
 

 

BAB I 

     PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sambal adalah saus berbahan dasar cabai yang dihancurkan sampai keluar 

kandungan airnya sehingga muncul rasa pedas. Setelah ditambah bumbu, rasa pedas 

itu akan menjadi penggugah selera makan yang nikmat. Ada bermacam-macam 

variasi sambal. Setiap variasi menuntut bahan dan bumbu yang beragam. Sambal 

merupakan bagian dari kehidupan dalam budaya makan bangsa Indonesia. Hal ini 

disebabkan karena sambal berperan sebagai penambah dan perangsang selera makan, 

sehingga mutlak untuk beberapa hidangan selalu didampingi dengan sambal yang 

sesuai. (Munawaroh, 2012). Perubahan kehidupan masyarakat yang semakin maju, 

telah mengubah kebutuhan masyarakat yang menginginkan segala sesuatu dalam 

bentuk instan, termasuk juga dengan kebutuhan sambal yang menyebabkan 

perubahan pada bentuk produk sambal dan rempah dalam bentuk instan. Sambal 

instan menjadi salah satu alternatif memasak yang praktis dan hemat waktu. Sambal 

instan adalah campuran dari berbagai macam bumbu dan rempah yang diolah dan di 

proses dengan komposisi tertentu. Terdapat dua jenis sambal instan, yang berbentuk 

pasta atau basah, dan berbentuk kering atau bubuk. (Hambali, 2008). 

 Berdasarkan statistik konsumsi pangan, rata-rata konsumsi per kapita bumbu-

bumbuan 2013-2017  menunjukan konsumsi sambal jadi pada tahun 2013 sebesar 

102 ml, pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 3ml menjadi 105 ml, tahun 

2015 dan 2016 sambal jadi tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, konsumsi 

sambal jadi tertinggi pada tahun 2017 sebesar 140 ml  (Statistik Konsumsi Pangan, 

2017)  

 Saat ini sambal boran disajikan dalam bentuk basah yang hanya dibuat ketika 

dijual, untuk meningkatkan nilai mutu sambal boran instan serta menghemat waktu 

dan mempermudah penyajian maka sambal boran dijadikan kedalam bentuk instan. 

Salah satu sambal yang belum dikembangkan menjadi sambal instan adalah sambal 



 

 

boran. Prospek pasar dari sambal instan sangat baik karena berkembang dengan cepat 

kemudian kompetisi belum jenuh dan masih terbuka luas untuk pengembangan 

produk (Bastian dan Nurlela, 2006). Selain itu produk sambal boran instan bisa 

dijadikan referensi oleh-oleh khas Lamongan. Disisi lain dengan adanya sambal 

boran instan dapat menjadi nilai tambah bagi umkm di daerah Lamongan, diharapkan 

dapat memperluas lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan ekonomi secara luas 

kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan 

pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah 

Lamongan. 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan sambal boran instan salah satunya 

tepung beras. Menurut   Koswara   (2009), kriteria  mutu  saus  cabai  ditentukan   

oleh kekentalannya  yaitu  sekitar  24,143 centi  poise. Pencampuran tepung beras 

pada olahan pangan sebagai bahan pengikat, juga berfungsi sebagai pengental dan 

pembuat adonan menjadi elastis karena dalam pati beras mengandung dua komponen 

yaitu amilosa dan amilopektin (Singh, Kaur, Sodhi, and Gill, 2003). Sambal boran 

bersifat basah sedangkan dalam karakteristik makanan bersifat basah mengandung 

aktivitas air, aktivitas air berkaitan dengan kadar air, semakin tinggi aktivitas air 

semakin tinggi kadar air begitu juga sebaliknya. Aktivitas air mampu membantu 

pertumbuhan mikroba yang menyebabkan pembusukan. Selain pengental tepung 

beras juga mampu memperpanjang masa simpan disebabkan kemampuan amilosa 

dalam tepung beras yang mampu menyerap air, kemampuan menyerap air akan 

meningkat apabila kadar amilosa rendah (Lii, 1996).  

Bahan yang digunakan selanjutnya adalah cabai rawit. Cabai rawit merupakan 

tanaman holtikultura yang mudah rusak (Persihable), untuk mengatasi hal tersebut 

cabai rawit segar di olah kedalam produk yang lebih stabil mutunya dan 

meningkatkan nilai tambah cabai rawit segar menjadi sambal boran instan. (Winarno, 

2004). Berdasarkan kriteria sambal memiliki rasa pedas dan berwarna merah , 

penambahan cabai rawit berpengaruh pada sifat organoleptik sambal yaitu rasa pedas. 

Rasa pedas didapatkan dari zat kapsaisin yang terkandung di dalam cabai rawit 



 

 

(Koswara, 2009). Warna merah yang dihasilkan berasal dari pigmen beta-karoten 

yang terkandung di dalam cabai rawit (Lannes et al 2007) 

Dengan adanya penelitian sambal instan diharapkan dapat memperpanjang umur 

simpan sambal instan selama satu bulan tanpa bahan pengawet (dikutip dari times 

Indonesia,2018) dan juga bisa memberikan peluang kepada penjual sego boran untuk 

mengembangkan usaha menjual sambal boran instan. Dengan adanya sambal boran 

dalam kemasan dapat meningkatkan nilai tambah dari sego boran yang bisa dijadikan 

sebagai oleh-oleh khas Lamongan dan praktis dalam mengkonsumsi sambal boran  

Berdasarkan latar belakang  di atas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan 

tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Konsentrasi Tepung 

Beras dan Cabai Rawit Terhadap Sifat Fisik, kimia dan Organoleptik Sambal Boran 

Instan 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi rumusan dalam masalah ini adalah 

1. Bagaimana konsentrasi tepung beras dan cabai rawit yang digunakan 

berpengaruh terhadap karakteristik fisik (spektrofotometri), kimia (kadar 

air dan pH) dan organoleptik sambal boran instan ? 

2. Bagaimana formulasi terbaik pada pembuatan sambal boran instan 

beradasrkan sifat fisik, kimia dan organoleptik sambal boran instan ? 

3. Berapa harga pokok produksi  pada sambal boran instan 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui konsentrasi tepung beras dan rasio cabai rawit yang 

digunakan berpengaruh terhadap karakteristik fisik (spektrofotometri), 

kimia (kadar air dan pH), dan organoleptik 

2. Untuk mengetahui formulasi terbaik pada pembuatan sambal boran instan 

berdasarkan sifat fisik, kimia, dan organoleptik 

3. Untuk mengetahui harga pokok produksi dan benefit cost ratio pada 

sambal boran instan 

http://www.sarjanaku.com/2011/03/metode-penelitian.html


 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah dalam mengkonsumsi sambal boran  

2. Dapat dijadikan pilihan oleh-oleh khas Lamongan 

3. Memperpanjang masa simpan sambal sego boran instan 

4. Menambah cita rasa sambal boran instan dengan penambahan tepung 

beras dan cabai 

1.5. Batasan Masalah 

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penambahan tepung beras dan cabai rawit 

2. Uji Kimia (Kadar Air, pH) 

3. Uji Organoleptik ( Rasa, Warna, Aroma, dan Kekentalan) 

4.  Uji Fisik ( Spektrofotometri )  

5.  Perhitungan harga pokok produksi  

 


