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ABSTRAK 

 
Derasnya arus globalisasi pada era keterbukaan serta mudahnya informasi dan transportasi 

cenderung merubah pola konsumsi pangan suatu bangsa.  Globalisasi telah membawa perubahan dalam 
kehidupan masyarakat dunia. Tak terkecuali dalam bidang pangan dan pengolahannya.  Era globalisasi 
saat ini, berdampak dengan sangat banyaknya dijumpai produk makanan cepat saji atau makanan 
instan seperti: kentucky, hamburger, donat, bakso, mie ayam, kentang goreng, snack dan lain lain. 
 Kabupaten Gowa berada di bagian Selatan dari Sulawesi Selatan, merupakan daerah otonom, 
yang secara administrasi memiliki 18 kecamatan dan mempunyai iklim yang sangat beragam.Desa 
Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao di Kabupaten Gowa adalah salah satu  desa penghasil sayur-
mayur di Kabupaten Gowa yang cukup maju, desa dengan penduduk 1.008 kepala keluarga, Desa 
tersebut  terletak sekitar 70 km dari Sungguminasa, Ibukota Kabupaten Gowa. Penduduk Desa 
Kanreapia umumnya berprofesi sebagai petani dengan komoditas utama tomat, kentang, cabai, kubis, 
markisa, dan wortel. 

Meski potensi bahan baku tomat dan cabai melimpah, namun komoditi tersebut belum banyak 
memberi nilai tambah yang signifikan bagi petani. Saat musim panen tiba maka harga komoditi turun 
drastis bahkan seperti buah tomat seringkali terbuang percuma. Masyarakat di wilayah itu belum akrab 
mengolah buah tomatnya menjadi aneka produk jadi oleh karena minimnya pengetahuan tentang teknik 
pengolahan yang masih dianggap sulit dan merepotkan, masyarakatnya juga belum menyadari 
banyaknya kegunaan produk olahan seperti saus tomat dan produk lainnya yang berkualitas tinggi 
untuk pelengkap berbagai penyajian pangan instant (cepat saji) kekinian di perkotaan.  

Solusi yang ditawarkan kepada mitra tani adalah mengolah tomat menjadi Pure dan Saus serta 
Sambal Inti. Target yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah agar kelompok masyarakat yang 
menjadi mitra lebih mampu dan mandiri dalam mengelola hasil usaha taninya.  

Kegiatan ini juga diharapkan terjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mitra, 
menaikkan nilai tambah produk serta meningkatkan ketrampilan SDM dalam memanfaatkan sumber-
sumber daya yang terdapat disekitarnya sendiri sehingga layak dijadikan jalan keluar bagi 
permasalahan ekonomi yang dihadapi. Luaran dari kegiatan ini adalah produk Pure, Saus Tomat dan 
Sambal Inti.  
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1.  PENDAHULUAN 
 

Derasnya arus globalisasi dengan era 
keterbukaan oleh mudahnya informasi dan 
transportasi cenderung merubah pola konsumsi 
pangan suatu bangsa. Globalisasi telah 
membawa perubahan dalam kehidupan 
masyarakat dunia. Tidak ada lagi sekat yang 
menghalangi terjadinya komunikasi antar 
individu. Globalisasi juga menyuguhkan 
banyak informasi yang berasal dari negara 
lain. Berbagai macam informasi mengalir dari 
satu tempat ke tempat lain baik hal yang 
positif maupun negatif yang terkandung di 
dalamnya.  

Tak terkecuali dalam bidang pangan.  
Perkembangan dunia di era globalisasi saat 
ini, berdampak sangat banyakya dijumpai 
produk makanan cepat saji atau makanan 
instan. Hal ini dipengaruhi oleh pola hidup 
masyarakat yang menginginkan segalanya 
berjalan dengan cepat dan membuat segala 
sesuatunya mudah untuk dibuat. Bukan hal 
aneh saat ini jika banyak orang lebih suka 
jajanan/kuliner/pangan yang bukan asli 
Indonesia lagi, seperti kentucky, hamburger, 
donat, bakso, mie ayam, kentang goreng dan 
lain-lain. Makanan-makanan tersebut 
membutuhkan beberapa bahan penunjang 
olahan sebagai pelengkap, seperti saus tomat, 
pasta tomat, saus cabai, kecap dan sebagainya. 

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' 
Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur 
Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak 
wilayah administrasinya antara 12°33.19' 
hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 
5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.  

Kabupaten Gowa dengan ibukota 
Sungguminasa merupakan wilayah yang 
berbatasan langsung dengan ibukota propinsi 
Sulawesi Selatan, yaitu kota Makassar dengan 
jarak kedua kota tersebut berkisar 10 km dan 
terintegrasi dalam pengembangan Kawasan 
Metropolitan Mamminasata. Letaknya yang 
strategis dan berdekatan dengan Kota 
Makassar memberikan peluang kepada 
pemerintah Kabupaten sebagai daerah 
penghasil komoditas pertanian khususnya 
tanaman pangan dan parawisata.  

Desa Kanreapia adalah salah satu  desa 
penghasil sayur-mayur di Kecamatan Tombolo 
Pao Kabupaten Gowa dengan penduduk 1.008 
kepala keluarga, itu terletak sekitar 70 km dari 

Sungguminasa, Ibukota Kabupaten Gowa, 
tujuh dusun di desa tersebut berkembang 
setelah memiliki infrastruktur jalan 
pengerasan. Penduduk Desa Kanreapia 
umumnya berprofesi sebagai petani dengan 
komoditas utama tomat, kentang, cabai, kubis, 
markisa, dan wortel. 

Meski potensi bahan baku tomat dan cabai 
melimpah di Kabupaten Gowa khususnya desa 
Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao, namun 
komoditi tersebut belum maksimal dalam 
menaikkan nilai tambah bagi petani. Saat 
musim panen tiba maka harga turun drastis 
bahkan buah tomat tersebut seringkali 
terbuang percuma. Beberapa petani lebih 
memilih menjual panen tomat dan cabai 
dengan harga yang sangat rendah per 
kilogramnya, oleh karena tidak laku dijual 
kepada pedagang perantara. Disamping itu 
masyarakat tani belum akrab mengolah buah 
tomatnya menjadi aneka produk jadi karena 
minimnya pengetahuan tentang teknik 
pengolahan yang masih dianggap sulit dan 
merepotkan, masyarakat belum melihat 
banyaknya manfaat  saus tomat dan produk 
lainnya yang berkualitas tinggi untuk berbagai 
pelengkap pada penyajian pangan instant 
(cepat saji) modern di perkotaan. Kendala lain 
yang dihadapi adalah keengganan bersaing 
dengan produk sejenis berkualitas rendah yang 
banyak dicampur dengan bahan lainnya seperti 
labu kuning dengan satuan harga yang sangat 
murah. 

Permasalahan yang dihadapi pengusaha 
pengolah jajanan/panganan maupun 
masyarakat kota Makassar adalah tersedianya 
produk seperti saus tomat, saus sambal yang 
bermutu, bergizi, dengan harga yang layak 
tanpa harus mengimport.  Kemajuan pola 
pikir, wawasan, dan pola hidup sehat 
masyarakat perkotaan akhirnya menuntun 
masyarakat untuk memilih  produk-produk 
seperti  saus dan sambal yang sehat, aman, 
terjamin mutunya, berasal dari bahan asli 
dengan citarasa yang disukai. Kondisi 
demikian membuka peluang dalam 
peningkatan produk olahan tomat dan cabai 
yang lebih baik, dibanding sekadar 
memproduksi saus campuran berkualitas 
rendah. 

Pengolahan tomat menadi Pure Tomat, 
Saus Tomat, dan Sambal dapat Inti menjadi 



alternatif dalam meningkatkan pendapatan 
mitra terhadap tanaman tomatnya.  Produk 
tersebut lebih praktis,  dapat disimpan lebih 
lama dan memudahkan dalam transportasi.   

  
 
2. METODE PELAKSANAAN 
 
a. Pelaksanaan Kegiatan  

Metode pendekatan yang digunakan untuk 
mendukung realisasi kegiatan ini adalah: 
identifikasi dan orientasi lapang, sosialiasi 
(penyuluhan), penerapan teknologi 
(demonstrasi), pengamatan, monitoring dan 
evaluasi. Penerapan metode tersebut 
didasarkan pada pendekatan sebab akibat dan 
pendekatan berorientasi hasil atau out put 
terukur sebagai solusi terhadap perorangan 
maupun kelompok, dengan tahapan sebagai 
berikut: 
1. Tim pelaksana berangkat ke lokasi untuk 

menetapkan lokasi, mengumpulkan data 
terkait waktu pelaksanaan (waktu panen 
tomat, berapa banyak tomat yang akan 
diolah), jadwal, tenaga pembantu di 
lapangan, bahan-bahan dan apa saja  yang 
harus disiapkan dan didatangkan ke lokasi. 

2. Menentukan persiapan bahan-bahan 
meliputi bahan baku, bahan penunjang 
(bahan kimia, bahan pengawet, bahan 
kemas), dan bahan lainnya(bumbu) yang 
sudah harus dipersiapkan sejak dini. Jenis 
alat-alat seperti alat pengolahan, dan alat 
penunjang juga diinventarisir penyediannya 
untuk masing-masing produk dan kelompok 
tani. 

3. Penyusunan kerangka kerja serta jadwal 
pelaksanaan. Disiapkan perlengkapan   
penunjang transfer pengetahuan, baik 
secara lisan, tulisan, dan audio visual.  

4. Mengadakan pertemuan dengan mitra 
kelompok tani untuk membahas batasan 
teknologi yang ditransfer serta sarana yang 
mesti disiapkan oleh mitra kelompok tani 
tersebut.  

5.  Kegiatan    Monitoring    dan    Evaluasi, 
dilakukan dengan melihat minat mitra 
setelah  pelaksanaan,  kendala  yang 
dihadapi mitra dan keberlanjutannya. 

 
b. Pembuatan Pure Tomat dan Saus Tomat 

Proses pembuatan  Pure Tomat dan Saus 
Tomat sebagai berikut: Buah tomat dicuci 
dengan air mengalir, buah tomat dibelah 
menjadi 2 bagian, biji dan air pada bagian 
dalam buah tomat dibuang, daging buah tomat 
diblansing, dihancurkan, ditambahkan bumbu 
(untuk saus), dan gula (untuk pure), dimasak 
hingga kental, didinginkan, pengisian dalam 
wadah steril, dan pemanasan/sterilisasi. 

 
Gambar 1.  Gambar 1. Diagram Alir  pembuatan Pure  

Tomat dan Saus Tomat 
 
c. Pembuatan Sambal Inti 

 
Bahan untuk membuat sambal inti merah 

adalah: cabai merah cabai keriting, cabai rawit 
(buang bijinya), bawang merah, bawang putih, 
tomat, terasi, gula pasir, garam, minyak goreng 
(saat memblender), dan saat menumis. Proses 
pembuatan sambal inti cukup sederhana : 
Pertama pembersihan cabai, perebusan, 
penghancuran, pemasakan/tumis, pendinginan, 
pengemasan dan pelabelan. Diagram alir 
pembuatan sambal inti tertera pada Gambar 1. 

 



 
 

Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan 
Sambal Inti 

 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Kegiatan pengabdian ipteks  ini 

dilaksanakan pada lokasi Desa  penghasil 
tomat yaitu  Desa Kanreapia dengan mitra 
Kelompok Tani “Bina Tani” dan Kelompok 
Tani “Kalpataru”, Kecamatan Tombolo Pao, 
Kabupaten Gowa.  

Saus tomat adalah cairan kental pasta 
yang terbuat dari bubur buah berwarna 
menarik (biasanya merah), mempunyai aroma 
dan rasa yang merangsang. Walaupun 
mengandung air dalam jumlah besar, saus 
memiliki daya simpan panjang karena 
mengandung asam, gula, garam, dan seringkali 
diberi pengawet. Saus tomat dibuat dari 
campuran buah tomat dan bumbu-bumbu. Dan 
pasta yang digunakan berwarna merah muda 
sesuai dengan warna tomat yang digunakan 
(Rukmana, 1994).   

Menurut Suprapti (2000), tomat sebagai 
bahan baku saus tidak ditentukan berdasarkan 
jenis dan varietasnya, tetapi pemilihan tomat 
didasarkan atas umur (tua), tingkat 
kematangan, tingkat kesegaran, dan tidak 
diserang hama atau penyakit.  

Tomat merupakan komoditas yang cepat 
rusak (perishable), sehingga memerlukan 
penanganan yang tepat sejak mulai dipanen. 
Pengolahan tomat menjadi berbagai produk 

pangan olahan menjadi salah satu pilihan 
untuk mengkonsumsi tomat dan memperoleh 
manfaat dari sifat fungsionalnya. 

Kandungan Gizi Saus Tomat  Tomat 
mengandung gizi seperti vitamin dan mineral 
yang cukup lengkap diantranya vitamin A, 
vitamin C, zat besi, kalsium, dan memiliki 
likopen yang tinggi. Likopen ini merupakan 
pigmen yang menyebabkan tomat berwarna 
merah. 

Produk yang dihasilkan diharap 
tercapai tanpa mengabaikan syarat mutu yang 
telah ditetapkan. Syarat mutu untuk saus tomat 
menurut SNI 01-3389-1994 tertera pada Tabel 
1 berikut: 

 
Tabel 1.  Persyaratan Mutu Saus Tomat  

(Sumber : SNI 01-3546-1994) 
No Uraian Satuan Syarat 

Mutu 
1 Keadaan   
1.1 Bau  Khas 
1.2 Rasa  Khas 
1.3 Warna  Khas 
2 Jumlah padatan, %, b/b  25-40 
3 Pengawet   
 Pengawet Benzoat mg/kg Maks. 1000 
4 pH 3-4   
5 Zat warna makanan 

tambahan 
 Sesuai 

dengan SNI 
01-0222- 
1987 *) 

6 Identifikasi tomat  Positif 
7 Cemaran Logam   
7.1 Cu mg/kg Maks. 50,0 
7.2 Pb mg/kg Maks. 1,0 
7.3 Hg mg/kg Maks. 0,03 
7.4 Zn mg/kg Maks 40,0 
7.5 Sn mg/kg Maks. 40,0 

(250,0)**) 
8 Cemaran Arsen mg/kg Maks. 1,0 
9 Cemaran Mikroba   
9.1 Angka lempeng total koloni/g Maks 105 
9.2 Kapang, % (lapang pandang)  Maks 50 

Catatan : 
*)     SNI 01-0222-1987, Bahan Tambahan Makanan dan Revisinya. 
**)  Jika dikemas dalam gelas maks. 40,0 mg/kg dan  
jika dikemas dalam kaleng Maks. 250,0   mg/kg. 
 

Berdasarkan penelitian Agarwal dan Rao 
(1999) bahwa masyarakat disarankan untuk 
mengkonsumsi rata-rata 1,86 mg likopen per 
hari dan dibawah angka tersebut dinyatakan 
kekurangan likopen. Oleh karena itu, jika 
dalam setiap 100 gram tomat mentah rata-rata 
mengandung likopen 3-5 mg, maka dalam 
sehari idealnya mengkonsumsi 200 gram 
tomat agar mampu mengurangi risiko terkena 
kanker. 

Salah satu tanaman yang juga penting 
dalam kebutuhan sehari-hari adalah cabai. 
Produksi cabai merah di Indonesia mengalami 



peningkatan selama lima tahun terakhir rata-
rata sebesar 7,5%per tahun (Badan Pusat 
Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura, 
2014). Tomat dan cabai menjadi kebutuhan 
pangan sehari-hari yang akhir-akhir ini harga 
bahan segarnya sering berfluktuasi tak 
terkendali mengikuti musim, iklim dan 
kebutuhan. 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 
(SNI) No. 01-2976 Tahun 2006, saus cabai 
atau sambal adalah saus yang diperoleh dari 
bahan utama cabai (Capsicum Sp), baik yang 
diolah dengan penambahan bumbu-bumbu 
makanan yang diizinkan, atau tanpa penambah 
makanan lain dengan bahan tambahan pangan 
yang diizinkan. 

Saus dibuat dalam bentuk pasta yang 
terdiri atas campuran buah tomat dengan 
penambahan cabai untuk menambah rasa 
pedas. Saus memiliki berbagai variasi rasa 
tergantung bumbu yang ditambahkan. Saus 
umumnya dapat disimpan dalam waktu yang 
lama akibat penambahan bahan pengawet 
(Hambali, dkk, 2006). 

Prinsip pengolahan saus/sambal agar 
diperoleh hasil olahan yang baik adalah 
kualitas bahan baku (bebas dari kerusakan 
fisik, mekanik maupun mikroba), proses 
persiapan bahan baku dan persiapan alat, 
prosedur pengolahan yang tepat yaitu 
menggunakan suhu yang tidak merusak nilai 
gizi bahan baku, saat yang tepat untuk 
menghentikan pemanasan dalam pengolahan. 
Tahapan ini menentukan mutu hasil olahan, 
selanjutnya tahapan berikutnya adalah 
pengemasan dan penyimpanan, yang dilakukan 
agar produk yang dikemas dan disimpan tidak 
mengalami penyimpangan (Suprapti, 2000).  

 
Tabel 2. Mutu Fisik dan Kimia Saus Cabai  

No Faktor Mutu Saus cabai Persyaratan 
Mutu SNI 01-
2976-2006 

1 Aroma Normal Normal 
2 Rasa Normal Normal 
3 Kadar Air (%) 78.87 Maks 83 
4 Vitamin C 

(mg100g-1) 
85.53 - 

5 pH 3.95 Maks.4 
6 Serat Kasar (%) 0.32 - 
7 Total Padatan 

Terlarut 
37.24 Min 20 

 
Kebersihan merupakan syarat mutlak 

yang harus diperhatkan dalam pengolahan dan 

pengawetan saos tomat karena berkaitan 
langsung dengan keselamatan hidup manusia. 
Apabila syarat kebersihan tak terpenuhi selain 
dapat membahayakan konsumen, juga untuk 
menjaga kualitas produk, pemilihan bahan-
bahan berkualitas, proses pembuatannya benar, 
syarat higienis terjamin, serta ketepatan 
pemberian bahan pengawet dan 
pengemasannya (Astawan, 2008). 

 

 
 Demikian juga halnya dengan peralatan 

yang digunakan, sebaiknya tidak terbuat dari 
logam seperi aluminium, kuningan dan besi. 
Hal ini disebabkan karena bahan atau 
campuran untuk membuat saos tomat bersifat 
asam, maka dikhawatirkan antara alat dan 
bahan bereaksi membentuk ikatan logam yang 
bersifat racun .  

Meskipun pola konsumsi masyarakat 
mulai berubah selayaknya tetap memberi 
kesempatan memberdayakan masyarakat agar 
dapat mengelola potensi dan sumberdaya 
yang dimiliki secara optimal dan lestari 
mengikuti kebutuhan dan trend konsumen.  

 Kegiatan dan peran keseharian dari 
pekerjaan tani difokuskan dengan upaya 
meningkatkan nilai tambah hasil usaha, yang 
pada akhirnya meningkatkan taraf hidup 
masyarakat dengan memanfaatkan 
sumberdaya alam yang ada disekelilingnya.  

Dengan tetap mengambil hal positip dari 
globalisasi dan pengaruhnya terhadap pola 
konsumsi,  ragam pangan olahan, dan jenis 
kuliner yang masuk ke negara kita, maka 
pemanfaatan sumber daya alam pembangunan 
hendaknya tetap dilandasi dengan pendekatan 
pendayagunaan sumberdaya alam  dengan 
manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran 
masyarakat terutama masyarakat lokal 
penghasil bahan baku secara berkelanjutan.  

 
 
4. KESIMPULAN 
 
a. Masyarakat di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa, khususnya 
kelompok tani yang terlibat layak dan  



antusias untuk diajak mengolah tanaman 
tomat dan cabai miliknya. 

b. Tomat dapat diolah menjadi pure dan saus 
tomat maupun sambal dengan teknologi 
sederhana dan yang tidak rumit. 

c. Usaha pengolahan tomat dan cabai dapat 
menjadi alternatif usaha yang berpotensial 
dan dapat memperluas lapangan kerja serta 
menambah  penghasilan  kelompok tani 
mitra di Desa Kanreapia Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
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