan Pangan Jepang oleh Menteri Kesehatan dan 

Kesejahteraan, menyatakan 100 meq O2/kg dari nilai peroksida akibat oksidasi lemak 

dapat bersifat neurotoksik (Gotoh and Wada, 2006).  Menurut Khaneghah et al (2012), 

minyak yang disimpan dalam suhu antara 25-40˚C akan mengalami kerusakan 

oksidatif (kenaikan peroksida dan asam lemak bebas). Peningkatan bilangan 

peroksida dikarenakan selama penyimpanan minyak mengalami reaksi-reaksi yang 

memicu peroksida seperti oksgen, hidrolisis, adanya enzim, cahaya dan panas.  

Besar atau kecilnya bilangan peroksida bisa dipengaruhi oleh kandungan asam 

lemak jenuh atau tidak jenuhnya sehingga perbedaan penggunaan jenis minyak 

memengaruhi kandungan peroksida (Kaleem et al, 2015). Minyak jagung yang 

memiliki asam lemak tidak jenuh lebih tinggi daripada jenis minyak lain memiliki 

kecenderungan untuk lebih mudah teroksidasi karena memilki rantai yang bercabang. 

Hidrogen pada ikatan yang paling lemah terhadap karbon akan terlepas terlebih 

dahulu untuk menjadi radikal. Energi yang dibutuhkan untuk memecah ikatan karbon-

hidrogen pada asam linoleat adalah 50 kkal/mol sehingga lebih cepat untuk 

teroksidasi karena kebutuhan energinya rendah. Sebaliknya energi yang dibutuhkan 

ikatan karboh-hidrogen pada rantai yang jenuh butuh 100 kkal/ mol (Choe & Min, 

2007). Penggunaan perbedaan konsentrasi dapat memengaruhi pembentukan 

peroksida pada bahan. Hal ini berhubungan dengan semakin tingginya konsentrasi 

akan menurunkan jumlah kandungan air. Kadar air yang sedikit akan menghambat 

pembentukan peroksida. Selain itu berdasarkan penelitian Nadhiroh et al (2017), 

penggorengan yang menggunakan konsentrasi minyak rendah menyebabkan 

peningkatan bilangan peroksida yang lebih tinggi. Konsentrasi minyak goreng yang 

rendah memiliki konsentrasi asam lemak yang jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan konsentrasi minyak goreng yang tinggi. Hal ini menyebabkan ketika terjadi 

reaksi oksidasi berantai, konsentrasi asam lemak pada volume minyak yang rendah 
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lebih banyak terpengaruh daripada konsentrasi yang tinggi. Semakin tingginya 

konsentrasi minyak goreng juga akan meningkatkan kandungan karotenoid yang 

merupakan scavenger yang efisien untuk radikal bebas (Henrikson, 2009). 

 

4.3.2  Asam Lemak Bebas 

Hasil analisis menunjukkan bahwa asam lemak bebas (ALB) sampel kontrol lebih 

tinggi dibandingkan sambal yang dimasak. Penyebabnya berhubungan dengan 

kandungan air sampel kontrol yang lebih tinggi.. Rerata asam lemak bebas untuk 

kontrol berada direntang 40,54-57,53%. Rerata asam lemak bebas sambal dengan 

minyak sawit berada direntang 0,02-0,83%, sambal dengan minyak kelapa berada 

direntang 0,24-1,02% dan sambal dengan minyak jagung berada direntang 0,36-

1,14%. Sama halnya dengan parameter peroksida, batas maksimum asam lemak 

bebas dalam sambal bajak belum diatur dalam SNI. Hasil analisa ragam menunjukkan 

penggunaan jenis dan konsentrasi minyak goreng memberikan pengaruh nyata (α= 

0,05) terhadap asam lemak bebas sambal bajak serta terjadi interaksi antara jenis dan 

konsentrasi minyak goreng , sehingga dilakukan uji lanjut DMRT 5% (Lampiran 5). 

Rerata bilangan asam lemak bebas sambal bajak dengan berbagai jenis dan 

konsentrasi minyak goreng dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Rerata Bilangan Asam Lemak Bebas Sambal Bajak  terhadap Jenis dan Konsentrasi Minyak Goreng 

 

Keterangan:   1. Setiap angka merupakan rerata 3 kali ulangan ± standar eror 
2. Rerata yang didampingi huruf yang berbeda menyatakan perbedaan nyata pada (α=0,05) 
3. Huruf yang menampilkan beda nyata berdasarkan perbandingan tiap perlakuan pada hari yang sama. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jenis : Konsentrasi  
Minyak Goreng 

Hari ke-0 Hari ke-5 Hari ke-10 Hari ke-15 Hari ke-30 

Rerata (%) Rerata (%) Rerata (%) Rerata (%) Rerata (%) 

Sawit 40% 0,02 ± 0,00 a 0,41 ± 0,02 c 0,47 ± 0,00 cd 0,72 ± 0,03 bc 0,83 ± 0,01 bc 
Sawit 50% 0,02 ± 0,00 a 0,41 ±  0,02 c  0,53 ± 0,01 def 0,73± 0,03 bc 0,68 ± 0,02 a 
Sawit 60% 0,02 ±  0,00 a 0,26 ± 0,01 a 0,29 ± 0,01 a 0,68 ± 0,01 b 0,66 ± 0,02 a 

Kelapa 40% 0,24 ± 0,01 b 0,49 ± 0,01 d 0,57 ± 0,02 ef 0,65 ± 0,01 b 0,67 ± 0,01 a 
Kelapa 50% 0,42 ±  0,02 c  0,43 ± 0,01 cd 0,47 ± 0,02 bc 0,50 ± 0,02 a 0,73 ± 0,04 ab 
Kelapa 60% 0,34 ± 0,02 b 0,34 ± 0,01 b 0,37 ± 0,01 b 0,85 ± 0,05 cd 1,02 ± 0,05 d 

Jagung 40% 0,48 ± 0,03 c 0,71 ± 0,03 e 0,92 ± 0,03 g 1,14 ± 0,05 e 1,13 ± 0,03 d 
Jagung 50% 0,51 ± 0,02 c 0,51 ± 0,02 d 0,51± 0,03 de 0,69 ± 0,04 b 0,91 ± 0,04 c 
Jagung 60% 0,36 ± 0,02 b 0,60 ± 0,02 e 0,67 ± 0,03 f 0,92 ± 0,05 d 1,16 ± 0,04 e 
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Tabel 4.8 menjelaskan bahwa semakin lama sambal bajak disimpan, maka asam 

lemak bebas akan mengalami peningkatan. Selama penyimpanan, oksigen akan terus 

ada di dalam wadah sambal. Tekanan oksigen yang meningkat selama penyimpanan 

menyebabkan laju oksidasi asam lemak bebas meningkat. Selain disebabkan oleh 

reaksi oksidasi, peningkatan asam lemak bebas bisa disebabkan oleh adanya enzim, 

khususnya lipase, dan reaksi hidrolisis (Aryani,2016). Berdasarkan jenis minyak 

goreng, semakin tidak jenuh minyak, maka semakin mudah teroksidasi dan 

diperparah dengan adanya asam lemak tidak jenuh berantai jamak. Hal ini 

dikarenakan kecepatan oksidasi berbanding lurus dengan tingkat ketidakjenuhan 

asam lemak (Aryani et al., 2016). Minyak jagung mengandung asam lemak tidak jenuh 

tinggi rantai jamak berupa asam linoleat (48%) dan asam linolenat (26,8%)%. Sesuai 

dengan literature St-Onge et al (2016), bahwa minyak jagung mengandung nutrisi 

yang tinggi berupa asam lemak rantai jamak (polyunsaturated fatty acids/ PUFA), 

yang paling utama berupa asam linoleat (18:2). Berbeda dengan minyak sawit yang 

mengandung asam lemak tidak jenuh rantai jamak lebih kecil yaitu 22,5%% untuk 

asam linoleat dan 1,25% untuk asam linolenat (Kostik, 2013). Kemudahan asam 

lemak tidak jenuh untuk teroksidasi diakibatkan karena lokasi ikatan rangkap yang 

berdekatan dengan metilen (RH) menyebabkan ikatan (C-H) melemah sehingga 

rawan untuk diserang oleh hidrogen. Peristiwa ini akan menghasilkan karbon yang 

kehilangan 1 elektronnya lalu menjadi karbon radikal. Karbon radikal ini akan kembali 

stabil ketika bertemu dengan oksigen membentuk radikal peroksida. Radikal 

peroksida memiliki kemampuan untuk memisahkan atom hidrogen dari asam lemak 

rantai jamak lainnya yang mana menjadi awal reaksi lipid okisdasi terjadi (Repetto, 

2012). 

Proses penggorengan akan menyebabkan air dalam bahan pangan keluar 

menjadi uap air dan minyak akan menggantikan posisi air (terabsorb) dalam bahan 

pangan (Zeb, 2019). Adanya air, uap air dan oksigen akan menginisiasi reaksi kimia 

di minyak goreng dan produk itu sendiri. Air akan meyerang ikatan ester pada 

trigliserida dan menghasilkan asam lemak bebas serta gliserol (Oke, 2017). 

Selanjutnya perbedaan konsentrasi yang diberikan pada tiap jenis minyak akan 

memengaruhi jumlah air yang terkandung dalam produk. Semakin banyak volume 

minyak goreng yang digunakan maka air yang terkandung akan semakin rendah 

karena berubah menjadi uap air. Selain itu, konsentrasi minyak goreng yang rendah 
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memiliki konsentrasi asam lemak yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

konsentrasi minyak goreng yang tinggi. Hal ini menyebabkan ketika terjadi reaksi 

kimia, konsentrasi asam lemak pada volume minyak yang rendah lebih banyak 

terpengaruh daripada konsentrasi yang tinggi (Nadhiroh et al., 2017). 

Selain kadar air, pertumbuhan mikroorganisme dapat memicu pembentukan 

asam lemak bebas. Sambal merupakan bahan pangan yang mengandung beberapa 

nutrisi seperti lemak dan protein. Beberapa nutrisi tersebut merupakan media 

pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme tertentu memiliki kemampuan dalam 

menghasilkan enzim lipase yang akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan 

asam lemak bebas (Susanti, 2015). Sesuai dengan Tabel 4.9 bahwa semakin lama 

penyimpanan akan membuat pertumbuhan mikroorganisme meningkat. Hal ini 

menyebabkan pembentukan asam lemak bebas yang semakin meningkat pula dari 

hari ke hari. Beberapa mikroorganisme penghasil enzim lipase adalah Pseudomonas, 

S. putrefaciens (Rawat, 2015) dan Aspergillus niger (Indah et al.,2017).  

Kadar air dalam sambal merupakan faktor pemicu terjadinya reaksi hidrolisis. 

Berdasarkan Tabel 4.2, terjadi peningkatan kadar air. Hal ini menghasilkan adanya 

hubungan regresi linier antara asam lemak bebas dengan kadar air baik pada hari ke-

0, hari ke-5, hari ke-10, hari ke-15 dan hari ke-30 (Lampiran 5) Analisa regresi 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara asam lemak bebas dengan kadar air. 

Persamaan regresi kandungan asam lemak bebas untuk hari ke-0 adalah y = -13,126x 

+ 36,48, dengan nilai koefisien determinasi (R2) 0,1809 yang artinya 18,09% 

keragaman yang muncul dapat dijelaskan oleh kadar air.  korelasi antara kadar air 

dengan pembentukan asam lemak bebas (Lampiran 5). Begitu pula dengan hari ke-

5, memiliki persamaan regresi y= -27,197x + 50,229 dengan nilai koefisien 

determinasi (R2) 0,3065, hari ke-10 y= -6,0615x + 43,136 dengan nilai koefisien 

determinasi (R2) 0,0222, hari ke-15 y= -1,8859x + 42,571 dengan nilai koefisien 

determinasi (R2) 0,0019,  hari ke-30 y= -13,581x + 53,331 dengan nilai koefisien 

determinasi (R2) 0,1412. Menurut Kismiantini (2010), nilai koefisien determinasi yang 

semakin dekat dengan 1 maka semakin tinggi tingkat hubungan linier antara sumbu x 

dan y (asam lemak bebas dan kadar air). Adanya kandungan air yang semakin tinggi 

dalam produk maka asam lemak bebas yang terbentuk akan semakin meningkat 

(Kurniati et al., 2015).  
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4.4 Karakteristik Mikrobiologi Sambal Bajak  

Rerata total mikroba untuk sampel sambal kontrol dari awal pembuatan sampai 30 

hari adalah log 8,45-11,84 cfu/ml. Rentang untuk sambal dengan minyak sawit log 

8,34-11,26 cfu/ml, sambal dengan minyak kelapa log 8,11-11,71 cfu/ml dan sambal 

dengan minyak jagung log 7,99-11,3 cfu/ml. Tabel 4.9 menunjukkan rerata 

pertumbuhan mikroba (total) sambal selama penyimpanan, 

Tabel 4.9 Rerata Total Mikroba dalam Sambal Bajak (log cfu/ml) 

Jenis sambal 
Pengamatan Hari ke- 

0 5 10 15 30 

Sambal minyak 
sawit 40% 

8,35±0,18 8,44±0,20 9,16±0,13 9,68±0,37 11,26±0,31 

Sambal minyak 
sawit 50% 

8,89±0,31 9,16±0,68 9,60±0,69 10,81±0,36 10,60±0,52 

Sambal minyak 
sawit 60% 

8,34±0,35 9,22±0,52 9,46±0,22 10,09±0,20 10,99±0,43 

Sambal minyak 
kelapa 40% 

8,19±0,19 8,44±0,23 8,29±0,18 9,65±0,63 11,71±0,36 

Sambal minyak 
kelapa 50% 

8,18±0,08 9,09±0,58 9,15±0,02 9,37±0,84 9,93±0,55 

Sambal minyak 
kelapa 60% 

9,18±0,58 9,38±1,33 10,08±0,38 9,12±,016 11,33±1,51 

Sambal minyak 
jagung 40% 

7,99±0,17 7,99±0,35 8,16±0,23 8,60±0,18 11,39±0,77 

Sambal minyak 
jagung 50% 

8,12±0,44 8,12±0,31 8,78±0,82 9,49±0,57 
9,85±0,41 

 
Sambal minyak 

jagung 60% 
8,47±0,28 8,47±0,48 8,84±0,05 9, 72±0,60 

9,88±0,42 
 

Keterangan:   1. Setiap angka merupakan rerata 3 kali ulangan ± standar eror 
 

 
 

Wadah sambal yang berupa jar kaca masih memungkinkan adanya oksigen yang 

ada di bagian head space serta selama pembuatan bahan kontak dengan lingkungan 

luar sehingga kehadiran mikroorganisme tidak bisa dihindari (Robertson, 2011). 

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui bahwa semakin lama disimpan, kandungan jumlah 

mikroba dalam sambal cenderung megalami peningkatan. Peningkatan jumlah 

mikroba ini disebabkan karena adanya air dan oksigen yang digunakan 

mikroorganisme sebagai pendukung pertumbuhan. Rerata sambal kontrol lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan sambal yang dimasak karena proses pemasakan produk 

melalui penggorengan dapat menciptakan adanya senyawa antimikroba, yaitu 

senyawa maillard yang berfungsi dalam menghambat bakteri gram positif dan negatif 
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seperti Staphylococcus aureus dan Eschericia coli. Selain dapat menghasilkan 

antimikroba, proses pemanasan akan merusak membran sel mikroorganisme dan 

menginaktifkan beberapa enzim sehingga kontaminasi mikroorganisme dapat 

berkurang (Hamad, 2012). 

Pada hari ke-30 total mikroba terendah terdapat pada perlakuan sambal minyak 

jagung yaitu 9,72 log cfu/ml. Sebaliknya, total mikroba tertinggi terdapat pada 

perlakuan sambal minyak kelapa yaitu 11,71 log cfu/ml. Sambal yang menggunakan 

minyak goreng yang berbeda-beda ternyata memengaruhi jumlah total mikroba. Asam 

lemak bebas yang bisa dihasilkan minyak dari proses oksidasi ternyata memiliki peran 

sebagai antimikroba. Namun pemahaman mengenai sifat antimikroba dari asam 

lemak bebas (free fatty acids/FFAs) masih kurang mendalam dan masih banyak yang 

belum membahasnya. Menurut Desbois (2009), mekanisme penghambatan bakteri 

oleh asam lemak bebas adalah dengan mengganggu rantai elektron dan 

phosphorilasi oksidasi dalam sel. FFAs yang bersifat amphiphatic akan menyebabkan 

destabilisasi pada membran sel dan membentuk pori yang mengakibatkan 

peningkatan permeabilitas dan lisis sel sehingga menghambat pertumbuhan bakteri 

atau justru menimbulkan kematian sel (Yoon et al., 2018). Selain menghambat 

produksi energy, FFAs dapat menghambat pembentukan enzim, memengaruhi 

pemasukan nutrisi atau secara langsung memecah sel bakteri. Kemampuan FFAs 

sebagai antimikroba dipengaruhi oleh panjang-pendeknya rantai karbon dan 

kehadiran ikatan rangkap. Asam lemak bebas yang berikatan jenuh (rantai sedang 

maupun panjang) cenderung bisa melawan bakteri gram positif disbanding bakteri 

gram negative (Desbois, 2009). 

Konsentrasi 40% pada masing-masing jenis minyak menunjukkan bahwa jumlah 

mikroba dihari akhir penyimpanan memiliki jumlah mikroba terbesar. Minyak yang 

sedikit, kurang bisa menyelubungi sambal secara sempurna sehingga cenderung 

kontak dengan oksigen. Semakin tinggi volume minyak maka luas permukaan dalam 

melindungi sambal dari kontak oksigen lebih besar. Selain itu, sambal yang hanya 

digoreng dengan minyak sebesar 40% memiliki kandungan air yang lebih banyak 

daripada yang digoreng dengan minyak 50% dan 60%. Pangan yang rendah 

kandungan air memicu terjadinya tekanan osmotik yang membuat penurunan 

pertumbuhan mikroba (Hammond et al., 2015). Hal ini menyebabkan adanya air akan 
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dijadikan media pertumbuhan bagi mikroorganisme selajutnya akan terjadi kerusakan 

pangan (Sigler, 2013).  

Total mikroba yang terhitung dalam sambal bajak belum diatur dalam SNI. Yang 

sudah diatur berupa saus cabe dalam SNI 7388-2009, yang mana batas maksimum 

total mikroba 1 x 104 cfu/ml atau 4 log cfu/ml (BSN, 2009). Kedua sampel tidak bisa 

disamakan karena perbedaan bahan yang digunakan. Ditambah lagi dengan adanya 

penambahan pengawet di saus sambal yang pada umumnya berupa kalium sorbat 

atau natrium benzoate. Pengawet ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan 

kapang, khamir dan bakteri (Ahmed dan Shahzad, 2013).  

 

4.5  Perbandingan Hasil Perlakuan Terbaik dengan Kontrol 

Pemilihan perlakuan terbaik ditentukan dengan cara memberikan nilai ideal pada 

setiap parameter yang diuji berdasarkan analisis Multiple Attribute (Zeleny, 1982). 

Analisis ini dilakukan setelah dilakukan analisis pemilihan perlakuan terbaik secara 

kuantitatif, yaitu menentukan perlakuan terbaik dengan melihat data rata-rata tertinggi 

atau terendah pada masing-masing parameter sesuai dengan nilai yang diharapkan. 

Parameter di penelitian ini memiliki nilai ideal yang berbeda-beda sehingga diperlukan 

pemilihan perlakuan terbaik dengan cara analisis Multiple Attribute.  

Pada penelitian sampel kontrol berupa sambal bajak yang tidak dilakukan 

pemasakan berupa penumisan dan penggorengan (sambal mentah). Sambal kontrol 

ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penambahan minyak 

goreng terhadap parameter yang diuji, yaitu kadar air, warna (L*a*b), bilangan asam 

lemak bebas, bilangan peroksida dan Total Plate Count (TPC). Untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh penambahan minyak dalam pembuatan sambal, maka 

dilakukan uji-t. Uji t yang dilakukan menggunakan aplikasi Minitab 17. Hasil Uji t 

perbandingan sambal kontrol dengan sambal perlakuan terbaik dapat dilihat pada 

Tabel 4.10,  
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Tabel 4.10 Uji T Perbandingan Sambal Kontrol dengan Sambal Perlakuan Terbaik 

Parameter 

Perlakuan 

Uji t 
Kontrol (Hari ke-30) 

Samba dengan Minyak 
Sawit 50% (Hari ke-30) 

Kadar Air (%) 80,74 ± 0,34 47,43 ± 1,86 * 
Warna L* 32,60 ± 0,38 30,40 ± 0,26 * 
Warna a* 15,73 ± 0,24 26,57 ± 0,51 * 
Warna b* 11,30 ± 0,17 13,30 ± 0,40 * 
Asam Lemak Bebas(%) 57,53 ± 2,52 0,68 ± 0,02 * 
Peroksida (mek O2/kg) 0,00 ± 0,00 48,77 ± 0,87 * 
TPC (log cfu/ml) 11,86 ± 0,16 10,60 ± 0,52 * 

Keterangan: 1. (*) menyatakan beda nyata (P-value<0,05) 
2. Setiap angka merupakan rerata 3 kali ulangan ± standar eror  

 

Perlakuan terbaik yang terpilih adalah sambal bajak dengan penggunaan minyak 

sawit konsentrasi 50%. Perlakuan terbaik memiliki karakteristik berupa kadar air 

sebesar 47,43%; warna L*a*b yaitu 32,40, 11,40, 13,30; bilangan asam lemak bebas 

0,68%; bilangan peroksida 48,77 mek O2/kg dan Total Plate Count 10,60 log cfu/ml. 

Setelah menemukan perlakuan terbaik, langkah selanjutnya adalah melakukan 

perbandingan dengan kontrol. Hasil analisis uji t (Lampiran 6) menunjukkan rerata 

sambal kontrol berbeda nyata dengan sambal dengan minyak sawit 50%. Kandungan 

air dalam sambal mentah lebih tinggi daripada sambal dengan minyak sawit 50% 

akibat tidak adanya proses penguapan selama proses pemasakan. Menurut Tarmizi 

(2013), proses pemasakan akan memengaruhi warna dari aspek koordinat L*, a* dan 

b*. Analisa warna untuk sambal mentah sedikit lebih terang daripada sambal yang 

dimasak. Peningkatan suhu menyebabkan bagian permukaan bahan lebih cepat 

menerima panas. Akibat panas, air di permukaan dan di dalam bahan keluar dalam 

bentuk uap air dan secara bersamaan perubahan warna bahan menjadi lebih gelap 

(Jamaluddin et al.,2011). Serta adanya penambahan warna lain, yaitu minyak yang 

cenderung bewarna kuning, pada sambal akan menurunkan nilai kecerahan 

(Satriyanto et al., 2013). Adanya reaksi maillard yaitu reaksi pencoklatan non 

enzimatis yang terjadi pada bahan pangan yang dimasak/diproses pada suhu tinggi 

menyebabkan terjadinya reaksi kimia antara asam amino dengan gula reduksi yang 

akan memunculkan flavour dan warna kecoklatan (Tamanna, 2014). Penggunaan 

minyak goreng yang mengandung komponen karbonil menyebabkan pembentukan 

warna lebih merah (peningkatan a*) akibat dari reaksi oksidasi. Peningkatan warna 

kuning terjadi akibat adanya kandungan pigmen karotenoid dalam minyak. 
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Tingginya asam lemak bebas juga bisa disebabkan karena terbentuknya enzim 

lipase yang dihasilkan oleh mikroorganisme serta tidak adanya perlakuan pemanasan 

(pemasakan) sehingga enzim lipase dalam bahan masih aktif (Riaz, 2012). Selain itu, 

asam lemak bebas terbentuk akibat reaksi hidrolisis yang mana air sebagai katalis 

sehingga asam lemak bebas pada sambal kontrol lebih tinggi dibandingkan sambal 

yang dimasak. Produk pangan yang mengalami pemasakan cenderung akan lebih 

awet dikarenakan enzim yang terkandung dalam bahan mengalami inaktif (Oke, 

2017). Bilangan peroksida dalam sambal kontrol tidak terdeteksi ditandai dengan tidak 

terbentuknya warna biru ketika ditambahkan indikator amilum. Hal ini diduga karena 

hasil ektrak lemak yang sedikit menyebabkan nilai peroksida yang terhitung terlalu 

sedikit sehingga tidak terdeteksi. Total mikroba pada sambal kontrol lebih tinggi 

dibandingkan sambal yang dimasak. Menurut Lianou et al (2016), kontaminasi 

mikroba dapat menurun akibat penggunaan teknologi dekontaminasi, seperti 

pemanasan yang digunakan dalam penelitian ini.  Didukung dengan adanya 

kandungan air yang lebih tinggi pada sambal kontrol menjadi salah satu faktor 

mikroorganisme untuk tumbuh. 

 


