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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas oksidan, sifat fisik, 

jumlah bakteri dan kualitas organoleptik produk sosis yang ditambahkan cabai 

rawit (Capsicum frutescens L.). Penelitian ini dilaksanakan sejak Oktober 2017 

hingga Januari 2018 di Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Ternak untuk 

pembuatan sosis, uji sifat fisik, uji kualitas organoleptik dan Laboratorium 

Mikrobiologi dan Bioteknologi Fakultas Peternakan Universitas Mataram untuk 

analisa jumlah bakteri metode Total Plate Count (TPC)  dan analisa kadar MDA 

menggunakan metode Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS). Materi 

yang digunakan sebanyak 580 gram daging sapi segar untuk setiap perlakuan. 

Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 

faktorial (3x3) dengan faktor pertama (masa simpan 0, 2 dan 4) dan faktor kedua 

(penambahan cabai rawit 0%, 5% dan 10%) menggunakan data Analysis of 

Varians (ANOVA). Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan cabai rawit berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap daya ikat air 

(%H2O), jumlah bakteri dan stabilitas oksidatif yang ditunjukkan dengan kadar 

MDA produk sosis. Penambahan antioksidan cabai rawit meningkatkan daya ikat 

air secara nyata (P<0,05) pada produk sosis. Tetapi, tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap nilai pH, daya putus dan susut masak. Penambahan antioksidan 

cabai rawit menurunkan jumlah bakteri secara nyata (P<0,05) pada produk sosis. 

Penambahan antioksidan cabai rawit menurunkan stabilitas oksidatif secara nyata 

(P<0,05) pada produk sosis. Penambahan cabai rawit tidak memberikan pengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap kualitas organoleptik sosis. 

 

 

Kata kunci: Antioksidan, cabai rawit, masa simpan, sosis, TBARS 
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ANTIOXIDANT EFFECTS OF CHILI PEPPER (Capsicum frutescens L.) 

ON OXIDATIF STABILITY OF SAUSAGE PRODUCTS PHYSICAL 

PROPERTIES, NUMBER OF BACTERIA AND  

ORGANOLEPTIC QUALITY 

 

by 

Hijra Madina 

B1D014102 

 

ABSTRACT 

 The aim this study was to determine the oxidative stability, physical 

properties, bacterial count and organoleptic quality of sausage productwith 

addition of  chili pepper (Capsicum frutescens L.). This research was carried out 

from since October 2017 to January 2018 in The Laboratory of Animal Product 

Processing Technology for sausage making, physical test, organoleptic quality test 

and The Laboratory of Microbiology and Biotechnology, Faculty of Animal 

Husbandry University of Mataram for analyzing total bacteria using Total Plate 

Count (TPC) and analyzing oxidative stability using Thiobarbituric Acid Reactive 

Substances (TBARS) method. The material used was 580 grams of beef for each 

treatment. The experimental was designed using Completely Randomized Design 

(CDR) with factorial pattern (3x3). The first factor was stroge period(0, 2 and 4 

days) and the second factor was addition of chili pepper (0%, 5% and 10%).The 

data were analysed using Analysis of Variance (ANOVA).The result of the 

research based on the analysis the effect antioxidant of chili pepper effect (P 

<0,05) to water holding capacity (%H2O), bacteria amount and MDA content of 

sausage product. Meanwhile, pH value, cooking loss and breaking power have no 

significant effect (P> 0,05). For stroge period had significant effect (P <0,05) to 

pH, break energy value, bacterial count and MDA level. Treatment C10 (10% 

cayenne pepper) yielded %H2O and bacteria count with the smallest average of 

41,87% and 4,66 log cfu / gram respectively. Meanwhile, the smallest average for 

MDA chips was produced in the C5 treatment (chili 5%) of 1.23 mg MDA / kg. 

Friedman test results for organoleptic quality of average treatment of chili pepper 

or without cayenne pepper did not give a significant effect. 

 

 

 

Keywords: Antioxidant, chili pepper, sausage, stroge period, TBARS 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Daging mempunyai penyusun bioaktif yaitu ubiquinon, glutathione, asam 

lipoat, spermin, karnosin dan anserine.Karnosin sebanyak 365 mg/100 gr daging 

sapi bertindak sebagai senyawa antioksidan. Ubiquinon juga memiliki sifat 

antioksidan yang jumlahnya 2 mg/100 gram, sedangkan glutathione peroxidase 

memiliki fungsi sebagai antioksidan penting dalam tubuh guna merespon 

peningkatan penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga dikategorikan sebagai 

pangan fungsional (Awwaly et al., 2015).Salah satu cara untuk membangkitkan 

penyusun bioaktif dari protein daging ini yaitu dengan cara pengolahan pangan 

(panas dan suasana alkali) sehingga penyusun-penyusun ini mampu terserap oleh 

epitel-epitel usus untuk mencapai organ-organ tubuh lain (Awwaly et al., 2015). 

Sosis merupakan salah satu hasil olahan dengan kandungan daging 

sebanyak 75% yang mempunyai penyusun bioaktif.Selain itu, bumbu juga 

memiliki efek pengawetan terhadap sosis dikarenakan bumbu mempunyai zat 

bakteristatistik dan antioksidan (Dona, 2016).Jadi, untuk mempertahankan sosis 

sebagai pangan fungsional tanpa menggunakan pengawet sintetis maupun 

antioksidan sintetis dibutuhkan inovasi penambahan senyawa yang alami agar 

terlindungi dari menurunnya kualitas sosis karena adanyareaksi oksidan berakibat 

perubahan dalam rasa, sedangkan kontaminasi mikroba dapat menyebabkan 

bahaya kesehatan pada organ tubuh manusia itu sendiri terlebih apabila terjadi 

pembusukan dan keracunan. 

Dengan demikian, maka perlu adanya suatu bahan penghambat yang 

memiliki fungsi sebagai antioksidan dan pencegahan tumbuhnya mikroorganisme 

untuk menjaga kualitas sosis serta memperpanjang masa simpan 

produk(Mudawaroch dan Zulfanita, 2012). 

Antioksidan merupakan senyawa yang terdapat secara alami dalam bahan 

pangan.Senyawa ini berfungsi melindungi bahan pangan dari kerusakan yang 

disebabkan terjadinya reaksi oksidan sehingga bahan pangan menjadi berasa dan 

beraroma tengik (Sayuti dan Yenrina 2015).Dimana oksidasi ikatan rangkap pada 

asam lemak yang tidak jenuh oleh adanya oksigen bebas di udara, sehingga 
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radikal bebas terbentuk, lalu akan bereaksi dengan O2 menghasilkan peroksida 

aktif (Ramatina, 2011). 

Senyawa antioksidan banyak terdapat pada kelompok sayuran, salah 

satunya adalah cabai rawit (Capsicum frutescens L.).Cabai sebagai salah satu 

sumber vitamin C disebut asam askorbat karena senyawa ini tahan dalam 

reduksinya dan bertindak sebagai antioksidan dalam pertukaran yang terjadi 

karena bekerjanya unsur hidroksilasi (Cahyadi, 2006 yang disitasi Wulandari et 

al. 2012). Terdapat 700 mg kandungan vitamin C pada cabai rawit segar dalam 

100 gram (Wulandari, et., al 2012). 

Selain terjadi oksidasi lipid oleh radikal bebas dan jumlah kontaminasi 

bakteri, untuk mengetahui kualitas suatu produk adalah mengacu pada sifat 

fisik.Jadi, penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang 

terjadinya suatu stabilitas oksidatif dengan adanya interaksi antara antioksidan 

dari daging maupun sosis dan cabai rawit dalam mempertahankan kualitas sosis 

serta perlu dilakukan uji organoleptik guna mengetahui kualitas penerimaan pada 

konsumen kedepannya. 

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek 

antioksidan cabai rawit (Capsicum frutescens L.) terhadap stabilitas oksidatif 

produk sosis.Untuk mengetahui efek antioksidan cabai rawit (Capsicum 

frutescens L.) terhadap sifat fisik produk sosis.Untuk mengetahui efek antioksidan 

cabai rawit (Capsicum frutescens L.) terhadap kualitas organoleptik.Untuk 

mengetahui efek antioksidan cabai rawit (Capsicum frutescens L.) terhadap 

jumlah bakteri. 

Kegunaan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai informasi untuk 

memformulasikan komposisi pembuatan sosis sapi sebagai bahan pangan 

fungsional bermutu tinggi bagi masyarakat luas.Sebagai informasi dasar pada 

penelitian dalam penyusunan skripsi selanjutnya.Sebagai informasi tentang 

antioksidan alami yang dapat ditambahkan dalam bahan pangan. 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 
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Jangka waktu untuk pra-penelitian dan penelitian ini dilakukan selama 

periode bulan Oktober 2017 - Januari 2018.Lokasi penelitian saat uji sifat fisik 

dan kualitas organoleptikdilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pengolahan 

Hasil Ternak sedangkan uji stabilitas oksidasi serta pengamatan jumlah bakteri 

dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Fakultas 

Peternakan, Universitas Mataram. 

Materi Penelitian 

Bahan-bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan 

pada setiap pengujian variabel diamati yaitu Pembuatan produk sosis:Daging 

sapi 1740 gr, cabai rawit (26,1 gr), Sodium tripoliphosfat (STPP) 0,5%, tepung 

tapioka 10%, NaCl 3%, pala 0,1%, es batu 30%, lada 1%, bawang putih 2%, susu  

cair 15%, minyak nabati 5%, penyedap 2%, dan selongsong/casing2,5 meter. 

Pengujian sifat fisik:Kertas saring, aquadest, plastik klip, air, alkohol, tisu, label 

dan sampel sosis. Pengamatan jumlah bakteri:Media agar MRS (de Man 

Rogosa and Sharpe Agar) dan NaCl fisiologis. Pengujian stabilitas 

oksidasi:Trichloroasetad (TCA) dan Tiobarbiturat (TBA). Uji 

organoleptik:Sampel sosis dan air mineral. 

Alat-alatpenelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan pada 

setiap pengujian variabel diamati yaitu Pembuatan sosis:Meet grinder, stuffer, 

spatula, nampan, talenan, pisau, baskom plastik, piring, dandang, kompor, 

penjepit, sendok. Uji fisik:Timbangan, pH meter, pencacah sampel, waterbath, 

pisau, plat kaca, pemberat, tenderometer model KA-20, gelas piala, talenan, 

plastik grid, jangka sorong. Pengamatan Jumlah bakteri:Tabung reaksi, 

incubator, cawan petri, quebec qolony counter, timbangan analitik, lampu bunsen, 

spatula, vortex, pipet mikro, erlenmeyer, hotplate stirrer, autoclave, stomacher. 

Uji stabilitas oksidatif:Eppendotf, labomed.inc, waterbath, kuvet. Uji 

organoleptik:Talenan, piring, pembatas, nampan, alat tulis, pisau dan sendok. 

Metode Penelitian 

Tahap persiapan, meliputi persiapan alat dan bahan baku yang digunakan 

dalam pembuatan sosis untuk penelitian yaitu menyiapkan daging sapi segar yang 

diperoleh dari RPH Majeluk di Jalan Transmigrasi No. 17 Majeluk Kota 
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Mataram. Menyiapkan cabai rawit merah sebagai sumber antioksidan yang 

diperoleh dari pasar Kebon Roek Jalan Adi Sucipto, Ampenan Utara, Ampenan, 

Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 

Tahap Pembuatan Sosis, acuan sampel sosis dibuat berdasarkan prosedur 

kerja dari (Rusman, 2012) yaituDaging dibersihkan dari sisa-sisa urat atau 

jaringan pengikat yang diperoleh  di Rumah Potong Hewan Majeluk kota 

Mataram. Sebanyak 580 gram daging ditimbang untuk 1 perlakuan, lalu dipotong-

potong menjadi bentuk balok kecil-kecil.Potongan yang telah dibagi menjadi 3 

perlakuan dalam penggiling daging digiling menggunakan alat meet grinder 

sambil ditambahkan 30 % es, 0,5 % STPP dan3 % NaCl. Penggilingan dilakukan 

2 kali agar daging halus. Selama penggilingan temperatur adonan diusahakan 

tidak melebihi 22 
0
C.Sisa bumbu seperti 2 % bawang putih, 1 % merica, 2 % 

penyedap, 0,1 % pala, 5 % minyak nabati, dan cabai rawit yang telah dihaluskan 

terlebih dahulu sebanyak 5% serta 10% dari berat daging ditambahkan kedalam 

adonan. Kemudian ditambahkan tepung tapioka 10% dan 15% susu cair sebagai 

bahan pengikat. Adonan daging dicampur dan diaduk beserta bumbu-

bumbudalam wadah dengan menggunakan meet grinder kira-kira 3 

menit.Dilanjutkan pengadukan selama 10 menit. Selama proses mengaduk suhu 

adonan diusahakan tidak melebihi 22 
0
C.Adonan sosis tersebut dimasukkan ke 

dalam pembungkus (casing) dengan menggunakan alat pengisi (stuffer).Ujung-

ujung pembungkus diikat pada setiap 15 cm setelah diisi pembungkus 

sosis.Adonan sosis dibiarkan kering udara selama30 menit pada suhu ruang.Air 

panas disiapkan hingga mencapai suhu 70 
0
C sampai 80 

0
C.Sosis pada air panas 

tersebut dikukus selama kira-kira 40 menit. Setelah pemasakan,sosis didinginkan 

langsung pada suhu ruang untuk dilakukan penelitian selanjutnya. 

 

Variabel yang Diamati 

Stabilitas Oksidatif 

Metode untuk menguji stabilitas oksidatif berdasarkan metode TBARS 

Study (Zhang, et., al, 2016)untuk mengetahui kadar MDA yaitu sampel 

dipersiapkan sebanyak 5 gram di dalam eppendorf,trichloroasetad (TCA) 25 

ml/12,5 ditambahkan ke dalam sampel,sampel dan TCA dihomogenkan 

menggunakan alat homogenized,sampel disentrifugedkan selama 20 menit dengan 
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4000 rpm,supernatan dipisahkan ke dalam eppendotf baru,kemudian dimasukkan 

Tiobarbiturat (TBA) 25 ml/12,5 ke dalam supernatant,sampel dipanaskan pada 

suhu 90 
0
C selama 30 menit di dalam waterbath,suhu sampel diturunkan dengan 

dialirkan air dari luar dinding eppendoft sampai mencapai suhu ruang, lalu 

dimasukkan kedalam kuvet,diukur penyerapan cahaya (nilai absorbansi) pada 

panjang gelombang (λ) 532 nm dengan spectrofotometer larutan blanko sebagai 

titik nol. 

Sifat Fisik 

Sifat fisik produk seperti pH dan daya putus (menggunakan metode Warner 

Blatzer), sedangkan Mg H2O (dengan metode Hamm) yaitu Pengukuran pH 

Sosis adalah sebanyak 10 g sampel ditimbang, sampeldihaluskan/dicacah 

menggunakan penumbuk / pencacah dagingdimasukkan sampel yang telah 

dihaluskan ke dalam gelas piala/cup gelas, aquadest atau air destilasi ±15 ml 

ditambahkan ke dalam gelas piala yang berisi sampel yang telah dihaluskan, 

sampel diaduk sampai rata, diamkan selama 3 menit dan pH diukur dengan 

menggunkan pH meter. Pengukuran Daya Putus (Warner-

Blatzer)adalahSampel dipotong dengan ukuran lebar = 1,5 cm dan tebal = 0,67 cm 

(ukuran menggunakan jangka sorong), sampeldiletakkan diatas alat tenderometer 

dan putar alat pemotongnya sampai putus.angka yang terterapada alat tersebut 

dicatat berat beban yang dihasilkan dengan rumus: 

Daya Putus =
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑥 0,454 𝑘𝑔

1,5 𝑥 0,67 𝑐𝑚2
 

Pengukuran Mg H2O (Metode Hamm)adalah sampel sebanyak 0,3 gram 

ditimbang, sampel diletakkan diantara kertas saring yang diberi label pada posisi 

tengah, sampel diletakkan beserta kertas saring tersebut pada alat tendorometer, 

sampel dibebani dengan beban 35 kg diantara dua plat kaca selama 10 menit, luas 

area total antara luas area daging diberi tanda atau dilingkari, luas area basah 

dihitung dengan mengurangi area total dan area daging, sehingga didapatkan hasil 

mgH2O dengan perumusan berikut: 

MgH2O = {[area basah (cm
2
)] / 0.0948} – 8.0 

Kemudian mgH2O dikonversikan dalam persen air yang telah terikat, 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 



10 

 

%mgH2O = {mg H2O/berat sampel (mg)} x 100%. 

Pengukuran Susut Masak (SM) Menurut Soeparno (2009), sampel 

sebanyak 10 g ditimbang,sampel diletakkan dalam plastik klip yang diberi label, 

Sampel tersebut dimasukkan kedalam waterbath selama 10 menit dengan suhu 80 

0
C, sampel dikeringkan menggunakan tisu, sampel tersebut ditimbang dan dicatat 

hasilnya. 

% 𝑆𝑀 =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑠𝑎𝑘 − 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑠𝑎𝑘

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑠𝑎𝑘
𝑋 100 % 

Jumlah Bakteri 

Pengamatan ini menggunakan metode Total Plate Count dengan cara kerja 

pengambilan sampel yaitu 1 gram sampel yang akan dianalisa ditimbang 

kemudian dihancurkan menggunakan stomacher.Sampel ditambahkan 9 ml 

larutan NaCl fisiologis ke dalam tabung reaksi. Kemudian 

dihomogenkanmenggunakan vortex selama 1-2 menit yang merupakan 

pengenceran 10
-1

.1 ml suspensi pengenceran 10
-1

-10
-3

,10
-4 

dan 10
-5

, 1 ml sampel 

masing-masing pengenceran dituangkan pada cawan petri, 15 ml NA agar steril 

ditambahkan pada masing-masing cawan petri, inkubasi suhu 37 
0
C selama 24-48 

jam. Koloni bakteri dihitung dengan colony counter dengan rumus: 

Jumlah bakteri = jumlah koloni x 1/faktor pengenceran 

 

Kualitas Organoleptik 

Adapun tahapan yang ditawarkan untuk mendapatkan data pada uji 

kualitas organoleptik ini yaitu sampel dipersiapkan yang akan di uji organoleptik, 

sekat-sekat dipasang untuk menghalangi sesama panelis dalam memberikan 

penilaian, panelis diarahkan tentang rancangan uji organoleptik sosis untuk 

memberikan penilaian  terhadap warna, rasa, aroma, tekstur, keempukan dan 

penerimaan dari sampel sosis yang telah diberi label C0% (cabai 0%), C5% (cabai 

5%) dan C10% (cabai 10%) berdasarkan tingkat kesukaan panelis, setiap panelis 

memberikan penilaiannya pada kuisioner yang telah disediakan untuk setiap 

sampel berdasarkan kriteria 9 skor.Pengujian dilakukan di Laboratorium 

Teknologi dan Pengolahan Hasil Ternak dengan bantuan dari 21 warga Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram dalam kategori tidak terlatih, segelas air 
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disiapkan untuk menetralisir mulut panelis dengan cara dikumur-kumur, alat tulis 

dan kuisioner disiapkan untuk diisi panelis. 

Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian bentuk percobaan pada sifat fisik dan 

jumlah bakteri diannalisa memakai Analysis of Varians (ANOVA) berdasarkan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 3 x 3 dengan dua faktor yaitu 

persentase cabai rawit merah (0%, 5% dan 10%) dengan masa simpan (0, 2 dan 4 

hari).Adapun perbedaan yang nyatapada %H2O, stabilitas oksidatif dan jumlah 

bakteri dilanjutkan pada uji wilayah berganda Duncan. Uji sifat fisik dengan 3 

perlakuan (berdasarkan dari berat daging sapi) yaitu C0 (cabai 0%), C5 (cabai 

5%) dan C10 (cabai 10%) setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali masa simpan 

(0, 2 dan 4 hari) jumlahnya 45 unit,untuk jumlah bakteri (masa simpan 0, 2 dan 4) 

totalnya 27 unit dan antioksidan (0 dan 4 hari) diulang 3 kali sehingga ada 18 unit 

percobaan. 

Sedangkan untuk kualitas organoleptik menggunakan sampel 1 potongan 

(berkisar ± 3-5 cm) dalam 1 perlakuan.Sementara itu, data kualitas organoleptik 

diuji menggunakan Friedman-test, data diolah dan dihitung menggunakan 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) Versi 24.Serta menggunakan 

Microsoft office exel 2007. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efek Cabai Rawit Terhadap Sifat Fisik Sosis 

Nilai pH Sosis 

Hasil pengukuran nilai pH produk sosis pada penelitian ini dapat dilihat 

Tabel 3.Pada tabel menunjukkan nilai derajat keasaman (pH) pada perlakuan tidak 

berbeda nyata (P>0,05). Analisis menggunakan ANOVA menunjukkan masa 

simpan berpengaruh nyata (P<0,05). Sedangkan perlakuan tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap derajat keasaman produk sosis. 

Dilihat dari Tabel 3, pH pada perlakuan C0 dan C5 sama-sama terjadi 

penurunan di hari ke-0 sampai dengan hari ke-2 maupun hari ke-4, berbeda 

dengan perlakuan C10 terjadi peningkatan di hari ke-2 lalu terjadi penurunan 

derastis di hari ke-4. Pada hari ke-4 nilai pH dapat dimasukkan kedalam kisaran 

pH suatu produk olahan daging yaitu 5,8-6,2 menurut Rust (1977) yang 
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disitasiGlen (2012) dan masih dinyatakan aman untuk dikonsumsi ditinjau dari 

nilai pH sosis tersebut. 

Tabel 3. Hasil Penelitian pH Produk Sosis 

Masa 

Simpan 

(Hari ke-) 

Perlakuan 

Rata-rata 
C0(cabai 0%) C5(cabai 5%) C10(cabai 10%) 

0 6,80±0,07 6,72±0,04 6,70±0,07 6,74±0,02
b
 

2 6,72±0,13 6,68±0,13 6,74±0,11 6,72±0,01
b
 

4 6,06±0,20 6,06±0,20 6,06±0,54 6,06±0,19
a
 

Rata-rata 6,53±0,06 6,48±0,08 6,50±0,26  

Sumber: Data Primer (2018) 

Keterangan: Superscript yang berbeda pada kolom menunjukkan berbeda nyata (P<0,05). 

 

Hal ini bisa dikatakan bahwa efek dari cabai rawit yang mengandung asam 

askorbat mampu menurunkan derajat keasaman pada produk sosis perlakuan C10, 

serta menurunkan pH yang awalnya mencapai 6,80 paling tertinggi pada 

perlakuan C0 menjadi 6,06 disetiap perlakuan dikarenakan asam askorbat pada 

cabai bersifat asam. 

Dilihat dari uji lanjut pada masa simpan juga, efek cabai rawit tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap masa simpan pH. Masa simpan analisis hari ke-0 

dengan hasil rata-rata 6,74. Sedangkan, masa simpan hari ke-2 dan ke-4 yaitu 

berturut-turut 6,72 dan 6,06.Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penambahan asam askorbat mampu menurunkan derajat keasaman karena 

asam askorbat (vitamin C) bersifat asam. 

Nilai Daya Mengikat Air Produk Sosis 

Tabel 4 menunjukkan, bahwa efek dari penambahan cabai rawit dengan 

perlakuan berbeda nyata  (P<0,05) pada%H2O perlakuan C10. Sedangkan masa 

simpan tidak berbeda nyata (P>0,05) pada %H2O. Nilai %H2O produk sosis 

tertinggi pada C5 di hari ke-2 yaitu 82,42 % dan terendah pada perlakuan C10 di 

hari ke-4 yaitu 37,93%. Pada pembuatan sosis sangatlah dibutuhkan angka %H2O 

yang rendah disebabkan sosis memerlukan emulsi daging, sehingga nilai DMA 

yang dibutuhkan tinggi (Glen, 2012). Hasil analisa ANOVA menunjukkan 

perlakuan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap %H2O, sedangkan masa simpan 

tidak berpengaruh nyata (P>0,05). 
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Berbeda dengan nilai pH, nilai daya ikat air hasil analisis menunjukkan 

penurunan pada perlakuan C0 dari hari ke-0 sampai ke-4 yaitu 64,14% sampai 

68,36%, pada perlakuan C5 terjadi penurunan yaitu dari 59,21% sampai 82,42%. 

Sedangkan perlakuan C10 mengalami peningkatan sampai hari ke-4 yaitu 

37,41%.Nilai tersebut tidak sesuai dengan kenaikan dan penurunan pH produk 

sosis selama penelitian, seharusnya sesuai dengan nilai pH produk sosis, dimana 

nilai pH dapat mempengaruhi daya ikat air.Hal ini, bisa dipengaruhi oleh adanya 

perlakuan cabai rawit. Terlihat nilai %H2O di C0 sebagai kontrol atau tanpa 

penambahan perlakuan sama dengan nilai derajat keasamannya yang mengalami 

penurunan selama hari ditentukan. 

Tabel 4. Hasil Penelitian %H2O Produk Sosis (%) 

Masa 

Simpan 

(Hari ke-) 

Perlakuan 

Rata-rata 
C0 (cabai 0%) C5 (cabai 5%) C10 (cabai 10%) 

0 64,14±10,24 59,21±12,07 47,26±10,37 56,87±12,49 

2 69,76±16,97 72,57±11,81 40,93±6,38 61,09±18,78 

4 68,36±18,50 82,42±30,38 37,41±3,14 62,73±27,26 

Rata-rata 67,42±14,70
b
 71,40±21,03

b
 41,87±03,14

a
  

Sumber: Data Primer (2018) 

Keterangan: Superscript yang berbeda pada baris perlakuan menunjukkan berbeda nyata 

(P<0,05).  

Daya mengikat air akan semakin meningkat jika persentase dari H2O 

semakin rendah. Daya mengikat air yang rendah akan memberikan efek pada 

produk sosis menjadi basah, sedangkan daya mengikat air tinggi akan sedikit 

mengalami penyusutan (Suryantoro, 2010 yang disitasiDisa, 2014). Daya 

mengikat air yang diperoleh pada penelitian Ismanto (2012) yaitu berkisar antara 

66%-71%.Sedangkan untuk masa simpan pada penambahan cabai rawit tidak 

perpengaruh nyata (P>0,05) terhadap %H2O dengan rata-rata 0, 2 dan 4 hari 

secara berturut-turut yaitu 56,87%, 61,09% dan 62,73%. 

Penambahan asam askorbat dapat membantu dalam menurunkan H2O, 

sehingga, semakin banyak menambahkan cabai rawit (asam askorbat) dapat 

membantu sosis meningkatkan daya mengikat air.Seperti pedapat Yenny (2013) 

bahwa aktivitas yang dihasilkan antioksidan mampu menurunkan konsentrasi H2O 

atau air. 
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Nilai Daya Putus Produk Sosis 

Perlakuan yang diberikan tidak berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap nilai 

daya putus produk sosis. Sedangkan untuk masa simpan berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap daya putus produk sosis, terlihat pada Tabel 5. 

Tabel 5.Hasil Penelitian Daya Putus Produk Sosis(kg/cm
2
) 

Masa 

Simpan 

(Hari ke-) 

Perlakuan 

Rata-rata 
C0(cabai 0%) C5(cabai 5%) C10(cabai 10%) 

0 0,09±0,02 0,08±0,01 0,06±0,00 0,08±0,01
b
 

2 0,05±0,01 0,06±0,01 0,06±0,01 0,06±0,01
a
 

4 0,06±0,00 0,07±0,01 0,06±0,01 0,06±0,01
a
 

Rata-rata 0,07±0,02 0,07±0,01 0,06±0,00  

Sumber: Data Primer (2018) 

Keterangan: Superscript yang berbeda pada kolom menunjukkan berbeda nyata (P<0,05). 

 

Nilai daya putus tertinggi terdapat pada perlakuan C0 yaitu 0,09 kg/cm
2
 

pada hari ke-0. Daya putus ini merupakan bagian dari sifat fisik suatu produk 

dalam ketahanan terhadap kekuatan untuk kecepatan terbelah/terputus ketika 

menerima tekanan.Daya putus dapat berhubungan dengan adanya struktur otot 

daging dan jumlah air dalam produk sosis hingga penambahan bumbu-

bumbunya.Dari hasil penelitian dapat dilihat perlakuan C10 menghasilkan daya 

putus yang paling rendah. Terlihat di tabel 5 menunjukan, rata-rata nilai daya 

putus hari ke-4 dari perlakuan C0,C5 dan C10 menghasilkan angka yang tidak 

jauh berbeda yaitu 0,06, 0,07 dan 0,06 (kg/cm
2
). 

Penambahan cabai rawit yang semakin tinggi mampu menstabilkan nilai 

daya putus.Hal tersebut dapat dilihat pada rata-rata perlakuan C10, sedangkan 

pada C0 berlaku sebagai kontrol terjadi penurunan yang signifikan saat masa 

simpan hari ke-2 dan hari ke-4. Kriteria-kriteria daya putus yaitu: <3,3 kg/cm
2 

sangat empuk, 3,3 – 5 kg/cm
2 

empuk, 5 – 6,7 kg/cm
2 

agak empuk, 6,71 – 8,42 

kg/cm
2 

agak alot, 8,42 – 10, 12 kg/cm
2 

alot dan >10,2 sangat alot (Suryati et., al, 

2008 yang disitasi Disa, 2014). Pada hasil penelitian ini, di dapatkan rata- rata 

nilai daya putus berada <3,3 kg/cm
2 

yaitu berkisar antara 0,28 kg/cm
2 

sampai 0,35 

kg/cm
2
, hal tersebut menandakan bahwa katerigori produk berada pada kriteria 

sangat empuk. 
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Nilai Susut Masak Produk Sosis 

Adapun selama penelitian untuk nilai susut masak produk sosis dilakukan 

hanya hari ke-0, disebabkan persentase susut masak pada hari ke-2 dan hari ke-4 

tidak memberikan angka yang jauh berbeda dari hari ke-0, dikarenakan keadaan 

dari produk yang sudah memiliki susut masak (Tabel 6). Hasil analisis ANOVA 

menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) tehadap susut 

masak produk sosis. 

Tabel 6. Hasil Penelitian Susut Masak Produk Sosis(%) 

Masa 

Simpan 

(Hari ke-) 

Perlakuan 

Rata-rata 
C0(cabai 0%) C5(cabai 5%) C10(cabai 10%) 

0 18,19±3,65 16,48±3,44 23,39±8,49 19,35±6,08 

2 * * * * 

4 * * * * 

Sumber: Data Primer (2018) 

Keterangan: (*) = Tidak dilakukan uji susut masak. 

Susut masak terbesar terdapat pada perlakuan C10 yaitu 23,39 %, diikuti 

C0 sebesar 18,19 % dan terakhir 16,48 %. Angka tersebut masih dalam nilai 

normal dari susut masak yang dimiliki daging yaitu 1,5% - 40% (Soeparno, 2005 

yang disitasi Disa, 2014). Daging dengan susut masak yang lebih rendah 

mempunyai kualitas yang relatif lebih baik daripada dengan susut masak yang 

lebih tinggi, karena kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih sedikit 

(Soeparno, 2005 yang disitasi Disa, 2014).Dari hasil susut masak pada penelitian 

ini, didapatkan perlakuan C5 terendah yaitu 16,48%, menunjukkan susut masak 

yang lebih baik dari perlakuan C0 dan C10. 

Masa simpan 2 dan 4 hari tidak dilakukan uji fisik karena sampel yang 

digunakan tidak mencukupi, sehingga harus dihilangkan sebagian dari variabel 

pengamatan dan sampel yang digunakan berbentuk adonan sosis (ini merupakan 

kesalahan peneliti). 

Efek Cabai Rawit Terhadap Jumlah Bakteri 

Uji mikrobiologi dilakukan selama penelitian ini untuk mengetahui jumlah 

bakteri yang terdapat pada produk sosis dapat dilihat pada Tabel 7.Hasil analisis 
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ANOVA menunjukkan perlakuan dan masa simpan berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap jumlah bakteri. Perlakuan cabai rawit memberikan hasil yang berbeda 

nyata (P<0,05) terhadap jumlah bakteri produk sosis. Namun, pada perlakuan C5 

dan C10 menunjukkantidak berbeda nyata (P<0,05), akan tetapi mampu 

menurunkan angka hasil perhitungan jumlah bakteri dengan metode Total Plate 

Count (TPC) dibandingkan perlakuan C0 sebagai kontrol yaitu berturut-turut 

dengan rata-rata 4,73 log cfu/gr dan 4,66 log cfu/gr. Sedangkan rata-rata C0 

terhitung sebanyak 4,96 log cfu/gr. Hal ini membuktikan pendapat Sentra 

Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (2005) yang disitasi Yenny (2013) 

bahwa cabai rawit memiliki komponen antibakteri atau sebagai penghambat 

pertumbuhan bakteri (Tabel 7). Sependapat dengan Cahyari dan Sahroni(2014) 

bahwa tingginya konsentrasi cabai rawit (Capsicum frutescens L.) menandakan 

semakin tinggi pula daya hambat pertumbuhan dan metabolisme bakteri 

dikarenakan adanya senyawa capsaicin. Jumlah bakteri yang terhitung selama 

penelitian berlangsungpada hari ke-0 sampai dengan hari ke-2 menunjukkan, nilai 

yang masih berada dibawah jumlah bakteri hasil penelitian Glen (2012) yaitu 6 x 

10
3
 log cfu/gr. 

Sedangkan untuk hari ke-4, jumlah bakteri tercemar sudah melewati dari 

hasil penelitian Glen (2012) yaitu sampai menghasilkan C0 sebesar 7,21 x 10
5
log 

cfu/gr, lalu perlakuan C5 yang tertinggi sebanyak 7,43 x 10
5 

log cfu/gr dan diikuti 

C10 yaitu 7,19 x 10
5 

log cfu/gr dengan jumlah yang terendah. Pada perlakuan C10 

di hari ke-0 menunjukkan jumlah bakteri paling rendah yaitu 2,73 x 10
2
 log cfu/gr 

sedangkan C5 sebanyak 2,77 x 10
2
 log cfu/gr. Selain itu, ditinjau dari standar SNI 

jumlah bakteri dalam suatu pangan tidak lebih dari 4 log cfu/gram. 

Tabel 7. Hasil Pengamatan Jumlah Bakteri (log cfu/gram) 

Masa 

Simpan 

(Hari ke-) 

Perlakuan 

Rata-rata 
C0(cabai 0%) C5(cabai 5%) C10(cabai 10%) 

0 3,48±0,15 2,77±0,26 2,73±0,51 2,99±0,47
a
 

2 4,19±0,05 3,99±0,02 4,06±0,02 4,08±0,09
b
 

4 7,21±0,19 7,43±0,04 7,19±0,11 7,28±0,16
c
 

Rata-rata 4,96±1,72
b
 4,73±2,09

a
 4,66±2,00

a
  

Sumber: Data Primer (2018) 

Keterangan: Superscript pada baris dan kolom yang berbeda menunjukkan berbeda nyata 

(P<0,05). CFU = ColoniForming Unit. 
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Namun, pada hari ke-2 C5 mampu menurunkan jumlah bakteri sebesar 

3,99 x 10
2
 log cfu/gr dibandingkan dengan C10 yaitu sebanyak 4,06 x 10

2
 log 

cfu/gr. Nilai-nilai yang ada ini berada dibawah jumlah bakteri yang dihasilkan 

dari penelitian Mudawaroch dan Sulfanita (2012) yaitu 4,523 log cfu/gr. 

Sehingga, dapat dikatakan penambahan cabai rawit mampu menurunkan jumlah 

bakteri dari pada tanpa ditambahkan cabai rawit sampai hari ke-4. Masa simpan 

memberikan hasil yang sangat berbeda nyata (P<0,05) terhadap jumlah bakteri 

produk sosis. Rata-rata masa simpan dari 0, 2 dan 4 hari yaitu berturut-turut 2,99 

x 10
2
 log cfu/gr, 4,08 x 10

2
 log cfu/gr dan 7,28 x 10

2
 log cfu/gr. Ini menandakan 

semakin lama sampel sosis disimpan, maka kontaminasi jumlah bakteri semakin 

banyak pula. 

Efek Cabai Rawit Terhadap Stabilitas Oksidatif Produk Sosis 

Untuk mengetahui stabilitas oksidatif suatu produk sosis, maka dilakukan 

uji Thiobarbituric Acid Substances (TBARS) dengan mengukur 

kadarmalondealdehid (MDA). Stres oksidatif dapat diketahui dengan adanyakadar 

MDA yang merupakan hasil reaksi peroksidasi lipid. Kadar tersebut dapat 

terdeteksi karena terjadinya ikatan antara Tiobarbiturat Acid (TBA) dengan 

MDA, sehingga menghasilkan warna kuning muda yang dapat serap cahaya pada 

panjang gelombang 532 nm. Total kadar MDA (Tabel 8) terbentuk 

menggambarkan proses oksidasi lipid (lemak). Hal ini terjadi karena adanya 

radikal bebas (Kang et., al,1998 yang disitasiWijaya, et., al, 2014). 

Tabel 8. Hasil Penelitian Stabilitas Oksidatif (mg MDA/kg) 

Masa 

Simpan 

(Hari ke-) 

Perlakuan 

Rata-rata 
C0 (cabai 0%) C5 (cabai 5%) C10 (cabai 10%) 

0 1,77±0,15 1,72±0,10 1,64±0,04 1,71±0,11
b
 

4 1,42±0,27 0,75±0,30 1,95±0,40 1,37±0,59
a
 

Rata-rata 1,60±0,27
b
 1,23±0,56

a
 1,80±0,30

b
  

Sumber: Data Primer (2018) 

Keterangan: Superscript yang berbeda pada baris atau kolom menunjukkan berbeda nyata  

(P<0.05). 
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Swastawati et al., (2010) disitasiErnawati et al., (2012) taraf oksidasi 

lemak akan meningkat seiring dengan tingginya suhu dan tergantung pada total 

dan macam oksigen yang ada. Angka peroksida dapat diketahui dari hasil 

oksidatif primer dan untuk total malonaldehid yang menjadi penentu dalam taraf 

kerusakan oksidatif ini dapat diketahui dari hasil oksidatif sekunder. Jadi, guna 

mengetahui banyak atau tidaknya kadar MDA harus mereaksikannya dengan 2-

asam Tiobarbiturat Acid (TBA). 

Dari hasil selama penelitian pada suhu penyimpanan yaitu 18 
0
C, cabai 

rawit berpengaruh nyata (P<0,05) pada stabilitas oksidatif perlakuan C5. 

Dikatakan stabil, jika kadar MDA rendah karena peroksida lipid bersifat tidak 

stabil sehingga akan terus terurai menghasilkan senyawa lain salah satunya MDA 

(Pendit, 1996 disitasi oleh Ramatina 2011). Kadar MDA terendah terdapat pada 

perlakuan C5 yaitu 0,75mg MDA/kg hari ke-0, menandakan penurunan kadar 

MDA dan menunjukkan stabilitas antioksidannya tinggi. Rata-rata perlakuan C0 

menunjukan tidak begitu mengalami penurunan yang signifikan dari hari ke-0 

sampai hari ke-4 yaitu 1,77mg MDA/kg dan 1,42 mg MDA/kg. Hal ini, bisa 

disebabkan karena adanya sedikit bahan penghambat oksidasi lemak dalam 

produk sosis. Sedangkan, untuk perlakuan C10 dari hari ke-0 sampai ke-4 terjadi 

peningkatan pada kadar MDA walupun tidak terlalu signifikan yaitu 1,64mg 

MDA/kg dan 1,95 mg MDA/kg. Peningkatan ini diakibatkan oleh asam askorbat 

yang terkandung dalam cabai rawit dalam suatu produk terdapat reaksi berbahaya 

sehinggaakan menjadi pro-oksidan melalui mereduksi zat ataupun berupa ion 

tidak bermanfaat teroksidasi, dan setelah hal itu terjadi asam askorbat akan 

melanjutkan tahap inisiasi reaksi radikal bebas. Jadi, bisa saja terjadi ketika 

sampel berada pada situasi tersebut sesuai yang dilaporkan oleh Halliwell (1995) 

yang disitasi Junaidi (2007). Sehingga memungkinkan kadar tersebut terbaca 

sebagai kadar MDA. Sedangkan, menurut pendapat Zakria et al., (1996) yang 

disitasi Ramatina, (2011) menyatakan bahwa vitamin C mampu mengurangi 

radikal superoksida, hidroksil, asam hipoklorida dan oksigen reaktif yang berasal 

dari netrofil dan monosit yang teraktivasi, seperti anion superoksida dan radikal 

hidroksil. Dalam persentase kandungan di dalam suatu larutan rendah, vitamin C 
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akan bereaksi dengan radikal hidroksil menjadi askorbil yang sedikit reaktif, 

sementara jika jumlah vitamin C tinggi, asam ini tidak akan bereaksi. 

Pada perlakuan C10 terjadi peningkatan jumlah kadar MDA dari hari ke-0 

sampai ke-4 yaitu 1,64 mg MDA/kg dan 1,95 mg MDA/kg, berbeda dengan C5 

yang mengalami penurunan setelah hari ke-4 dari 1,72 mg MDA/kg menjadi 0,75 

mg MDA/kg. Pada C0 terjadi penurunan juga, akan tetapi hasil kadar MDA lebih 

tinggi dari C5 yaitu 1,77 menjadi 1,42 mg MDA/kg. Ini menandakan bahwa 

semakin sedikit jumlah penambahan cabai rawit maka semakin baik stabilitas 

antioksidannya seperti dinyatakan oleh Zakaria et al (2000) bahwa status 

antioksidan yang tinggi biasanya diikuti oleh penurunan kadar MDA. 

Menurut Soldatou et., al., (2009) yang disitasi G. Y. A. 

Wijaya(2016)menyatakan bahwa nilai TBARS atau kadar MDA yang mencapai 

>4,4 mg MDA/kg menunjukkan terjadinya oksidasi daging yang sehingga 

berakibat pada ketengikan. Hasil dari penelitian menunjukkan rata-rata kadar 

MDA sosis berada <4,4 mg MDA/kg, menandakan sosis belum mencapai tahap 

ketengikan. Sedangkan menurut Kou & Chu (2003) yang disitasi G. Y. A. 

Wijaya(2016)menyatakan bahwa sampel terindikasi ketika berada pada 0,5-2 mg 

MDA/kg. Namun, menurut Campo et al (2006) yang disitasi Disa (2014) 

menyatakan bahwa >2,28 mg MDA/kg. Sedangkan, masa simpan tidak dilakukan 

uji lanjut karena hanya dilakukan pada hari ke-0 dan ke-4. 

Efek Cabai Rawit Terhadap Kualitas Organoleptik 

Uji organoleptik penting diadakan guna untuk mengetahui penerimaan 

maupun kualitas pembuatan suatu produk baru.Hasil uji kualitas organoleptik 

produk sosis dengan penambahan cabai rawit menggunakan uji friendman 

disajikan dalam Tabel 9. 

Dari tabel 9 tersebut dihasilkan perlakuan cabai rawit tidak berpengaruh 

secara signifikan (P>0,05) terhadap kualitas organoleptik produk sosis. Adapun 

skor untuk warna dari C0, C5 dan C10 yaitu berturut-turut 5,76 (netral), 6,24 

(agak merah) dan 6,43 (agak merah). Warna yang dihasilkan cabai lebih besar di 

perlakuan C10.Panelis menilai perlakuan C10 lebih menarik warnanya, namun 

C10 tidak berbeda nyata dari perlakuan C5. 
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Tabel 9. Hasil Penelitian Kualitas Organoleptik 

Parameter 
Perlakuan 

C0 (cabai 0%) C5 (cabai 5%) C10 (cabai 10%) 

Warna 5,76±1,75
a
 6,24±1,33

a
 6,43±1,24

a
 

Aroma 6,24±1,72
a
 5,86±1,45

a
 5.90±1,51

a
 

Rasa 6,33±1,56
a
 6,48±1,83

a
 6,33±1,65

a
 

Tekstur 6,24±1,70
a
 6,33±1,39

a
 6,33±1,49

a
 

Keempukan 6,43±1,56
a
 6,00±1,48

a
 6,67±1,42

a
 

Penerimaan 6,62±1,28
a
 6,57±1,16

a
 6,90±1,17

a
 

Sumber: Data Primer (2018) 

Keterangan: Angka dengan huruf yang sama pada baris menunjukkan tidak berbeda nyata 

(P>0.05). 

Untuk parameter aroma, perlakuan C0 mendapatkan skor tertinggi dari 

pada C5 dan C10 yaitu berturut-turut 6,24, 5,86 dan 5,90. Sedangkan, pada 

parameter rasa, skor tertinggi terdapat pada C5 yaitu 6,48 (agak rasa cabai)tidak 

sesuai dengan warna yang menunjukkan indikator skor tertinggi pada perlakuan 

C5. Parameter tekstur memiliki skor sama pada perlakuan C5 dan C10 yaitu 6,33. 

Namun, berbeda pada parameter keempukan dan penerimaan memiliki skor 

tertinggi perlakuan C10 diantara C0 dan C5 yaitu 6,43 dan 6,00 (agak empuk). 

Hasil menunjukkan skor yang tidak berubah-rubah berkisar antara 5 dan 6 saja, 

kemungkinan karena adanya kesalahan teknis maupun kesalahan pada saat 

mengisi kuisioner maupun kesalahan dalam menginput data dan mengolahnya. 

Dilihat dari signifikansi menggunakan uji Friedman (Lampiran 4), 

menunjukkan ketiga perlakuan rata-rata menghasilkan chi kuadrat hitung lebih 

kecil dari chi kuadrat tabel (5,991 (df = k-1 = 2)), dengan demikian H0 diterima 

dan H1 ditolak. Hal ini berarti tiga perlakuan tersebut tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas organoleptik. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari penelitian sampai hasil dan pembahasan dapat 

ditarik kesimpulan yaitu efek penambahan antioksidan cabai rawit tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) pada nilai pH, daya putus dan susut masak.Efek 

penambahan antioksidan cabai rawit berpengaruh nyata (P<0,05) pada nilai daya 

mengikat air di perlakuan C10 (cabai rawit 10%) dengan rata-rata % H2O sebesar 

41,87%. Jumlah bakteri di perlakuan C5 (cabai rawit 5%) dengan rata-rata 4,73log 
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cfu/gram dan C10 (cabai rawit 10%) rata-rata sebesar 4,66 log cfu/gram.Efek 

penambahan antioksidan cabai rawit memberikan pengaruh nyata (P<0,05) pada 

stabilitas oksidatif produk sosis di perlakuan C5 (cabai rawit 5%) dengan rata-rata 

sebesar 1,23 mg MDA/kg.Penambahan cabai rawit tidak memberikan pengaruh 

nyata (P>0,05) yang signifikan terhadap kualitas organoleptik sosis. 

 

Saran 

Saran yang dapat penulis berikan yaitu untuk penyempurnaan kedepannya 

perlu adanya penelitian tentang bagaimana pengaruh yang diberikan jika pada 

perubahan situasi seperti berbagai macam lama penyimpanan, suhu dan metode 

serta uji pada kualitas kimia produk sosis ini.Selain itu, penulis menyarankan 

tidak menambahkan cabai rawit (Capsicum frutescens L.) lebih dari 5% kedalam 

produk sosis. 
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