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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Cabai merupakan salah satu jenis sayuran penting yang dibudidayakan secara 

komersial di negara-negara tropis termasuk Indonesia. Ada banyak jenis cabai 

yang dibudidayakan di Indonesia salah satunya adalah Capsicum chinense atau 

yang sering disebut dengan cabai pimiento. Cabai ini belum begitu dikenal 

masyarakat karena pemasarannya hanya diekspor dan dijual dalam bentuk segar  

di beberapa supermarket tertentu. Cabai pimiento yang dijual segar cepat 

mengalami kerusakan sehingga dapat menurunkan harga jual. Oleh karena itu 

cabai ini sebaiknya diolah untuk meningkatkan umur simpan dan salah satu 

pengolahan cabai pimiento adalah dengan menjadikannya pikel. Pikel pada 

umumnya dapat disimpan dalam jangka waktu berbulan-bulan. Komsumsi pikel di 

masyarakat juga cukup tinggi karena pikel biasa menjadi toping pada makanan 

cepat saji. 

Pikel adalah hasil pengolahan buah atau sayuran dengan menggunakan 

garam dan asam, dengan atau tanpa penambahan gula dan rempah-rempah sebagai 

bumbu (Vaughn, 1982). Terdapat 2 jenis pikel, yaitu pikel jadi, dan pikel setengah 

jadi (Koswara, 2009). Pikel jadi adalah buah-buahan atau sayuran yang diawetkan 

dalam vinegar (larutan cuka), baik dengan maupun tanpa penambahan rempah-

rempah. Pikel jadi terbagi menjadi dua yaitu pikel yang dibuat tanpa fermentasi 

dan dengan fermentasi. Pikel jadi tanpa fermentasi banyak diterapkan dalam 

pembuatan pikel skala industri. Menurut Andress et al., (2015), pikel tanpa 

terfermentasi akan memiliki rasa lebih baik jika didiamkan selama beberapa 



2 

 

minggu setelah ditutup. Keuntungan dari pikel jadi tanpa fermentasi adalah proses 

pembuatannya yang cepat (hanya dalam beberapa jam), rasa asam lebih tajam, 

tidak perlu pengawasan lebih dalam pembuatannya, dan peluang kegagalan dalam 

proses produksi dapat diminimalisir (Andress et al., 2015). 

Asam yang digunakan pada umumnya asam asetat (cuka) dan konsenterasi 

yang ditambahkan sebesar 5%. Menurut Anon a.,(2015), pikel harus memiliki pH 

akhir 4,6 atau lebih rendah. Jumlah asam asetat yang digunakan  untuk mencapai 

pH 4,6 yaitu lebih dari 5%. Hal ini mengakibatkan aroma pikel kurang sedap atau 

off-flavor namun apabila pH tidak mencapai 4,6 maka akan mengurangi citarasa 

dan keawetan pikel. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan 

dengan penambahan atau mengkombinasikan dengan asam sitrat. Sifat asam sitrat 

mempunyai pH rendah, tidak berbau, dan tidak berwarna. Penggunaan asam sitrat 

selain harganya yang terjangkau, juga mudah dimetabolisme oleh tubuh dan 

mudah ditemui di pasaran secara bebas. 

Kombinasi penggunaan asam sitrat dan asam asetat dapat mempengaruhi 

karakteristik pikel, namun belum diketahui variasi konsentrasi asam asetat dan 

asam sitrat yang digunakan untuk memperoleh  karakteristik pikel cabai pimiento 

terbaik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kombinasi 

penambahan asam asetat dengan asam sitrat yang sesuai sehingga dapat 

memperoleh karakteristik dari pikel cabai pimiento (Capsicum chinense) dengan 

mutu terbaik. 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 



3 

 

1. Apakah konsentrasi asam asetat dan asam sitrat berpengaruh terhadap 

karakteristik pikel cabai pimiento ? 

2. Berapakah konsentrasi asam asetat dan asam sitrat yang tepat untuk 

menghasilkan karakteristik pikel cabai pimiento terbaik ? 

1.3. Hipotesis 

1. Konsentrasi dari asam asetat dan asam sitrat berpengaruh terhadap pikel 

cabai pimiento. 

2. Konsentrasi tertentu dari asam asetat dan asam sitrat akan menghasilkan 

pikel cabai pimiento yang terbaik. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi asam asetat dan asam sitrat 

terhadap karakteristik pikel cabai pimiento. 

2. Untuk  mengetahui konsentrasi yang optimal dari asam asetat dan asam 

sitrat yang dapat menghasilkan karakteristik pikel cabai pimiento terbaik. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan pengetahuan kepada  masyarakat mengenai pengolahan cabai 

pimiento menjadi pikel sehingga memiliki umur simpan yang lebih lama. 

2. Menghasilkan produk olahan cabai yang memiliki karakteristik baik sehingga 

memiliki nilai jual yang tinggi. 

 


