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1.1 Latar Belakang 

Cabai merupakan jenis tanaman dari suku terung-terungan (Solanaceae) 

yang berasal dari Amerika Selatan (Setiadi, 2006). Cabai sejak lama telah banyak 

dibudidayakan di Indonesia karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Provinsi 

yang memproduksi cabai terbanyak di Indonesia adalah Jawa Barat, Sumatera 

Utara, dan Jawa Tengah (Warisno dan Dahana, 2010). 

Menurut Tjahjadi (2010), cabai seringkali digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga yaitu sebagai bumbu masak. Selain itu cabai banyak 

digunakan sebagai bahan baku industri pangan dan farmasi. Jumlah spesies 

tanaman cabai yaitu sekitar 20 spesies, namun spesies tanaman cabai yang paling 

banyak dibudidayakan yaitu yaitu cabai rawit (Capsicum frustescens L.), cabai 

merah (Capsicum annuum L.), paprika (Capsicum longum L. Sendt), dan cabai 

hias (Capsicum spp.) 

Cabai kaya akan karbohidrat, protein, lemak, vitamin (vitamin B, vitamin 

C, dan vitamin E), flavonoid, capsaicin, mineral, air, dan serat (Luning, et al. 

1995). Cabai juga mengandung senyawa antioksidan yang dapat melindungi tubuh 

dari radikal bebas penyebab penyakit kanker. Beberapa senyawa antioksidan yang 

terdapat dalam cabai antara lain vitamin C, vitamin E, vitamin K, fitosterol, beta 

karoten, dan beta cryptoxanthin (Warisno dan Dahana, 2010). 



Pengolahan cabai dewasa ini masih terbatas pada pembuatan saos cabai, 

cabai kering, serta cabai bubuk sehingga perlu dikembangkan proses pengolahan 

lainnya. Pasta cabai merupakan hasil produk olahan cabai dalam bentuk semi 

solid. Pasta cabai belum terlalu populer di Indonesia, namun pasta cabai telah 

banyak dikenal di negara-negara lain seperti Turki, Spanyol, Mexico, dan Korea 

(Bozkurt dan Erkmen, 2004). Pasta cabai praktis untuk digunakan sebagai bumbu 

masak maupun ditambahkan secara langsung dalam makanan.  

      

1.2 Perumusan Masalah 

Cabai merupakan komoditas yang memiliki kadar air cukup tinggi pada 

saat panen, yaitu sekitar 70-90% (Setiadi, 2006). Cabai masih melakukan respirasi 

setelah panen. Laju respirasi akan menentukan laju perubahan ke arah kelayuan 

dan kebusukan. Rendahnya daya tahan cabai merupakan salah satu penyebab 

harga cabai yang berfluktuasi. Oleh karena itu diperlukan metode pengolahan 

cabai yang dapat memperpanjang umur simpan dan mempertahankan kualitasnya. 

Adanya proses blansir pada cabai segar bertujuan untuk menginaktivasi enzim 

serta mengurangi jumlah mikroba awal, sedangkan sterilisasi pada pasta cabai 

merupakan cara untuk memperpanjang umur simpan dan mempertahankan 

kualitasnya. Penambahan bahan pengisi dalam pembuatan pasta cabai berfungsi 

untuk membentuk tekstur pasta cabai. Krim susu ditambahkan pada pasta cabai 

sebagai sumber lemak untuk membentuk emulsi serta agar rasa dan aroma pasta 

cabai lebih enak. 

 

 



1.3 Tujuan  

 Tujuan penelitian dibedakan menjadi dua macam yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari karakteristik 

pasta cabai merah besar dan pasta cabai rawit merah. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini antara lain : 

1. Menentukan waktu blansir yang terbaik dalam menghambat aktivitas 

enzim peroksidase pada bubur cabai merah besar dan bubur cabai rawit 

merah. 

2. Mempelajari pengaruh konsentrasi krim susu terhadap karakteristik pasta 

cabai merah besar dan cabai rawit merah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


