
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Evaporator merupakan salah satu peralatan proses pemisahan dalam industry kimia yang 

melibatkan perpindahan panas ke zat cair mendidih. Evaporator banyak digunakan  dalam industry  

kimia untuk memekatkan suatu larutan. Pada proses fisik, evaporator memerlukan energy untuk 

mengubah cair menjadi uap. Evaporator menggunakan proses penguapan untuk menurunkan pelarut, 

evaporator membutuhkan panas dalam pengoperasiannya. Mekanisme kerja evaporator adalah steam 

yang dihasilkan oleh alat pemindah panas, kemudian panas yang ada (steam) berpindah pada bahan 

atau larutan sehingga suhu larutan akan naik sampai mencapai titik didih. Uap yang dihasilkan 

masih digunakan atau disuplai sehingga terjadi peningkatan tekanan uap (Gaman, 1994).. 

Evaporasi merupakan proses pemekaran larutan dengan cara mendidihkan atau 

menguapkan pelarut. Proses evaporasi akan menurunkan aktivitas air dalam hasil pertanian, 

penurunan aktivitas air ini akan membuat bahan lebih awet karena proses pertumbuhan pada 

mikroba akan terhambat. Di dalam pengolahan hasil pertanian proses evaporasi bertujuan untuk, 

meningkatkan larutan sebelum proses lebih lanjut, memperkecil volume larutan, menurunkan 

aktivitas air. Proses evaporasi selain berfungsi menurunkan aktivitas air, evaporasi juga dapat 

meningkatkan konsentrasi atau viskositas larutan dan evaporasi akan memperkecil volume larutan 

sehingga akan menghemat biaya pengepakan, penyimpanan, dan transportasi. Banyak bahan pangan 

yang memanfaatkan alat evaporator untuk membantu proses penyimpanan produksi agar tahan lama 

diantaranya seperti cabai rawit (Praptiningsih, 1999). 

Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) adalah tumbuhan dari anggota genus Capsicum. Selain 

di Indonesia, tanaman ini juga tumbuh dan populer sebagai bumbu masakan di negara-negara Asia 

Tenggara lainnya (Cahyono, 2003). Buahnya digunakan sebagai sayuran, bumbu masak, acar, dan 

asinan. Di dalam buah cabe rawit, terkandung kapsaisin, kapsantin, karotenoid, alkaloid asiri, resin, 

minyak atsiri, vitamin A, dan Vitamin C. Kapsaisin memberikan rasa pedas, berkhasiat untuk 

melancarkan aliran darah serta pemati rasa kulit. Bijinya mengan-dung solanine, solamidine, 

solamargine, solasodine, solasomine, dan steroid saponin (kapsisidin). Kapsisidin berkhasiat sebagai 

antibiotik (Iptek, 2010). 

Cabai mudah sekali mengalami kerusakan. Kerusakan pada cabai dapat berasal dari cabai 

itu sendiri maupun dari faktor yang bukan berasal dari cabai tersebut. Keadaan yang sering terjadi 
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adalah harga cabai merah menjadi rendah ketika musim panen karena petani menjual semua 

cabainya. Petani tidak berani ambil resiko untuk menyimpan hasil panen cabainya karena sifat cabai 

yang mudah rusak (Barus,2009). Oleh sebab itu perlu dilakukan pengolahan pascapanen seperti 

pengawetan agar kerusakan pada cabai dapat diperkecil dan menjamin ketersediaan cabai pada saat 

terjadi kelangkaan cabai, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan serta 

kesejahteraan masyarakat khususnya petani dan pelaku usaha. 

Vitamin merupakan senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang berfungsi 

untuk membantu pengaturan atau proses metabolisme tubuh. Salah satu vitamin yang diperlukan 

oleh tubuh adalah vitamin C. Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen interseluler. Vitamin 

C atau asam askorbat adalah salah satu vitamin yang terbuat dari turunan heksosa yang larut dalam 

air dan mudah teroksidasi. Proses tersebut dipercepat oleh panas, sinar, alkali, enzim serta oleh 

katalis tembaga dan besi. Disamping itu, asam askorbat memiliki gugus kromofor yang peka 

terhadap rangsangan cahaya. Salah satu tanaman yang mengandung vitamin C adalah mangga 

dodol, nanas dan cabai (Naidu, 2003). 

1.2 Perumusan Masalah 

Cabai mudah sekali mengalami kerusakan tak terkecuali dengan cabai rawit hijau. 

Kerusakan pada cabai dapat berasal dari cabai itu sendiri maupun dari faktor yang bukan berasal 

dari cabai tersebut. Keadaan yang sering terjadi adalah harga cabai merah menjadi rendah ketika 

musim panen karena petani menjual semua cabainya. Petani tidak berani ambil resiko untuk 

menyimpan hasil panen cabainya karena sifat cabai yang mudah rusak (Barus,2009). Hal tersebut 

menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi petani dan juga konsumen. Telah dilakukan 

pengolahan pascapanen seperti proses pengawetan agar kerusakan pada cabai dapat diperkecil dan 

menjamin ketersediaan cabai pada saat terjadi kelangkaan cabai. Namun, dalam prosesnya, 

pengawetan menyebabkan kandungan vitamin C yang ada di dalam cabai rawit semakin berkurang. 

Atas dasar pemikiran tersebut, makan penulis ingin melakukan penelitian evaporasi pada cabai rawit 

dengan menganalisa kadar vitamin C (Asam Askorbat) yang terkandung didalamnya dengan 

perubahan suhu dan waktu. 

 


