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TOMAT DAN ANEKA PRODUK OLAHANNYA 
 

 

Tanaman Tomat 

 
Tanaman tomat merupakan komoditas sayuran yang berasal dari 

Peru dan Ekuador. Komoditas ini telah menyebar ke seluruh dunia 

khususnya negara yang beriklim tropis. Istilah tomat berasal dari bahasa 

Aztec (salah satu nama suku Indian), yaitu xitomate atau xitotomate. Tomat 

(Lycopersicum esculentum Mill) merupakan tumbuhan setahun, berbentuk 

perdu atau semak dan termasuk kedalam golongan tanaman berbunga 

(Angiospermae). Menurut Tugiyono (2001), tomat memiliki bentuk daun 

bercelah dan menyirip tanpa daun penumpu, jumlah daunnya ganjil (antara 

5-7 helai). Bentuk batang tanaman tomat berbentuk segi empat sampai 

bulat, berwarna hijau dan mempunyai banyak cabang. Akarnya tunggang 

dan memiliki akar samping yang menjalar di seluruh permukaan atas. 

Bunganya berjenis dua dengan 5 buah kelopak berwarna hijau berbulu dan 

2 buah daun mahkota berwarna kuning.  

Tomat termasuk dalam famili Solanaceae (berbunga seperti 

terompet) dan merupakan salah satu jenis sayuran buah yang telah lama 

dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tomat merupakan buah yang berasa 

masam, berwarna merah dan memiliki produktivitas tinggi di Indonesia. 

Beberapa jenis tomat menurut Tugiyono (2001) diantaranya : 1) tomat 

biasa dengan bentuk buah bulat pipih, sesuai bila ditanam pada daerah 

dataran rendah; 2) tomat apel berbentuk bulat, sedikit keras menyerupai 

apel dan sesuai ditanam pada daerah pegunungan; 3) tomat kentang 

berbentuk bulat, besar dan padat menyerupai buah apel tapi sedikit lebih 

kecil; 4) tomat keriting berbentuk agak lonjong dan keras seperti alpukat.  
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Peranan Buah Tomat 

 
Buah tomat memiliki peranan penting dalam pembuatan aneka 

jenis makanan tradisional, minuman serta untuk pemenuhan gizi 

masyarakat. Tomat mengandung komponen nutrisi terutama kaya akan 

vitamin dan mineral. Dalam satu buah tomat segar ukuran sedang (100 

gram) mengandung sekitar 30 kalori, 40 mg vitamin C, 1500 SI vitamin A, 

60 ug tiamin (vitamin B), zat besi, kalsium dan lain-lain (Depkes RI, 1972). 

Menurut Tonucci et al (1995) komposisi zat gizi yang terkandung di buah 

tomat cukup lengkap. Vitamin A dan C merupakan zat gizi yang jumlahnya 

cukup dominan dalam buah tomat. Menurut Jungs and Wells (1997) 

vitamin C dapat berbentuk sebagai asam L-askorbat dan asam L-

dehidroaskorbat yang keduanya mempunyai keaktifan sebagai vitamin C. 

Selain itu buah tomat juga mengandung senyawa likopen dalam 

jumlah cukup tinggi. Pada tomat yang masih segar jumlah likopen sebesar 

3,1-7,7 mg/100g. Selain memberikan warna merah pada buah tomat, 

likopen terbukti efektif sebagai antioksidan. Komponen tersebut 

menjadikan tomat sebagai bahan pangan yang bergizi dan bersifat 

fungsional 

Kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada tomat berperan 

untuk mencegah penyakit sariawan, memelihara kesehatan gigi dan gusi, 

mempercepat sembuhnya luka serta mencegah kerusakan atau 

pendarahan pada pembuluh darah halus. Senyawa likopen dapat 

menurunkan risiko terkena kanker, terutama kanker prostat, lambung, 

tenggorokan dan kanker usus besar. Kandungan asam klorogenat dan 

asam p-kumarat di dalam tomat mampu melemahkan zat nitrosamin 

penyebab kanker.  

.  
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Beberapa temuan peneliti yaitu tomat dapat mengobati ganguan 

pencernaan, diare, memulihkan fungsi liver dan mencegah terjadinya 

serangan empedu. Selain itu juga ditemukan bahwa gel berwarna kuning 

yang menyelubungi biji tomat dapat mencegah penggumpalan dan 

pembekuan darah (penyebab stroke dan penyakit jantung). Tomat juga 

mampu memulihkan lemah syahwat dan meningkatkan jumlah maupun 

kegesitan sel sperma.  

Tomat juga banyak dimanfaatkan di dalam industri kecantikan, 

banyak masker dan pil anti penuaan yang berbahan dasar tomat. Hal ini 

dikarenakan kandungan likopen pada tomat yang mampu memperbaiki dan 

mempertahankan jaringan kolagen kulit. Zat lain seperti tomatin bersifat 

sebagai antiinflamasi, yaitu dapat menyembuhkan luka dan jerawat. 

Beberapa peneliti Inggris telah menemukan bahwa menambahkan tomat 

yang dimasak ke dalam makanan setiap hari meningkatkan kemampuan 

kulit untuk melindungi diri dari sinar ultra-violet yang berbahaya. Para 

peneliti di University of Manchester dan University of Newcastle 

menyatakan bahwa menambahkan lima sendok makan pasta tomat pada 

makanan harian pada 10 relawan dapat membantu menghindari kerusakan 

kulit dengan menyediakan perlindungan terhadap dampak sinar ultra-violet. 

 

Aneka Produk Olahan Tomat 

 

Tanaman tomat merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura 

yang strategis dan tergolong sayuran kedua terbesar setelah kentang. 

Kondisi iklim Indonesia sangat sesuai untuk membudidayakan tomat, 

sehingga komoditas ini mudah dijangkau semua lapisan masyarakat 

Indonesia (Cahyono, 1998). Penamaan tomat yang lebih dikenal oleh 
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masyarakat Indonesia adalah nama dagang, antara lain tomat ceri, tomat 

apel, tomat kentang, dan tomat keriting (Trisnawati dan Setiawan, 1994).  

Buah tomat mudah mengalami kerusakan jika tidak disimpan pada 

kondisi yang baik. Besarnya kerusakan buah tomat setelah panen berkisar 

antara 20% sampai dengan 50%(Winarno,1986). Buah tomat yang dipanen 

setelah timbul warna 10% sampai dengan 20% hanya akan bertahan 

maksimal 7 hari pada suhu kamar (Sinaga, 1984). Kandungan air dan 

komponen pektin yang tinggi pada buah tomat, menyebabkan komoditas 

ini mudah mengalami kerusakan fisik, kimia maupun mikrobiologis. Salah 

satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan buah 

tomat yaitu mengolahnya menjadi berbagai produk olahan.  

Pengolahan tomat ditujukan untuk meningkatkan keanekaragaman 

produk, nilai guna maupun nilai ekonomi serta memperpanjang umur 

simpan. Peningkatan umur simpan dapat dilakukan dengan teknik 

pengolahan berupa pengawetan dengan gula, pengeringan, pemanasan 

maupun penambahan pengawet yang aman.  

Beberapa jenis produk olahan berbasis tomat diantaranya selai, 

permen jelly, jelly drink, tomakur, saus, pasta, sari buah, manisan kering 

maupun produk dalam bentuk bubuk. Pasta tomat adalah salah satu 

produk olahan yang paling banyak dikembangkan pada industi kecil 

menengah. Menurut Trisnawati dan Setiawan (1994) pasta tomat banyak 

diproduksi karena diperlukan industri saus atau bumbu masak lainnya 

sebagai bahan baku. Akan tetapi produk pasta tidak memiliki umur simpan 

yang lama. Bentuk bubuk merupakan produk yang lebih awet, ringan, 

volumenya lebih kecil sehingga dapat mempermudah dalam pengemasan 

dan pengangkutan. 

Dalam modul ini akan dibahas beberapa jenis produk olahan 

berbasis tomat termasuk bahan dan alat yang diperlukan selama 
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pembuatan serta kalkukasi / perhitungan keuntungan mengolah tomat 

menjadi produk turunannya. Produk-produk ini dapat dibuat dengan 

metode dan peralatan yang sederhana, khususnya untuk skala rumah 

tangga. Berikut ini beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk 

menganekaragamkan dan memperpanjang umur simpan produk berbasis 

tomat.  

 

1) Sari tomat 

2) Jelly drink tomat 

3) Yoghurt tomat 

4) Sirup tomat 

5) Puree tomat 

6) Saos tomat 

7) Selai tomat 

8) Permen jelly tomat 

9) Manisan tomat 

10) Torakur (Tomat Rasa Kurma) 

11) Leather tomat 

 

1) SARI TOMAT 

Sari tomat merupakan produk olahan tomat yang menggunakan 

bahan tambahan makanan seperti gula pasir, Na-benzoat dan CMC. 

Sari tomat dapat dibuat dengan mudah, cepat serta memerlukan 

peralatan yang sederhana. Berikut ini daftar bahan, alat serta diagram 

pembuatan sari tomat. 
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Bahan : 

- Tomat   1 - 2 kg 

- Gula pasir  13 % (b/v) 

- Na-benzoat  0,1 % (b/v)  

- Air bersih  2 L 

- CMC   0,2 % (b/v) 

 

Alat : 

- Pisau   - Panci 

- Saringan  - Wadah / cup gelas 

- Blender   - Sealer 

- Baskom 

 

Cara Pembuatan : 

- Buah tomat dicuci dengan air mengalir. 

- Buah tomat dibelah menjadi 2 bagian, isi dan air di dalam buah 

tomat dibuang. 

- Daging buah tomat diblansing pada suhu 100
o
C selama kurang 

lebih 3 menit. 

- Buah tomat dihancurkan dengan blender hingga menjadi bubur 

tomat. 

- Bubur tomat dimasukkan ke dalam kain saring dan diperas hingga 

diperoleh sarinya. 

- Sari buah tomat ditambahkan air matang (1 : 2) dan diendapkan. 

- Filtrat, gula, CMC, benzoat dipanaskan hingga mendidih (kurang 

lebih 20-30 menit). 

- Setelah mendidih, segera dikemas ke dalam wadah bersih dan 

kering, lalu siap dikemas. 
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- Sari buah tomat yang telah dikemas dimasukkan ke dalam baskom 

berisi air dingin untuk mencegah kerusakan oleh mikroorganisme. 

  

   

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Produk Sari Tomat 
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2) JELLY DRINK TOMAT 

Bahan : 

- Tomat    1-2 kg 

- Air matang   2 L 

- Karagenan atau bubuk agar 1 % (b/v) 

- Gula pasir   10 % (b/v) 

 

Alat : 

- Pisau   - Panci 

- Saringan  - Wadah / cup gelas 

- Blender   - Sealer 

- Baskom 

 

Cara Pembuatan : 

1. Siapkan 1 L sari tomat, caranya : belah tomat menjadi dua bagian, 

buang isinya. 

2. Daging buah yang telah diblansing dan dibuang kulit luarnya 

dihancurkan. 

3. Sari tomat diperoleh dengan cara memeras bubur buah tomat dan 

menyaring dengan kain saring. 

4. Tambahkan air (1:1) 

5. Sari tomat ditambah dengan 1% (b/v) karagenan atau bubuk agar-

agar, dan ditambahkan gula sebanyak 10% (b/v). 

6. Jika Perlu dapat pula ditambahkan aroma, pewarna. 

7. Sari tomat dan agar dipasteurisasi pada suhu 100
o
C selama 15-20 

menit.  

8. Setelah mendidih, jelly drink siap dikemas ke dalam cup. 

 



Pengabdian Masyarakat, Banyuwangi, 7 November 2010 9 

 

 

Gambar 2. Jelly Drink Tomat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Jelly Drink Tomat 

 

Sari Tomat : Air (1:1) 

Jelly Drink Tomat 

Dipanaskan pada suhu 100oC 

selama 15-20 menit 

Dikemas ke dalam cup 

Karagenan 1 % (b/v) 

Gula pasir 10% (b/v) 
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3) YOGHURT TOMAT 

Yoghurt merupakan produk minuman fermentasi yang berasa 

masam, sedikit kental yang pada mulanya berbahan dasar susu. Akan 

tetapi seiring dengan perkembangan zaman, pembuatan yoghurt 

berbasis bahan nabati semakin diminati. Salah satu yoghurt berbasis 

nabati yaitu yoghurt tomat. Yoghurt ini memiliki sifat fungsional berupa 

kandungan antioksidan tinggi, senyawa antimikroba (asam laktat) dan 

vitamin C. Berikut ini bahan, alat dan proses pembuatan yoghurt tomat. 

 

Bahan : 

- Sari tomat  1 L 

- Susu skim  5 % (b/v) 

- Gula (sukrosa)  10 % (b/v) 

- Starter yoghurt  1 botol 

 

Alat : 

- Kompor   - Panci stainless steel 

- Pisau   - Sealer 

- Saringan  - Wadah / cup gelas 

- Blender   - Baskom dan penutup 

- Termometer  - Refrigerator 

 

Cara Pembuatan : 

1. Siapkan sari tomat sebanyak 1 L. 

2. Sari tomat ditambah dengan susu skim sebanyak 5% (b/v), gula 

10% (b/v). 

3. Campuran sari tomat dipasteurisasi suhu 85-90
o
C selama 30 

menit. 
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4. Setelah selesai dipasteurisasi, didinginkan. 

5. Setelah dingin, siap untuk diinokulasi dengan starter yoghurt 

sebanyak 5-10% (v/v). 

6. Kemudian diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 24 jam. Kalau tidak 

ada incubator dapat diinkubasi pada suhu ruang. 

7. Yoghurt hasil inkubasi siap dikemas ke dalam cup bersih dan steril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Yoghurt Tomat 

Sari Tomat 

Diinokulasi dengan starter yoghurt 

Dipanaskan pada suhu 85-90oC 

selama 30 menit 

Didinginkan hingga suhu mencapai 37oC 

Susu skim 5 % (b/v) 

Gula pasir 10% (b/v) 

 

Starter yoghurt 5-10% (v/v) 

Diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam 

Dikemas ke dalam cup 

Yoghurt Tomat 
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Gambar 5. Yoghurt Tomat 
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4) SIRUP TOMAT 

Bahan : 

- Tomat   1 kg 

- Air  1 liter 

- Gula pasir 650 gram 

- Asam sitrat 3 gram 

- Na benzoate ¼ gram 

 

 

Alat : 

- Pisau  - Panci 

- Talenan - Botol  

- Saringan - Kompor 

 

Cara Pembuatan : 

- Tomat yang telah dicuci dan dibersihkan dari isi maupun kulitnya 

dihancurkan dengan blender. 

- Bubur yang diperoleh diperas sehingga diperoleh sari tomat. 

- Lalu ditambah air (1:1), gula pasir 65% (b/v), sitrat dan benzoate. 

- Campuran tersebut dimasak hingga mengental. 

- Sirup tomat siap dikemas ke dalam botol steril. 
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Tomat 

Kulit tomat dikelupas 

Dibelah menjadi dua bagian. Isi 

dibuang 

Diblanching suhu 100oC selama 5 menit 

Kulit tomat 

Dihaluskan dengan blender 

Bubur tomat 

Diperas dan disaring dengan kain saring 

Isi dan cairan tomat 

 

Air (1:1), Gula pasir 65%, 

Asam sitrat, benzoat Sari / filtrat 

Dimasak hingga mengental 

Sirup Tomat 

Gambar 6. Diagram Alir Pembuatan Sirup Tomat 
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5) PUREE TOMAT 

Puree merupakan produk serupa bubur dengan viskositas 

atau kekentalan sedang. Puree dibuat dengan cara memasak bubur 

atau slurry daging buah tomat dengan gula hingga diperoleh 

kekentalan yang diinginkan. Penelitian badan pangan dunia FAO-

WHO menunjukan bahwa kandungan likopen tidak rusak dan 

jumlahnya tidak jauh berubah selama pemanasan. Bahkan kandungan 

likopen akan meningkat 10 kali lipat ketika tomat diolah menjadi saus 

atau pasta tomat. Likopen merupakan bagian dari karotenoid yang 

larut dalam lemak, namun likopen yang larut di dalam lemak justru 

sulit di serap oleh tubuh. Karenanya, disarankan mengolah tomat 

dengan cara di rebus atau dikukus. 

 

Bahan : 

- Tomat  1 - 2 kg 

- Gula pasir 5 % (b/v) 

- Na-benzoat 0,1 % (b/v)  

 

Alat : 

- Pisau  - Panci 

- Saringan - Wadah / cup gelas 

- Blender  - Sealer 

- Baskom 

 

Cara Pembuatan : 

- Buah tomat dicuci dengan air mengalir 

- Buah tomat dibelah menjadi 2 bagian, biji dan air pada bagian 

dalam buah tomat dibuang 
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- Daging buah tomat diblansing pada suhu 100
o
C selama kurang 

lebih 3 menit 

- Setelah ditiriskan, kulit buah tomat dikelupas 

- Daging buah tomat dihancurkan dengan blender hingga menjadi 

bubur tomat 

- Bubur tomat / slurry ditambahkan dengan gula secukupnya (sesuai 

selera) 

- Campuran slurry dimasak dengan api kecil dan diaduk hingga 

mengental (kurang lebih selama 15-20 menit) 

- Puree yang telah jadi dan dingin siap untuk dikemas atau 

dibekukan untuk memperpanjang daya simpan 

  

Gambar 7. Proses Pembuatan Puree Tomat 
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Gambar 8. Diagram Alir Pembuatan Puree Tomat 

  

Tomat 

Kulit tomat dikelupas 

Dibelah menjadi dua bagian. Isi 

dibuang 

Diblanching suhu 100oC selama 5 menit 

Kulit tomat 

Dihaluskan dengan blender 

Bubur tomat 

Dimasak hingga kental (api kecil) 

Isi dan cairan tomat 

 

Gula pasir secukupnya 

Puree tomat 
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6) SAOS TOMAT 

Bahan : 

- Tomat   1 kg 

- Bumbu    merica, pala, gula, garam, vetsin 

- Tepung kanji  secukupnya 

- Asam sitrat  secukupnya 

- Na benzoate  secukupnya 

 

Alat : 

- Pisau 

- Penggorengan (wajan) 

- Sutil kayu 

- Mangkuk atau botol kaca 

 

Cara Pembuatan : 

- Buah tomat dicuci dengan air mengalir, lalu dibelah menjadi dua 

- Isi dan air di dalam buah tomat dibuang 

- Daging buah tomat diblansing selama kurang lebih 3 menit 

- Buah tomat dihancurkan dengan blender hingga menjadi bubur 

tomat 

- Bubur tomat dimasukkan ke dalam wajan 

- Bumbu (merica, pala, gula dan garam) dihaluskan, kemudian 

dimasukkan ke dalam wajan 

- Tambahkan vetsin secukupnya 

- Tepung kanji (ditambah sedikit air) digunakan untuk membentuk 

kekentalan saos tomat 

- Saos tomat berasa asam manis siap dikemas dan dihidangkan 
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Gambar 9. Diagram Alir Pembuatan Saos Tomat 

 

 

7) SELAI TOMAT 

Selai adalah bahan dengan konsistensi gel atau semi gel yang 

dibuat dari bubur buah. Selai digunakan sebagai bahan pembuat roti 

dan kue. Konsistensi gel atau semi gel pada selai diperoleh dari 

interaksi senyawa pektin yang berasal dari buah atau pektin yang 

ditambahkan dari luar, gula sukrosa dan asam. Interaksi ini terjadi pada 

Isi dan cairan tomat 

 

Bumbu, dan larutan kanji 

 

Tomat 

Kulit tomat dikelupas 

Dibelah menjadi dua bagian. Isi 

dibuang 

Diblanching suhu 100
o
C selama 5 menit 

Kulit tomat 

Dihaluskan dengan blender 

Bubur tomat 

Dimasak hingga kental (api kecil) 

Saos tomat 
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suhu tinggi dan bersifat menetap setelah suhu diturunkan. Kekerasan 

gel tergantung kepada konsentarsi gula, pektin dan asam pada bubur 

buah. Kondisi optimum untuk kadar pektin adalah ± 1%, pH 3,3-3,4, 

dan gula ± 66%. 

 
Bahan : 

- Tomat    1 kg 

- Gula   ½ kg 

- Asam sitrat  0,2 % (b/v)  

- Na benzoate  0,1 % (b/v) 

 

Alat : 

- Pisau 

- Wajan 

- Baskom 

- Panci 

- Sutil kayu 

- Botol selai 

 

Cara Pembuatan : 

1. Tomat segar ditimbang sebanyak 1 kg, lalu dicuci bersih 

2. Tomat dibelah menjadi 2 bagian, sedangkan biji dan air pada 

bagian dalam tomat dibuang 

3. Daging buah tomat diblanching selama kurang lebih 5 menit 

4. Setelah ditiriskan, kulit buah tomat dikelupas 

5. Daging buah tomat dihaluskan dengan blender sampai menjadi 

bubur tomat 



Pengabdian Masyarakat, Banyuwangi, 7 November 2010 21 

 

6. Bubur / slurry tomat ditambahkan dengan gula sebanyak 50% dan 

asam sitrat 0,2% (dari berat slurry) 

7. Campuran bubur dimasak dengan api kecil dan diaduk hingga 

mengental (kurang lebih selama 20-30 menit) 

8. Bila perlu dapat pula ditambahkan Na-benzoat sebanyak 0,1% dari 

berat slurry tomat. Selai yang telah jadi siap untuk dikemas 

 

 

 

Gambar 10. Diagram Alir Pembuatan Selai Tomat 
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Gambar 11. Proses Pembuatan Selai Tomat 
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8) PERMEN JELLY TOMAT 

 

CARA I : 

Bahan A 

Rumput laut 250 gram 

Sari tomat 500 gram 

Gula pasir 250 gram 

Obat pengering permen  ½ sdt 

Bahan B: 

Jelly bubuk 20 gram 

Sari tomat 250 gram 

Glucosa 350 gram 

 

Cara membuat : 

1. Campur bahan A kemudian masak hingga mendidih dan 

mengental.sisihkan.  

2. Ditempat lain campur bahan B lalu masak hingga mendidih dan 

mengental. 

3. Campur bahan A dan bahan B aduk hingga rata,lalu beri warna jika 

suka. 

4. Tuang diloyang / dicetak sesuai selera dan diamkan selama 

1malam. 

5. Potong sesuai selera lalu taburi dengan gula pasir dan angin-

anginkan hingga kering. 
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CARA II : 

Bahan A: 

Gelatin bubuk 100 gram 

Sari tomat mendidih 250 gram 

Pengering  ½ sdt 

Bahan B: 

Agar-agar 2 bks 

Sari tomat 160 gram 

Gula pasir 600 gram 

Zitrunsuur 10 gram 

Glucose 80 gram 

 

Cara membuat : 

1. Bahan A: campur air panas dengan gelatin hingga gelatin larut,lalu 

masukkan pengeringnya aduk kembali hingga rata,sisihkan. 

2. Bahan B: masak agar-agar dengan air hingga agar-agar 

larut,masukkan gula pasir aduk kembali sampai gula 

larut,masukkan zitrunsuur aduk kembali hingga tercampur rata.lalu 

masukkan glucosenya aduk kembali hingga tercampur. 

3. Campur bahan A dan bahan B aduk hingga rata,lalu beri warna 

sesuai selera. 

4. Tuang diloyang / dicetak sesuai selera dan diamkan selama 

1malam. 

5. Potong sesuai selera lalu taburi dengan gula pasir dan angin-

anginkan hingga kering. 

 



Pengabdian Masyarakat, Banyuwangi, 7 November 2010 25 

 

  
 

Gambar 12. Permen Jelly Tomat 

 

 

9) MANISAN TOMAT 

Bahan : 

- Tomat    1 kg 

- Gula pasir  200 gram 

- Air kapur sirih  secukupnya 

 

Alat : 

- Pisau / Garpu 

- Baskom 

- Loyang 

- Panci 

 

Cara Pembuatan : 

- Tomat dicuci dan ditusuk dengan garpu mengeluarkan biji 

- Tomat direndam dengan air kapur sirih selama 1 jam 

- Tomat ditiriskan dan ditekan perlahan untuk menghilangkan bijinya 

- Setelah semua biji hilang, bilas dengan air 
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- Masak tomat bersamaan gula di dalam kuali dengan api kecil 

- Setelah air gula menguap/mengering (jangan sampai gosong), 

tomat segera diangkat 

- Manisan tomat dijemur selama 4-5 hari hingga kering 

- Manisan tomat siap dikemas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isi dan cairan tomat 

 

Gula 50% (b/b) 

 

Tomat 

Pembilasan dengan air 

Ditusuk dengan garpu, isi 

dibuang 

Direndam dalam larutan air kapur sirih 1 jam 

Dimasak dalam panci api kecil 

Diangkat dan ditata di loyang 

Dijemur selama 4-5 hari 

Manisan tomat kering 

Gambar 13. Diagram Alir Pembuatan Manisan Tomat 
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10) TORAKUR (Kurma dari Tomat) 

Pada umumnya, buah tomat hanya digunakan sebagai 

penyedap masakan atau hiasan janur pada saat pesta atau acara 

pernikahan. Kini dengan teknologi sederhana dan relatif mudah, tomat 

dapat dijadikan sebuah makanan ringan yang saat ini kami 

menyebutnya TORAKUR (TOmat RAsa KURma) dengan bentuk dan 

rasa yang mirip dengan buah kurma yang sering kita temui pada saat 

mendekati bulan suci Ramadhan. 

 

Bahan : 

- Tomat   1 kg 

- Gula pasir 200 gram 

- Kapur sirih 1 sdt 

- Air  Secukupnya 

 

Alat :  

- Sendok torakur   - Kompor 

- Pemanas (oven)  - Baskom 

- Wajan/kuali   - Tampah 

 

Cara Pembuatan : 

- Rendam tomat bersama kapur sirih selama 1-2 jam, tekan tomat 

hingga biji keluar atau belah menjadi dua, lalu buang bijinya.  

- Tomat dicuci hingga bersih. 

- Susun tomat yang telah direndam air kapur ke dalam 

panci/wajan/kuali, taburkan gula pasir di atasnya (2 kg tomat : 1 kg 

gula), tutup dan diamkan selama semalam hingga keluar air. 
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- Masak tomat dengan api kecil hingga air habis dan kering (jangan 

sampai gosong dan tercium bau wangi), angkat, tiriskan dari air, 

dinginkan. 

- Ambil tomat, bentuk seperti kurma, rapikan, taruh di atas loyang, 

lakukan hingga tomat habis. 

- Jemur tomat di atas terik matahari selama 3-4 hari hingga kering 

seperti kurma atau di dalam oven hingga kering. 

Gambar 14. Proses Pembuatan TORAKUR 

javascript:realview('detail_images.asp?act=1&id=10447&imageid=22875','detail_images','516','500');
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javascript:realview('detail_images.asp?act=1&id=10447&imageid=22874','detail_images','516','500');
javascript:realview('detail_images.asp?act=1&id=10447&imageid=22872','detail_images','516','500');
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11) Leather Tomat 

 

  

Tomat segar 

Puree Tomat 

- Gula 15 % 
(b/b) 

- Asam sitrat 
0,1 % 

Hancuran  apel 
(15% : 85%b/b) 

Leather Tomat 

Blanching (90
o
C, 5 menit) 

Penghancuran dg blender (kec.1000 rpm, 5 mnt) 

Pencampuran 

Pencetakan (ketebalan 0,2-0,5 cm) 

Pengeringan I (45-50
o
C, 12 jam) 

Pembalikan dan 

penaburan gula 

Pengeringan II (45-50
o
C, 4-5 jam) 

Gambar 15. Diagram Alir Pembuatan Leather 

Tomat 
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BAHAN BAKU 

Gambar 16. Proses Pembuatan Leather Tomat 
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CABAI DAN ANEKA PRODUK OLAHANNYA 

 

Tanaman Cabai 

Cabai atau cabe merah atau lombok (bahasa Jawa) adalah buah 

dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan 

sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana digunakan. 

Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara 

sebagai penguat rasa makanan. 

Cabai atau lombok termasuk dalam suku terong-terongan 

(Solanaceae) dan merupakan tanaman yang mudah ditanam di dataran 

rendah ataupun di dataran tinggi. Tanaman cabai banyak mengandung 

vitamin A dan vitamin C serta mengandung minyak atsiri capsaicin, yang 

menyebabkan rasa pedas dan memberikan kehangatan panas bila 

digunakan untuk rempah-rempah (bumbu dapur). Cabai dapat ditanam 

dengan mudah sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tanpa 

harus membelinya di pasar.  

Tanaman cabai cocok ditanam pada tanah yang kaya humus, 

gembur dan sarang serta tidak tergenang air; pH tanah yang ideal sekitar 5 

- 6. Waktu tanam yang baik untuk lahan kering adalah pada akhir musim 

hujan (Maret - April). Tanaman cabai diperbanyak melalui biji yang ditanam 

dari tanaman yang sehat serta bebas dari hama dan penyakit . Buah cabai 

yang telah diseleksi untuk bibit dijemur hingga kering. Kalau panasnya 

cukup dalam lima hari telah kering kemudian baru diambil bijinya: Untuk 

areal satu hektar dibutuhkan sekitar 2-3 kg buah cabai (300-500 gr biji). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Genus
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Capsicum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sayuran
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumbu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
http://id.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Dataran_tinggi
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_A
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
http://id.wikipedia.org/wiki/Capsaicin
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Hektar
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Peranan Cabai 

Kandungan dan manfaat cabai belum banyak diketahui oleh 

masyarakat. Cabai sebetulnya merupakan makanan kaya gizi. Cabai rawit 

banyak mengandung vitamin C dan betakaroten (provitamin A), lebih 

daripada buah-buahan seperti mangga, nanas, pepaya, dan semangka. 

Bahkan kadar mineralnya, terutama kalsium dan fosfor, mengungguli ikan 

segar. Tapi kandungan vitamin C cabai hijau lebih tinggi daripada cabai 

rawit. Demikian pun paprika. Paprika merah punya kandungan vitamin C 

lebih tinggi dua kali lipat daripada paprika berwarna lain. Kadar 

betakarotennya pun lebih unggul sembilan kali daripada paprika hijau. 

Sebagian besar kandungan betakaroten paprika terletak pada bagian dekat 

kulit. 

Zat yang membuat cabai terasa pedas adalah kapsaisin yang 

tersimpan dalam “urat” putih cabai, tempat melekatnya biji. Karena itu, 

untuk mengurangi rasa pedasnya, biasanya cabai merah dibuang bijinya 

berikut uratnya. Kapsaisin cabai bersifat stomakik, yakni dapat 

meningkatkan nafsu makan. Belum lagi kemampuannya merangsang 

produksi hormon endorphin yang mampu membangkitkan sensasi 

kenikmatan. Itulah sebabnya orang makan cabai ketika kepala pusing. 

Rasa pedas yang ditimbulkan kapsaisin menghalangi aktivitas otak untuk 

menerima sinyal rasa sakit yang kita derita. 

Senyawa kapsaisin ternyata tak hanya merangsang nafsu makan, 

tetapi juga menjadi obat. Kapsaisin mengencerkan lendir sehingga 

melonggarkan penyumbatan pada tenggorokan dan hidung, termasuk 

sinusitis. Kapsaisin juga bersifat antikoagulan dengan cara menjaga darah 
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supaya tetap encer dan mencegah terbentuknya kerak lemak pada 

pembuluh darah. Tak heran, orang yang sering makan cabai kemungkinan 

kecil menderita penyumbatan pembuluh darah (aterosklerosis). Itu berarti 

juga kecil kemungkinan menderita serangan stroke, jantung koroner, dan 

impotensi. 

Cabai merah Besar (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu jenis 

sayuran yang memilki nilai ekonomi yanng tinggi. Cabai mengandung 

berbagai macam senyawa yang berguna bagi kesehatan manusia.. Sun et 

al. (2007) melaporkan cabai mengandung antioksidan yang berfungsi untuk 

menjaga tubuh dari serangan radikal bebas. Kandungan terbesar 

antioksidan ini adalah pada cabai hijau. Cabai juga mengandung 

Lasparaginase dan Capsaicin yang berperan sebagai zat anti kanker 

(Kilham 2006; Bano & Sivaramakrishnan 1980). Cabai (Capsicum annum 

L) merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan 

oleh petani di Indonesia karena memiliki harga jual yang tinggi dan memiliki 

beberapa manfaat kesehatan yang salah satunya adalah zat capsaicin 

yang berfungsi dalam mengendalikan penyakit kanker. 

 

Aneka Produk Olahan Cabe 

1) Saos Sambal 

Bahan  

 Cabai rawit merah 100 gram 

 Cabai merah besar 100 gram 

 Garam 25 gram 

 Gula pasir 125 gram 

 Modified Starch Saus 30 gram 



Pengabdian Masyarakat, Banyuwangi, 7 November 2010 34 

 

 Cuka 25% 10 ml 

 Sodium Benzoat 2 gram 

 Anti Oksidan 0,5 gram 

 Bumbu masak 2 gram 

 Bawang putih giling 6 gram 

 Merica bubuk secukupnya 

 Air 600 ml 

 Pewarna secukupnya 

 

Cara membuat Saus Sambal Kemasan : 

1. Haluskan cabai merah besar dan cabai rawit dengan blender, 

sisihkan. 

2. Larutkan modified starch dan 100 ml air, sisihkan. 

3. Campur gula dan 500 ml air, masak hingga mendidih dan gula 

larut. 

4. Tambahkan cabai merah yang sudah dihaluskan, aduk rata. 

5. Masukkan garam, bumbu masak, sodium benzoat, anti oksidan, 

garam, merica dan pewarna. Aduk rata. 

6. Tuang campuran modified starch sedikit demi sedikit sambil diaduk 

hingga rata. 

7. Masukkan cuka, aduk rata. 

8. Angkat dan biarkan uap panasnya hilang, saus sambal siap 

dikemas. 

 

Tips : 

 Cabai rawit bisa dikurangi atau ditambah sesuai selera untuk 

mengatur tingkat kepedasan. 

http://resepmasakanindonesia.info/
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 Agar tidak langu, rebus dahulu cabai sebelum digiling selama 10 – 

15 menit terhitung setelah air mendidih. 

 

Keterangan bahan : 

 Cuka berfungsi sebagai pemberi rasa asam pada sambal, agar 

pengawet bekerja maksimal. Untuk memperoleh cuka 25% 

sebanyak 100 ml, dengan biaya lebih murah saja 75 ml air mineral 

( aquadest ) dengan 25 ml asam asetat glasial. 

 Sodium benzoat berfungsi sebagai pengawet, bersama-sama 

cuka 25% akan mengawetkan sambal agar tidak cepat rusak. 

 Antioksidan berfungsi untuk mencegah terjadinya perubahan 

warna. 

 Modified starch saus berfungsi sebagai pengental dan pada 

penyimpanan baik suhu rendah atau tinggi, viskositas atau 

kekentalannya lebih stabil. Tidak disarankan menggunakan 

pengental dari tepung kanji / tapioka karena dalam penyimpanan 

bisa menimbulkan air dan kekentalannya tidak stabil. 

 Pewarna yang digunakan adalah pewarna makanan carmoisine / 

Ponceau 4R. Fungsi pewarna disini agar sambal yang dihasilkan 

warnanya lebih bagus. 
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Gambar 17. Diagram Alir Pembuatan Saos Sambal 

 
Gambar 18. Diagram Alir Pembuatan dan Produk Saos Sambal 
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2) Cabe Bubuk 

 

 

 

Gambar 19. Diagram Alir Pembuatan Cabe Bubuk  
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Gambar 20. Proses Pembuatan Cabe Bubuk  

 

Proses Pembuatan : 

1. Cabe merah ditimbang sebanyak ½ kg  

2. Cabe dicuci dan dibuang bagian dalamnya (termasuk biji) 

3. Cabe dikeringkan dengan panas matahari selama 2-3 hari, cabe dapat 

pula dikeringkan dengan menggunakan oven atau pengering cabinet 
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4. Cabe kering dikecilkan ukurannya dengan cara diblender kering 

5. Cabe bubuk (kurang lebih 1 ons) siap dikemas 

6. Untuk pembuatan bubuk cabe merah dengan ukuran lebih halus dapat 

dilakukan proses pengayakan 

 

 

3) Manisan Cabe 

Pada umumnya, cabe atau lombok banyak diolah menjadi sambal 

ataupun saus. Selain dua produk tersebut, cabe dapat diolah menjadi 

produk manisan. Berikut ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat 

manisan cabe. 

 

Bahan : 

- Cabe yang berdaging tebal ½ kg 

- Gula pasir secukupnya  

- Garam. 

- Air. 

 

Cara Membuat : 

1. Belah cabe, dan buang semua isi atau jeroan cabe, termasuk biji dan 

tangkai putih yang ada didalam cabe.  

2. Setelah itu, rendam cabe yang telah dibuang isinya kedalam air garam 

selama 6 sampe 12 jam. Ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa 

rasa pedas yang ada di dalam cabe. 

3. Sementara itu, masak air dan gula pasir, aduk hingga merata hingga 

mengental dan masak. Angkat, dan usahakan masih dalam keadaan 

panas. 

http://www.kuedonat.com/
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4. Ambil cabe yang telah direndam dalam larutan garam, tiriskan dan cuci 

bersih. 

5. Lalu rendam cabe tersebut dalam larutan gula (dalam keadaan panas, 

supaya rasa manisnya meresep kedalam cabe, tapi bukan dalam 

keadaan kompor menyala). 

6. Rendam kira-kira 6 -12 jam, lalu cicipi cabenya apakah sudah manis 

atau belum. Kalau belum, tiriskan cabe, lalu masak lagi larutan gula 

tersebut. Setelah masak, matikan kompor, masukan kembali cabenya 

ke dalam larutan gula. Rendam lagi..dan seterusnya. 

7. Jika dirasa sudah manis, cabe siap untuk dihidangkan dan dinikmati.. 

 

 

Gambar 21. Manisan Cabe 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuedonat.com/
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Gambar 22. Proses Pembuatan Manisan Cabe 
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Contoh Kalkulasi Keuntungan  

 Perhitungan biaya produksi diasumsikan untuk produksi per-bulan 

dengan kapasitas produksi perbulan adalah 1500 kg (1,5 ton) tomat untuk 

menghasilkan 3 macam produk yaitu leather tomat, tomat rasa kurma dan 

selai tomat. 

 

Biaya Produksi 

1. Biaya Tetap 

Meliputi : 

No Jenis Biaya 

1. Pemeliharaan alat  250.000 

2. Administrasi (ATK) 200.000 

3. Beban Listrik dan air 350.000 

5. Tenaga kerja  3.000.000 

 Total Biaya 3.800.000 

 

2. Biaya Variabel 

No Jenis Biaya 

1. Tomat (1500 kg) @ Rp 2000/kg 3.000.000 

2. Gula  300 kg 3.600.000 

3. Asam sitrat dan benzoat 500.000 

4. Kemasan (plastic rol sablon) 1.000.000 

5. Kemasan botol plastik 1.100.000 

 Total biaya 9.200.000 
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Pendapatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan      Rp. 18.450.000,- 

Biaya Produksi     Rp. 13.000.000,- 

Keuntungan tiap bulan    Rp.   5.450.000,-

     

No Jenis Jumlah 

1. Leather tomat (150 kg), harga Rp 

35.000/kg 

5.250.000 

2. Tomat rasa kurma (200 kg), 

harga Rp. 36.000/kg 

7.200.000 

3. Selai tomat (200 kg), harga 

30.000/kg 

6.000.000 

 Pendapatan 18.450.000 
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