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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) merupakan salah satu rempah yang 

cukup penting dalam kebutuhan sehari-hari, khususnya dalam pengolahan 

makanan. Cabai rawit banyak digunakan sebagai bumbu masak dan bahan 

campuran pada berbagai pengolahan makanan. Selain itu, cabai rawit juga dapat 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan dan kosmetik [1]. 

Berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian milik Kementerian 

Pertanian, produksi cabai rawit di Indonesia cukup melimpah, yaitu mencapai 

869,938 ton pada tahun 2015 dengan perkembangan produktivitas rata-rata per 

tahun sebesar 5,41%. Produksi cabai rawit juga diperkirakan akan meningkat 

sebanyak 2,45% pada tahun 2020 menjadi 1,03 juta ton sehingga cabai rawit 

kemungkinan besar akan melimpah [2]. Dengan melimpahnya produksi cabai rawit 

di Indonesia, cabai ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Ukuran buah cabai rawit lebih kecil dari cabai besar, tetapi rasanya lebih 

pedas karena memiliki kandungan oleoresin yang lebih tinggi [3]. Selain oleoresin, 

rasa pedas yang utama disebabkan karena adanya kapsaisin [4]. Kapsaisin 

merupakan senyawa alkaloid yang stabil dengan rumus molekul C18H27NO3 [5]. 

Senyawa kapsaisin ini banyak dimanfaatkan sebagai obat-obatan, seperti obat nyeri 

neuropatik kronis [6], stroke [7], hipertensi [7], obesitas [7], bahkan sebagai 

inhibitor kanker prostat [8] dan obat untuk membunuh tumor [9]. 

Penelitian terhadap isolasi kapsaisin dari cabai rawit telah dilakukan oleh 

Thaib, dkk. (2015) dengan metode refluks menggunakan kloroform yang 

menghasilkan rendemen kapsaisin sebanyak 0,5% dari 100 gram cabai rawit kering 

[10]. Berdasarkan penelitian Sumpena, cabai dengan kadar kapsaisin tertinggi di 

Indonesia merupakan cabai rawit Kalimantan, yaitu sebesar 1,60% [4]. 

Dengan semakin berkembangnya teknik isolasi kapsaisin untuk mendapatkan 

rendemen yang baik, kapsaisin seharusnya dapat diisolasi dengan mudah dan 

efisien, sehingga selain dapat mengasilkan rendemen yang banyak, juga dapat 

menghemat biaya penelitian. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik kapsaisin hasil isolasi dari cabai rawit? 

2. Berapa rendemen kapsaisin yang dapat diisolasi dari cabai rawit? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini akan 

dibatasi pada beberapa masalah berikut: 

1. Cabai yang digunakan yaitu cabai rawit (Capsicum frutescens L.) varietas cabai 

rawit domba yang dibeli langsung dari perkebunan cabai rawit yang berada di 

Kabupaten Cianjur dalam keadaan segar, dan 

2. Analisis yang dilakukan pada kapsaisin dan garam amonium kuarterner yaitu 

pengujian titik leleh, pengujian menggunakan kromatografi lapis tipis, dan 

pengujian gugus fungsi menggunakan FT-IR. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menghasilkan rendemen kapsaisin dalam jumlah yang besar, dan 

2. Untuk mengetahui gugus fungsi kapsaisin yang diuji menggunakan FT-IR. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan diselesaikannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi informasi 

dan wawasan mengenai metode yang efektif untuk mengisolasi kapsaisin sehingga 

diperoleh dalam jumlah yang besar, memberi wawasan tentang pemanfaatan 

kapsaisin pada cabai rawit, dan juga memberi inovasi tentang isolasi senyawa 

kapsaisin. 


