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ABSTRAK

Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran penting yang memiliki peluang
bisnis prospektif. Pada buah cabai terkandung beberapa vitamin. Salah satu vitamin dalam
buah cabai adalah vitamin C (asam askorbat). Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang
kuat yang dapat melindungi sel dari agen-agen penyebab kanker, dan secara khusus mampu
meningkatkan daya serap tubuh atas kalsium (mineral untuk pertumbuhan gigi dan tulang)
serta zat besi dari bahan makanan lain. Aneka macam cabai yang dijual di pasar tradisional
dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu cabai merah (Capsicum annuum) dan cabai
rawit (Capsicum frustescens). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kandungan
vitamin C pada cabai merah (Capsicum annuum) dan cabai rawit (Capsicum frustescens).
Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai cara membandingkan
kandungan vitamin C pada cabai merah (Capsicum annuum) dan cabai rawit (Capsicum
frustescens), serta memberikan informasi mengenai perbandingan kandungan vitamin C
pada cabai merah (Capsicum annuum) dan cabai rawit (Capsicum frustescens).
Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental yang dilakukan
dengan mengamati perubahan warna larutan iodium yang dititrasi ke dalam cabai merah dan
cabai rawit yang telah ditumbuk.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cabai merah memilki kandungan vitamin C
yang lebih banyak dibandingkan dengan cabai rawit.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, makanan dibagi atas 4
sumber nutrisi penting, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-mayur,
buah-buahan, dan disempurnakan dengan susu bila mampu, menjadi
5 sempurna. Konsep ini menekankan pentingnya 4 golongan makanan
tersebut. Makanan pokok sebagai sumber zat besi, lauk pauk sebagai
sumber protein, sayur-mayur dan buah-buahan sebagai sumber
vitamin dan mineral. Kebanyakan buah memang memiliki rasa yang
identik manis dan segar, berbeda dengan cabai yang sering digunakan
sebagai

bumbu

untuk

rasa

pedas.

Tetapi

penjelasan

lain

menyebutkan, kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada cabai
dapat memenuhi kebutuhan harian setiap orang, namun harus
dikonsumsi secukupnya untuk menghindari nyeri lambung.
Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran penting yang
memiliki peluang bisnis prospektif. Pada buah cabai terkandung
beberapa vitamin. Salah satu vitamin dalam buah cabai adalah vitamin
C (asam askorbat). Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang kuat
yang dapat melindungi sel dari agen-agen penyebab kanker, dan
secara khusus mampu meningkatkan daya serap tubuh atas kalsium
(mineral untuk pertumbuhan gigi dan tulang) serta zat besi dari bahan
makanan lain. Aneka macam cabai yang dijual di pasar tradisional
dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu cabai merah (Capsicum
annuum) dan cabai rawit (Capsicum frustescens).
Cabai merah (Capsicum annuum) memiliki ciri warna merah
menyala dengan bentuk yang besar, gemuk, panjang, serta ujung
yang lancip. Karakteristik cabai merah yaitu memiliki kandungan air
yang tinggi yaitu sekitar 70-95%, serta vitamin C yang tinggi.

1

2

Sedangkan, cabai rawit (Capsicum frustescens), berubah
warnanya dari hijau menjadi merah saat matang, serta memiliki ukuran
yang lebih pendek dan kecil dari cabai merah. Karakteristik cabai rawit
yaitu memiliki kadar Capsaicin yang berbeda dengan setiap mg/g berat
kering, serta vitamin C yang tinggi.
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, cabai merah
(Capsicum annuum) dan cabai rawit (Capsicum frustescens) samasama memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Penelitian yang akan
dibahas pada kesempatan kali ini adalah analisis perbandingan
kandungan vitamin C pada cabai merah (Capsicum annuum) dan
cabai rawit (Capsicum frustescens).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan

latar

belakang,

dapat

dirumuskan

masalah

sebagai berikut, “Bagaimana perbandingan kandungan vitamin C pada
cabai merah (Capsicum annuum) dan cabai rawit (Capsicum
frustescens)?”

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum:
Melakukan penelitian terkait kandungan vitamin C yang terdapat
pada cabai merah (Capsicum annuum) dan cabai rawit (Capsicum
frustescens).
2. Tujuan Khusus:
Menganalisis perbandingan kandungan vitamin C pada cabai
merah

(Capsicum

frustescens).

annuum)

dan

cabai

rawit

(Capsicum
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D. Manfaat Penelitian
1. Memberikan informasi mengenai cara membandingkan kandungan
vitamin C pada cabai merah (Capsicum annuum) dan cabai rawit
(Capsicum frustescens).
2. Memberikan informasi mengenai perbandingan kandungan vitamin
C pada cabai merah (Capsicum annuum) dan cabai rawit
(Capsicum frustescens).

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka
1. Cabai
Cabai merupakan salah satu komoditi hortikultura yang
mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, karena
selain sebagai penghasil gizi, juga sebagai bahan campuran
makanan,

dan

obat-obatan.

Di

Indonesia,

tanaman

cabai

mempunyai nilai ekonomi penting dan menduduki tempat kedua
setelah kacang-kacangan (Rompas, 2001).
Cabai sendiri berasal dari benua Amerika. Ditemukan pertama
kali oleh Christophorus Columbus pada tahun 1490. Saat itu cabai
sudah dibudidayakan oleh suku Indian untuk keperluan memasak
sejak tahun 7000 SM. Semenjak tahun 1502 cabai mulai
diperkenalkan ke benua lain, dan kini sudah menyebar ke seluruh
dunia sebagai bahan bumbu masakan termasuk di Indonesia
(Nugraheni & Hera, 2005).
Cabai beradaptasi dengan cepat dan diterima oleh bangsa asli
Indonesia, sehingga menjadikan cabai sebagai salah satu bahan
utama masakan.
Lebih dari 100 spesies Capsicum ini telah diidentifikasi. 5
spesies di antaranya telah dibudidayakan, yaitu cabai gendol
(Capsicum chinense), cabai gendot (Capsicum pubescens), cabai
liar (Capsicum baccatum), cabai merah (Capsicum annuum), dan
cabai rawit (Capsicum frutescens) (Barny, 2001).

a. Klasifikasi Ilmiah
1. Kingdom : Plantae
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2. Divisi : Magnoliophyta
3. Kelas : Magnoliopsida
4. Sub-kelas : Asteridae
5. Ordo : Solanales
6. Famili : Solanaceae
7. Genus : Capsicum
8. Spesies : -

Capsicum annuum
Capsicum frustescens

b. Morfologi Tanaman
1. Akar
Tanaman cabai memiliki perakaran yang cukup rumit dan
hanya terdiri dari akar serabut saja. Biasanya di akar
terdapat bintil-bintil yang merupakan hasil simbiosis dengan
beberapa mikroorganisme. Meskipun tidak memiliki akar
tunggang, namun ada beberapa akar tumbuh ke arah bawah
yang berfungsi sebagai akar tunggang semu.
2. Batang
Tanaman cabai merupakan tanaman perdu dengan
batang tidak berkayu. Biasanya, batang akan tumbuh
sampai ketinggian tertentu, kemudian membentuk banyak
percabangan. Untuk jenis-jenis cabai rawit, panjang batang
biasanya tidak melebihi 100 cm. Namun untuk jenis cabai
besar, panjang batang (ketinggian) dapat mencapai 2 meter
bahkan lebih. Batang tanaman cabai berwarna hijau, hijau
tua, atau hijau muda. Pada batang-batang yang telah tua
(biasanya batang paling bawah), akan muncul wama coklat
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seperti kayu. Ini merupakan kayu semu, yang diperoleh dari
pengerasan jaringan parenkim.
3. Daun
Daun tanaman cabai bervariasi menurut spesies dan
varietasnya. Ada daun yang berbentuk oval, dan juga
lonjong. Warna permukaan daun bagian atas biasanya hijau
muda, hijau, hijau tua, bahkan hijau kebiruan. Sedangkan
permukaan daun pada bagian bawah umumnya berwarna
hijau muda, hijau pucat, atau hijau. Permukaan daun cabai
ada yang halus ada pula yang berkerut-kerut. Ukuran
panjang daun cabai antara 3-11 cm, dengan lebar antara -5
cm.

4. Bunga
Bunga tanaman cabai juga bervariasi, namun memiliki
bentuk yang sama, yaitu berbentuk bintang. Ini menunjukkan
tanaman

cabai

termasuk

dalam

sub-kelas

Asteridae

(berbunga bintang). Bunga biasanya tumbuh pada ketiak
daun dalam keadaan tunggal, atau bergerombol dalam
tandan. Dalam 1 tandan biasanya terdapat 2-3 bunga saja.
Mahkota bunga tanaman cabai warnanya bermacammacam, ada yang putih, putih kehijauan, dan ungu.
Diameter bunga antara 5-20 mm. Bunga tanaman cabai
merupakan bunga sempuma, artinya dalam satu tanaman
terdapat bunga jantan dan bunga betina. Pemasakan bunga
jantan dan bunga betina dalam waktu yang sama (atau
hampir

sama),

sehingga

tanaman

dapat

melakukan

penyerbukan sendiri. Namun untuk mendapatkan hasil buah
yang lebih baik, penyerbukan silang lebih diutamakan.
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Karena itu, tanaman cabai yang ditanam di lahan dalam
jumlah yang banyak, hasilnya lebih baik dibandingkan
tanaman cabai yang ditanam sendirian. Penyerbukan
tanaman

cabai

biasanya

dibantu

angin,

atau lebah.

Kecepatan angin yang dibutuhkan untuk penyerbukan
antara 10-20 km/jam (angin sepoi-sepoi). Angin yang terlalu
kencang

justru

akan

merusak

tanaman.

Sedangkan

penyerbukan yang dibantu oleh lebah dilakukan saat lebah
tertarik mendekati bunga tanaman cabai yang menarik
penampilannya, dan terdapat madu di dalamnya.
5. Buah dan biji
Buah cabai merupakan bagian tanaman cabai yang
paling banyak dikenal dan memiliki banyak variasi. Buah
cabai terbagi dalam 11 tipe bentuk, yaitu serrano, cubanelle,
cayenne, pimento, anaheim chile, cherry, jalapeno, elongate
bell, ancho, banana, dan blocky bell. Hanya ada 10 tipe
bentuk buah cabai, dimana tipe elongate bell dan blocky bell
dianggap sama.

c. Kandungan Cabai
Tabel 2.1 Kandungan Cabai Merah
Komponen

Kadar

Energi

103 kkal

Fosfor

85 mg

Kalsium

45 mg

Karbohidrat

19,9 g

Lemak

2,4 g
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Protein

4,7 g

Vitamin A

11,050 IU

Vitamin B1

0,24 mg

Vitamin C

70 mg

Zat Besi

3 mg

Tabel 2.2 Kandungan Cabai Rawit
Komponen

Kadar

Energi

31 kkal

Fosfor

24 mg

Kalsium

29 mg

Karbohidrat

7,3 g

Lemak

0,3 g

Protein

1g

Vitamin A

470 IU

Vitamin B1

0,05 mg

Vitamin C

18 mg

Zat Besi

1 mg

d. Manfaat Cabai
1. Penyembuh Luka
Jika jari secara tidak sengaja teriris pada saat memasak,
pada umumnya pasti akan mencari obat merah untuk
menyembuhkannya. Namun walaupun telah memberi obat
merah pada luka, rasa sakit tetap saja berasa kuat. Alternatif
obat merah yang tidak hanya mencegah infeksi tapi juga
segera meredakan rasa nyeri dan pendarahan sehingga
mempercepat proses penyembuhan adalah cabai. Caranya,

9

cabai dikeringkan kemudian ditumbuk sampai halus. Setelah
itu ditaburkan pada luka-luka. Bubuk cabai tersebut tidak
akan membuat perih luka. Justru sebaliknya, cabai akan
menghentikan dengan cepat nyeri pendarahan yang ada. Ini
disebabkan karena adanya zat Capsaicin pada cabai merah
yang menghilangkan rasa sakit.
2. Pereda Demam Tinggi
Dibandingkan

dengan

pengobatan

konvensional,

mengatasi demam tinggi dengan cabai merupakan solusi
alternatif yang mudah, murah, dan cepat. Tetapi yang
digunakan bukan buah cabainya, melainkan daunnya.
Caranya, diambil segenggam daun

cabai rawit, lalu

ditumbuk hingga halus. Ditambahkan 1 sendok minyak
selada dan campurkan kedua bahan ini sampai rata. Setelah
itu ditempelkan ramuan pada ubun-ubun, atau dibalurkan
pada seluruh badan. Diselimuti badan penderita dengan
selimut yang tebal. Tidak lama badan akan mengeluarkan
keringat, sehingga panas badan akan menurun dengan
cepat.
3. Meredakan Pilek dan Hidung Tersumbat
Karena cabai mengandung zat Capsaicin yang dapat
mengencerkan lendir, sehingga lendir yang tersumbat dalam
rongga hidung akan menjadi encer dan keluar. Akibatnya,
hidung menjadi tidak tersumbat lagi. Ini berlaku pada
sinusitis dan juga batuk berdahak.
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4. Mencegah Stroke
Cabai

dapat

penyumbatan

memperkecil
pembuluh

risiko

darah,

terserang

stroke,

impotensi,

dan

jantungkoroner. Karena dengan mengkonsumsi Capsaicin
secara rutin, darah akan tetap encer dan kerak lemak pada
pembuluh darah tidak akan terbentuk. Sehingga, darah akan
mengalir dengan lancar. Jadi, cabai juga berkhasiat
mengurangi terjadinya penggumpalan darah (trombosis).

5. Meringankan Sakit Kepala dan Nyeri Sendi
Karena rasa pedas yang ditimbulkan Capsaicin dapat
menghalangi aktivitas otak ketika menerima sinyal rasa sakit
dari pusat sistem saraf. Terhambatnya perjalanan sinyal ini
akan mengurangi rasa sakit yang kita derita. Selain itu, cabai
berkhasiat juga untuk meredakan migrain.
6. Meningkatkan Nafsu Makan
Karena Capsaicin dapat merangsang produksi hormon
Endorphins, hormon yang mampu membangkitkan rasa
nikmat dan kebahagiaan. Sehingga, nafsu makan menjadi
bertambah.

2. Vitamin C
Vitamin C adalah vitamin yang tergolong vitamin yang larut
dalam air. Sumber vitamin C sebagian besar tergolong dari sayursayuran dan buah-buahan terutama buah-buahan segar. Asupan
gizi rata-rata sehari sekitar 30-100 mg vitamin C yang dianjurkan
untuk orang dewasa. Namun, terdapat variasi kebutuhan dalam
individu yang berbeda (Sweetman, 2005).
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Vitamin C mempunyai banyak fungsi di dalam tubuh. Pertama,
fungsi vitamin C adalah sebagai sintesis kolagen. Karena vitamin C
mempunyai kaitan yang sangat penting dalam pembentukan
kolagen. Karena vitamin C diperlukan untuk hidroksilasi prolin dan
lisin menjadi hidroksiprolin yang merupakan bahan penting dalam
pembentukan kolagen. Kolagen merupakan senyawa protein yang
mempengaruhi integritas struktur sel di semua jaringan ikat, seperti
pada tulang rawan, matriks tulang, gigi, membran kapiler, kulit, dan
tendon. Dengan demikian, maka fungsi vitamin C dalam kehidupan
sehari-hari berperan dalam penyembuhan luka, patah tulang,
pendarahan di bawah kulit, dan pendarahan gusi. Tanpa asam
askorbat, maka serabut kolagen yang terbentuk di semua jaringan
tubuh menjadi cacat, dan lemah. Oleh sebab itu, vitamin C ini
sangat penting untuk pertumbuhan dan kekurangan serabut di
jaringan subkutan, kartilago, tulang, dan gigi (Guyton, 2007).

a. Manfaat Vitamin C
1. Menjadi Obat Pencegah Penyakit dan Melawan sel
Kanker
Melawan zat kanker merupakan salah satu manfaat
utama dari vitamin C itu sendiri. Vitamin C didaulat sebagai
sebuah zat vitamin yang merupakan racun bagi penyakit
kanker tersebut. Vitamin C merupakan vitamin yang
berfungsi meningkatkan daya tubuh manusia, maka sel
kanker tidak akan dapat berkembang jika daya tahan tubuh
kita terjaga.
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2. Memperbaiki Jaringan Sel Kulit
Vitamin C merupakan vitamin yang mengandung zat
antioksidan juga di dalamnya. Zat antioksidan ini sangat
dibutuhkan oleh kesehatan kulit manusia pada umumnya.
Antioksidan sendiri merupakan zat yang berfungsi untuk
menghilangkan atau menangkal zat-zat radikal bebas yang
ada pada kulit kita. Radikal bebas sendiri merupakan zat
yang timbul karena pancaran sinar matahari secara
berlebihan, banyaknya makanan yang mengandung toksin,
serta polusi udara. Selain itu, vitamin C juga dapat
membantu menghambat sel-sel yang merupakan menjadi
pertanda dari penuaan, dan dapat mencegah penuaan dini.

3. Meningkatkan Mood
Kekurangan vitamin C ternyata dapat mengakibatkan
ketidakstabilan mood pada seseorang. Pada umumnya jika
seseorang memiliki kecenderungan kearah kekurangan
vitamin C maka orang tersebut akan menjadi orang yang
mudah khawatir, dan cepat gelisah.
4. Menurunkan Resiko Terjadinya Serangan Jantung
Vitamin

C

dapat

membantu

mencegah

terjadinya

serangan jantung karena saat kandungan vitamin C
meningkat atau stabil maka pembuluh darah arteri pada
jantung tidak akan menebal dengan sendirinya. Pembuluh
darah arteri yang menebal inilah yang menjadi penyebab
utama dari adanya penyakit serangan jantung.
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5. Mencegah Naiknya Tekanan Darah
Mengkonsumsi
mengandung

banyak

vitamin

C

buah

dan

ternyata

sayuran

dapat

yang

membantu

pengontrolan tekanan darah pada tubuh kita. Dengan
adanya tingkat kestabilan dari tekanan darah kita maka
resiko penyakit darah tinggi atau hipertensi, darah rendah
atau

anemia,

disebabkan

penyakit

oleh

stroke,

ketidakstabilan

serta

penyakit

tekanan

darah

yang
akan

menurun.

6. Mencegah Penuaan Dini
Vitamin C memang sangat penting untuk kulit dan ini
sudah sangat populer di dunia kecantikan terutama wanita.
Vitamin C sangat penting untuk sel-sel di dalam atau di luar
tubuh yang dapat membantu mencegah penuaan dini.

b. Metode Identifikasi Vitamin C
1. Metode Titrasi Iodometri
Metode ini paling banyak digunakan, karena murah,
sederhana, dan tidak memerlukan peralatan laboratorium
yang canggih. Titrasi ini memakai iodium sebagai oksidator
yang mengoksidasi vitamin C, dan memakai amilum sebagai
indikatornya (Wijanarko, 2002).
2. Metode Titrasi 2,6 D (Dichloroindophenol)
Metode ini menggunakan 2,6 D dan menghasilkan hasil
yang lebih spesifik dari titrasi iodium. Pada titrasi ini,
persiapan sampel ditambahkan asam oksalat atau asam
metafosfat,

sehingga

mencegah

logam

katalis

lain
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mengoksidasi

vitamin

C.

Namun,

metode

ini

jarang

dilakukan karena harga dari larutan 2,6 dan asam metafosfat
sangat mahal (Wijanarko, 2002).
3. Metode Titrasi Asam-Basa
Metode ini merupakan contoh analisis volumetri, yaitu
suatu cara atau metode, yang menggunakan larutan yang
disebut titran, dan dilepaskan dari perangkat gelas yang
disebut buret. Bila larutan yang diuji bersifat basa maka
titran harus bersifat asam dan sebaliknya (Sastrohamidjojo,
2005).
4. Metode Spektrofotometri
Metode ini menggunakan larutan sampel (vitamin C)
yang diletakkan pada sebuah kuvet yang disinari oleh
cahaya UV dengan panjang gelombang yang sama dengan
molekul

pada

vitamin

C

yaitu

269

nm.

Analisis

menggunakan metode ini memiliki hasil yang akurat. Karena
alasan biaya, metode ini jarang digunakan (Sudarmaji,
2007).

B. Hipotesis
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat
diduga bahwa cabai merah (Capsicum annuum) memiliki kandungan
vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan dengan cabai rawit
(Capsicum frustescens).

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental
yang dilakukan dengan menguji perbandingan kandungan vitamin
C yang terdapat pada cabai merah (Capsicum annuum) dan cabai
rawit (Capsicum frustescens) secara kualitatif.

B. Definisi Operasional
1. Variabel bebas : Cabai merah (Capsicum annuum) dan cabai
rawit (Capsicum frustescens).
2. Variabel terikat : Kandungan vitamin C.

C. Populasi dan Sampel
Populasi percobaan ini adalah seluruh cabai merah dan cabai
rawit di Super Indo Metland Tambun. Sampel pada penelitian ini
adalah 3 buah cabai merah dan 5 buah cabai rawit.

D. Instrumen dan Bahan Penelitian
1. Alat
a. Buret
b. Cawan penguap
c. Labu erlenmeyer
d. Neraca ohaus
e. Pipet pasteur
f. Spatula kimia

15

16

2. Bahan
a. 3 buah cabai merah
b. 5 buah cabai rawit
c. Air 20 ml
d. Larutan amilum
e. Larutan iodium 0,01 M

E. Cara Penelitian
Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai
berikut :
1. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk penelitian
disiapkan.
2. 3 cabai merah dan 5 cabai rawit dimasukkan ke dalam cawan
penguap yang berbeda.
3. Cabai merah dan cabai rawit ditumbuk hingga halus.
4. Berat kosong labu erlenmeyer ditimbang menggunakan neraca
ohaus.
5. Cabai merah dan cabai rawit yang telah ditumbuk dimasukkan
ke dalam labu erlenmeyer yang berbeda.
6. Cabai merah dan cabai rawit sebanyak 2 gram ditimbang
menggunakan neraca ohaus.
7. Air sebanyak 20 ml dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer yang
berbeda.
8. 5 tetes larutan amilum diteteskan ke dalam labu erlenmeyer
yang berbeda.
9. Larutan iodium 0,01 M dimasukkan ke dalam buret.
10. Larutan iodium secara perlahan-lahan dititrasi.
11. Perubahan warna yang terjadi diamati.
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12. Penelitian dilakukan sebanyak 2 kali pada cabai merah dan
cabai rawit.

F. Tempat dan Waktu
1. Tempat : Laboratorium kimia SMA Al-Muslim
2. Waktu : Jum’at, 7 September 2018

G. Analisis Hasil
Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan mengamati
perubahan warna larutan iodium yang dititrasi ke dalam cabai
merah dan cabai rawit yang telah ditumbuk. Jika larutan iodium
yang dititrasi ke dalam cabai merah dan cabai rawit yang telah
ditumbuk mengalami perubahan warna, atau warnanya semakin
membiru, maka cabai tersebut mengandung vitamin C. Semakin
terlihat perubahan warnanya, maka cabai tersebut mengandung
lebih banyak vitamin C.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Tabel 4.1 Hasil penelitian dengan menggunakan larutan iodium pada
cabai merah
Sampel

Berat sampel

Warna sampel

Warna sampel

(sebelum

(setelah dititrasi

dititrasi larutan

larutan iodium)

iodium)
1

2 gram

Merah

Ungu

2

2 gram

Merah

Ungu

Kontrol

Tidak dititrasi

Merah

Merah

larutan iodium

Tabel 4.2 Hasil penelitian dengan menggunakan larutan iodium pada
cabai rawit
Sampel

1

Berat sampel

2 gram

Warna sampel

Warna sampel

(sebelum

(sesudah

dititrasi larutan

dititrasi larutan

iodium)

iodium)

Oranye

Oranye
kebiruan

2

2 gram

Oranye

Oranye
kebiruan

Kontrol

Tidak dititrasi
larutan iodium
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Oranye

Oranye
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B. Pembahasan Tabel
Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 dapat diketahui perbandingan
kandungan vitamin C pada cabai merah dan cabai rawit.
Cabai merah yang dititrasi larutan iodium mengalami perubahan
warna, yaitu dari merah menjadi ungu. Sedangkan cabai rawit yang
dititrasi larutan iodium mengalami perubahan warna dari oranye
menjadi oranye kebiruan. Jika dilihat perubahan warnanya, pada cabai
merah terlihat lebih membiru dibandingkan dengan cabai rawit.
Reaksi kimia yang terjadi yaitu reaksi antara larutan iodium
dengan larutan amilum menjadi iodium-amilum yang menandakan
bahwa proses titrasi telah mencapai titik akhir.
Fungsi

larutan

iodium

adalah

sebagai

pereaksi

untuk

memperlihatkan kandungan vitamin C yang terdapat pada cabai
merah dan cabai rawit, sehingga akan berwarna biru karena pereaksi
yang berlebih.
Sebelum dititrasi, cabai merah dan cabai rawit yang telah
ditumbuk ditetesi 5 tetes larutan amilum yang berperan sebagai
indikator. Larutan amilum bereaksi dengan larutan iodium, dengan
adanya iodida membentuk suatu kompleks yang berwarna biru yang
akan terlihat pada konsentrasi larutan iodium yang sangat rendah.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cabai merah memilki
kandungan vitamin C yang lebih banyak dibandingkan dengan
cabai rawit. Hal ini dibuktikan melalui uji titrasi iodometri yang
dilakukan pada cabai merah (Capsicum annuum) dan cabai rawit
(Capsicum frustescens).

B. Saran
1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan metode yang lain
untuk

mendapatkan

perbandingan

hasil

kandungan

yang

lebih

vitamin C

akurat

mengenai

pada cabai

merah

(Capsicum annuum) dan cabai rawit (Capsicum frustescens).
2. Bagi masyarakat, disarankan untuk mengonsumsi cabai merah
(Capsicum annuum) karena cabai merah (Capsicum annuum)
mengandung vitamin C lebih banyak dibandingkan dengan
cabai rawit (Capsicum frustescens).
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Cabai Merah Halus

Lampiran 2. Cabai Rawit Halus
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Lampiran 3. Cabai merah halus setelah dititrasi larutan iodium

Lampiran 4. Cabai rawit halus setelah dititrasi larutan iodium
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