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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas karuniaNYA maka
Prosiding Seminar Nasional PATPI cabang Makassar ini telah diselesaikan dengan baik.
Prosiding ini berisikan makalah-makalah lengkap yang telah dipresentasikan dalam Seminar
Nasional PATPI bertemakan “Peningkatan Daya Saing Industri Pangan Nasional Berbasis
Pangan Lokal Inovatif” yang telah dilaksanakan dengan lancar di Kampus Unhas Tamalanrea,
Makassar, pada tanggal 18 – 20 Agustus 2016. Seminar Nasional PATPI yang pertama kali
diselenggarakan oleh cabang Makassar ini bertujuan untuk mendiseminasikan

hasil-hasil

penelitian aktual berbasis pangan lokal, mengembangkan kerjasama antara berbagai pihak yang
terkait dengan pengembangan produk pangan, berbagi informasi mengenai upaya
pengembangan pangan lokal yang inovatif, dan melakukan terobosan dalam rangka
meningkatkan daya saing industri pangan nasional dan hilirisasi produk hasil penelitian.
Kegiatan tersebut diadakan selama tiga hari yaitu tanggal 18 dan 19 Agustus 2016
berupa seminar nasional yang dirangkaikan dengan temu bisnis dan tanggal 20 Agustus
dilakukan kunjungan lapang ke industri pangan dilanjutkan dengan city tour di kota Makassar.
Peserta yang terdaftar dalam seminar tersebut berasal kalangan mahasiswa, akademisi, peneliti,
pemerhati masalah pangan, penentu kebijakan terkait pangan, dan industry dari berbagai
instansi, industri dan universitas di Indonesia.
Diharapkan hasil kegiatan seminar ini dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan industry pangan nasional berbasis pangan local.
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Panitia Seminar Nasional PATPI Cabang Makassar

DAFTAR ISI

Halaman Judul...................................................................................................................

i

Halaman Hak Cipta...........................................................................................................

ii

Kata Pengantar..................................................................................................................

iii

Daftar Isi............................................................................................................................

iv

Makalah Seminar Nasional PATPI Cabang Makassar 2016
GIZI DAN PANGAN FUNGSIONAL
Potensi Antioksidan dari Ekstrak Empelur Batang Sagu Baruk (Arenga microcharpha)
Edi Suryanto, Lidya Irma Momuat.................................................................................... . 1
Pengembangan Makanan Berkalori Tinggi dalam Bentuk Instan Berbahan Baku Sagu
(Metroxylon sp.)
Nancy Kiay, Sofyan Abdullah.............................................................................................. 10
Pembuatan Sosis Fungsional Berbahan Dasar Ikan Tenggiri (Scomberomorus Sp.)
dan Tepung Daun Kelor (Moringa oleifera L)
Andi Sukainah, Nurlaila, Amiruddin ................................................................................. . 16
Uji Aktivitas Antihipertensi Teh Celup Campuran Cincau Hitam dan Rosela
Tri Dewanti Widyaningsih, Nova Rizki F., Laila Rifka................................................... .. 22
Studi Pembuatan Es Krim dengan Formulasi Ekstrak Mengkudu (Morinda citrifolia L),
Bahan Pengisi dan Susu Cair
Jalil Genisa............................................................................................................................. 33
Studi Pendahuluan Ekstraksi Kinetik Minyak Bekatul Padi
Fajriyati Mas'ud, Meta Mahendradatta, Amran Laga, Zainal ......................................... 50
MIKROBIOLOGI DAN BIOTEKNOLOGI PANGAN
Studi Ekstraksi Virgin Coconut Oil (VCO) Secara Kombinasi Enzimatis Menggunakan
Ekstrak Bromelin Kasar Kulit Buah Nanas (Ananas Comosus L. Merr), Pendinginan
dan Sentrifugasi
Nandi K. Sukendar, Ummul Khayrah, Meta Mahendradatta .......................................... 55
MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
Pengaruh Suhu dan Konsentrasi Lateks Pepaya Terhadap Mutu Keju Dangke Tradisional
Enrekang
Muhammad Arpah, Gita Eka Prahasti, Nur Aini Fathiarisa ............................................ 68

Evaluasi Residu Pestisida Propoxur pada Produk Ikan Asin yang Dipasarkan di Kota
Makassar
Nursinah Amir ....................................................................................................................... 83
Kinetika Inaktivasi Bakteri Salmonella sp. pada Karkas Ayam Menggunakan Metode Pulsa
Sinar Ultraviolet
Wahyu Suryaningsih, Supriono, Budi Hariono .................................................................. 92
Uji Preliminari Racun dan Karakterisasi pada Kemiri yang Diberi Perlakuan Pemanasan
Basah dan Pemanasan Kering
Mariyati Bilang, Adiansyah Syarifuddin, Andi Dirpan .................................................... 105
Aplikasi Micro Dripper pada Beberapa Tanaman Hortikultura
Sitti Nur Faridah.....................................................................................................................118
PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN
Pengaruh Penambahan Daun Cincau Hijau (Premna oblongifolia, M) terhadap Aktivitas
Antioksidan dan Karakteristik Crackers yang Dihasilkan
Sahadi Didi Ismanto, Novelina, Adek Fauziah ................................................................... 124
Aktivitas Antioksidan Seduhan Daun Alpukat dengan Variasi Penambahan Cengkeh dan
Melati (ALCETI)
Ainun Ayu Lestari ................................................................................................................. 138
Aplikasi Pupuk Organik dan Fosfat Anorganik terhadap Pertumbuhan Tanaman Kedelai
Di Lahan Kering
Andi Ralle, St. Subaedah.......................................................................................................143
Pengaruh Penggunaan Maltodextrin Terhadap Sifat Fisik Ekstrak Kering Markisa
Ansar, Satrijo Saloko, St. Rohani, Nazaruddin .................................................................. 151
Pembuatan Edible Film Tepung Kulit Pisang Agung (Kajian Proporsi Tepung Kulit:
Pati Kulit Pisang Agung dan Konsentrasi Sorbitol)
Maimunah Hindun Pulungan, Candra Aurumingtyas Hastuti, Ika Atsari Dewi ........... 158
Manajemen Persediaan Bahan Baku Lolun Ubi Kayu pada Home Industry Produk Enbal
di Kota Tual Propinsi Maluku
Natelda R. Timisela, Ester D. Leatemia, Febby J. Polnaya, Rachel Breemer.................. 170
Minuman Antioksidan dari Campuran Ekstrak Bunga Clitoria ternatea, Hibiscus
sabdariffa, Ipomoea tricolor
Stephanie Bun, A Muzi Marpaung , Della Rahmawati ...................................................... 179
Analisis Proses Gelatinisasi, Viskositas dan Berat Molekul Tepung Wikau maombo dari
Ubi Kayu Pahit (Manihot esculenta Crantz)
Sri Wahyuni, Ansharullah, Saefuddin, Marzwan, Asranudin, Holilah ............................ 187
Karakteristik Emulsi Virgin Coconut Oil dengan Menggunakan Berbagai Jenis Emulsifier
Lastri Wiyani, Andi Aladin, Setyawati Yani, Rahmawati. ............................................... 196

Evaluasi Sifat Yogurt Bebas Gula Dengan Kacang Hijau dan Edamame Sebagai Sumber
Protein
Filiana Santoso, Daniel Agustian .......................................................................................... 205
Pengembangan Kunyit Sebagai Antioksidan Pada Minyak Goreng Hasil Penggorengan
Berulang
Andi Abriana, Eva Johannes ................................................................................................ 217
Pengembangan Bioproses dari Jagung Ketan (Zea mays L) Menjadi Produk Brem Padat
Sri Udayana Tartar, Sriwati Malle, Muhammad Fitri, Andi Santi .................................. 231
Analisis Kualitas Irisan Wortel Segar (Daucus carota L) selama Penyimpanan dalam
Kemasan Atmosfer Termodifikasi (MAP)
Ince Siti Wardatullatifah, Salengke, Supratomo ................................................................ 238
PENGOLAHAN PANGAN/PROCESSING
Pengaruh Komposisi Media Filter pada Proses Penjernihan Sirup Glukosa
Amran Laga, Salengke, Nandi K. Sukendar, Adiansyah ................................................... 257
Efek Pre-Treatment Blanching Terhadap Karakteristik Fungsional Tepung Labu Kuning
(Cucurbita moschata)
Widya Dwi Rukmi Putri, Sudarma Dita Wijayanti, Deazy Ristanti, Novita Kartika
Sari .......................................................................................................................................... 270
Potensi Pemanfaatan Asap Cair Produk Samping Dari Pirolisis Limbah Biomassa
Tongkol Jagung
Andi Aladin, Takdir Syarif, Lastri Wiyani, Muallim ....................................................... 281
Pengembangan Gula Semut Organik dari Nira Aren (Arrenga pinnata Merr) dengan
Citarasa Jahe
Sofyan Abdullah, Nancy Kiay ............................................................................................... 290
Aktivitas Antioksidan dan Karakteristik Organoleptik Minuman Daun Sukun (Artocarpus
altilis) dengan Penambahan Bunga Melati (Jasminum sambac Ait.)
Mulyati M. Tahir, Zainal, Darma ........................................................................................ 298
Pembuatan Cokelat Batang Derivat Kakao Tapalang Barat dengan Variasi Konsentrasi
Lemak Kakao dan Bubuk Kakao
Jumriah Langkong, Mulyati M. Tahir, Syarif Hidayat ..................................................... 307
Laju Pengeringan Bahan Herbal dengan Prototipe Pengering Hibrid Tenaga Matahari dan
Listrik
Anton Rahmadi, Herry Setiawan, Ary Santoso, Fahrul Agus, Wiwit Murdiyanto......... 317
Peningkatan Kualitas Minyak Kelapa dengan Pemucatan Menggunakan Arang Aktif
Sistem Kolom
Amran Laga, Zainal, Andi Dirpan, Abdul Waris ............................................................... 328

Pengaruh Penyimpanan Terhadap Mutu Buah Pisang Kepok (Musa paradisiaca
Formatypica L) Terolah Minimal
Andi Nur Faidah Rahman, Rindam Latief, Andi Marlisa Bossa Samang ....................337
Studi Status Produksi Makanan Olahan Skala Rumah Tangga di kabupaten Wajo,
Propinsi Sulawesi Selatan
Rindam Latief, Andi Satriani............................................................................................... 341
Optimalisasi Proses Presipitasi Ekstrak Karaginan Rumput Laut Euchema cottoni
Menggunakan Metode Permukaan Respons
Sri Hajriani AR, Salengke, Supratomo................................................................................ 345
Optimalisasi Proses Pemanasan Ohmic Untuk Ekstraksi dari Kappaphycus alvarezii
dengan Menggunakan Metode Permukaan Respons
Nurul Muchlisah Zainuddin, Salengke, Supratomo ........................................................... 352
Optimalisasi Limbah Padat Hasil Ekstraksi Rumput Laut Eucheuma catonii pada
Pembuatan Gel Pengharum Ruangan Minimalis
Muhammad Fitri, Andi Santi, Sri Udayana Tartar, Sriwati Malle .................................. 361
Penyimpanan Buah Naga Merah (Hylocerus polyrhizus) dengan Pengemasan Vakum
Siti Fatima, Mursalim, Iqbal................................................................................................. 367
MAKALAH POSTER
Kajian strategi system pengawasan dan pengendalian mutu produk ebi furay pada
PT Nusa
Isnam Junais, Amiruddin Hambali, Samsuar ................................................................... 381
Aplikasi system informasi manajemen (SIM) pada mutu biji kakao di Sulawesi Selatan
(Studi kasus pada perusahaan XYZ)
Amiruddin Hambali, Andi Dirpan ..................................................................................... . 391
Pengaruh penambahan nenas (Ananas comosus L merr) terhadap mutu selai nangka
(Artocarpus heterophyllus)
Asriani I. Laboko, Nurhafsah, Masriani, Sazkiyanto Manggabarani, Salma
Mustafa................................................................................................................................... 412
Kajian mutu kerupuk kulit pisang kepok (Musa acuminat a balbisiana colla)
Herman Hatta, Nurhafsah, Asriani I Laboko, Masriani, Saskiyanto Manggabarani .... 417
Pengaruh fermentasi susu kedelai oleh bakteri asam laktat dari air susu ibu terhadap
kadar isoflavon genestein dan daidzeinnya
M. Natsir Djide, Sartini, Rangga M.Asri..........................................................................

423

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

POTENSI ANTIOKSIDAN EKSTRAK FENOLIK DARI EMPELUR BATANG SAGU
BARUK (Arenga microcharpha)
Antioxidant Potency of Phenolic Extract from Sago Baruk Trunks Pith (Arenga microcharpha)
Edi Suryanto1 dan Lidya Irma Momuat1
Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Universitas Sam Ratulangi Manado
Jl. Kampus Unsrat Kleak, Manado 95115
Penulis Korespondensi: email edisuryanto@yahoo.com

1

Abstrak
Sagu baruk (Arenga microcarpha) merupakan salah satu jenis tanaman endemik
Kepulauan Sangihe Talaud, Sulawesi Utara yang potensial sebagai sumber pangan
alternatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari aktivitas antioksidan dari ekstrak
empelur batang sagu baruk dengan perlakuan pengadukan dan tanpa pengadukan. Empelur
batang sagu segar diekstraksi dengan air destilat dan selanjutnya disimpan selama 1, 2 dan
3 hari. Setelah itu, filtrat diperoleh diuapkan pelarutnya dengan cara pengadukan dan tanpa
pengadukan. Ekstrak empelur batang sagu baruk dianalisis kandungan total fenolik dengan
metode Folin Ciocalteu. Aktivitas antioksidan dievaluasi dengan penangkalan radikal
bebas difenil pikrilhidrazil (metode DPPH) dan kapasitas total antioksidan (metode
FRAP). Hasil analisis terhadap kandungan total fenolik menunjukkan bahwa ekstrak
empelur batang sagu baruk pada penyimpanan 1 hari dengan tanpa pengadukan lebih
tinggi dibandingkan dengan pengadukan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa ekstrak
empelur sagu baruk (tanpa pengadukan) lebih kuat aktivitas penangkal radikal bebas
DPPH dibandingkan dengan pengadukan (nilai rata-rata 84,04% dan 68,82%). Demikian
pula, kapasitas total antioksidan menunjukkan bahwa ekstrak empelur sagu baruk (tanpa
pengadukan) memiliki kapasitas (nilai rata-rata 62,78 µmole/100 g and 25,37 µmole/100
g) lebih tinggi daripada perlakuaan pengadukan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
ekstrak empelur batang sagu baruk memiliki senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan.
Kata kunci: sagu baruk, pengadukan, ekstrak fenolik, antioksidan

PENDAHULUAN
Sagu baruk (Arenga microcharpha Beccari) merupakan tanaman endemik
yang banyak tumbuh di daerah Kabupaten Sitaro, Sangihe, Talaud dan telah lama
dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai pangan lokal pengganti beras. Sagu
baruk dapat digunakan sebagai sumber potensial pati dan pangan fungsional
sehingga dapat dijadikan pangan alternatif. Pati sagu baruk merupakan hasil
ekstraksi empulur pohon sagu yang dapat dilakukan secara manual maupun
mekanis. Pati sagu dapat diperoleh dengan cara mengekstraksi empulur batang
sagu yang telah dihancurkan terlebih dahulu. Setelah ekstraksi berulang-ulang
dengan air, dilakukan penyaringan dan pengendapan pati selama waktu tertentu.
Air hasil rendaman pati kemudian dibuang sehingga diperoleh tepung sagu basah
(Papilaya, 2009).
Proses pengolahan sagu menjadi pati sagu, diduga terjadi penurunan hasil
dan kualitas serta nilai fungsional dari pati sagu. Padahal air cucian selama proses
pengolahan tepung sagu mengandung fitokimia yang dapat dimanfaatkan sebagai
sumber antioksidan alami. Menurut Tahir (2004) bahwa ekstrak empelur, limbah
empelur dan limbah cair dari proses pengolahan sagu jenis metroxylon memiliki
aktivitas antioksidan dan tidak memiliki sifat toksik. Penelitian lain menyatakan
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bahwa senyawa polifenolik dari ekstrak cair sagu menunjukkan secara efektif
menurunkan radikal bebas dalam semua jaringan hewan coba (Ramasamy et al.,
2005). Selanjutnya kandungan pati sagu yang diberikan pada tikus percobaan
mampu menurunkan peroksida lipida (Hirao dan Igarashi, 2003). Penelitian lain,
melaporkan bahwa tepung sagu baruk mengandung fitokimia fenolik, flavonoid
dan tannin terkondensasi serta memiliki aktivitas antioksidan yang diukur dengan
metode penangkal radikal bebas DPPH dan kemampuan mereduksi (Momuat et
al., 2015; Tarigan et al., 2015).
Beberapa studi epidemiologi menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi
antioksidan fenolik alami yang terdapat dalam sayuran, buah-buahan dan rempahrempah mempunyai manfaat besar terhadap kesehatan yakni dapat mengurangi
resiko penyakit degeneratif seperti penyakit kardiovascular, kanker, penyakit
jantung koroner dan kanker (Ames dan Shigenaga, 1993; Shahidi, 1997). Hal ini
disebabkan produk derivat tanaman (edibel dan non edibel) mengandung sejumlah
besar fitokimia dan senyawa fenolik (asam fenolik, flavonoid, tanin, lignan) dan
non fenolik (karotenoid, vitamin C) yang memiliki kemampuan dalam
penangkapan dan penghambatan ROS dan radikal bebas (Haliwell dan Guttridge,
2001).Sejauh ini aktivitas antioksidan dari empelur batang sagu baruk belum
banyak yang terungkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari aktivitas
antioksidan ekstrak fenolik dari empelur batang sagu baruk dengan perlakuan
pengadukan dan tanpa pengadukan.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen yang
dilaksanakan di UPT Laboratorium Terpadu Universitas Sam Ratulangi, Manado
dan Laboratorium Kimia Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam Universitas Sam Ratulangi, Manado untuk preparasi, ekstraksi dan
pengujian aktivitas antioksidan.
Bahan dan alat
Bahan
Sagu baruk diperoleh dari Desa Manganitu, Kabupaten Sangihe, Sulawesi
Utara. Beberapa bahan kimia yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
berkualifikasi pro analisis: etanol, natrium karbonat, reagen Folin-Ciocalteu,
natrium asetat, asam asetat, asam klorida, besi (III) klorida, Besi (II) sulfat dan
asam galat diperoleh diperoleh dari MERCK (Darmstadt, Germany). 2,4,6 tripyridyl-s-triazine (TPTZ) diperoleh dari Fluka, Chemic AG (Deisenhoten,
Switzerland). 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) diperoleh dari Sigma Chemical,
Co.
Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah water bath (Thermologic),
desikator, panci, pisau, alat-alat gelas (Pyrex), mikropipet (Brand, 100-1000 µL),
vortex mixer (Vm-300), pengaduk magnet, hot plate (Industrial Equipment &
Control, Australia ), timbangan analitik (Sartorius), oven (Mammert) dan
spektrofotometer UV-Vis (Shimadzu 1700).
Prosedur Penelitian
Pengambilan sampel
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Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan ekstrak dan tepung sagu
baruk adalah tanaman sagu yang siap panen dengan umur panen sekitar 12 tahun.
Tanaman sagu baruk diperoleh dari daerah Manganitu, Kabupaten Sangihe,
Sulawesi Utara.
Ekstraksi empelur batang sagu baruk
Proses pembuatan ekstrak dari empelur dilakukan setelah batang dibelah
memanjang sehingga bagian dalam terbuka. Bagian teras batang dicacah dan
diambil kemudian empelurnya dipotong-potong kecil dengan menggunakan pisau
stainless steel dengan ukuran 1 cm. Sebanyak 50 g empelur sagu baruk basah
diekstraksi dengan 3x 250 mL akuades kemudian dihaluskan dengan blender
selama 5 menit dan dilakukan penyaringan menggunakan kain sifon untuk
memperoleh filtrat dan ampas. Ampas empelur diekstraksi kembali diekstraksi
dengan cara yang sama, selanjutnya filtrat digabung dan didiamkan selama 0, 1, 2
dan 3 hari untuk memisahkan antara supernatan dan endapan sagu. Setelah itu,
supernatant diuapkan dengan cara pemanasan (perlakuaan pengadukan, P dan
tanpa pengadukan, TP) untuk mendapatkan ekstrak empelur batang sagu baruk.
Rendemen dari ekstrak empelur batang sagu baruk dihitung berdasarkan berat
kering dan hasilnya disimpan pada suhu 5 oC sebelum dilakukan analisis fitokimia
dan pengujian aktivitas antioksidan.
Penentuan kandungan total fenolik
Kandungan total fenolik dalam ekstrak empelur batang sagu baruk dan
cookies ditentukan dengan metode Li et al. (2009). Sampel sebanyak 0,1 mL
ditambahkan dengan 0,1 mL reagen Folin-Ciocalteu (50%) dalam tabung reaksi
dan kemudian campuran ini divortex selama 3 menit. Setelah interval waktu 3
menit, 2 mL larutan Na2CO3 2% ditambahkan. Selanjutnya campuran disimpan
dalam ruang gelap selama 30 menit. Absorbansi sampel dibaca dengan
spektrofotometer pada λ 750 nm. Hasilnya dinyatakan sebagai ekuivalen asam
galat dalam µg/mL ekstrak. Kurva kalibrasi dipersiapkan pada cara yang sama
menggunakan asam galat sebagai standar.
Penentuan penangkal radikal bebas DPPH
Penentuan aktivitas aktioksidan menggunakan metode penangkal radikal
bebas DPPH Li et al. (2012). Dipersiapkan sebanyak 2 mL larutan 1,1-difenil-2pikrilhidrazil (DPPH) 93 M dalam etanol dan ditambahkan 0.5 mL ekstrak
tepung sagu baruk. Berubahnya warna larutan dari ungu ke warna kuning
menunjukkan efisiensi penangkap radikal. Selanjutnya pada lima menit terakhir
menjelang 30 menit, absorbansi diukur pada λ 517 nm dengan spektrofotometer
UV-Vis. Aktivitas penangkalan radikal bebas dihitung sebagai persentase
berkurangnya warna DPPH dengan menggunakan persamaan:
Aktivitas penangkal radikal bebas (%) = [1 ] x 100%
Penentuan total antioksidan dengan metode FRAP
Penentuan total antioksidan ditentukan menurut metode ferric reducing
ability of plasma (FRAP) (Szydlowska-Czerniak et al., 2008). Pengukuran
dilakukan dengan mengambil 0,1 mL ekstrak atau fraksi yang dilarutkan dalam
etanol dicampurkan dengan 3 mL reagen FRAP dalam keadaan segar. Kemudian
campuran dikocok dengan alat vortex dan setelah itu, segera dilakukan
pengukuran absorbansinya pada panjang gelombang 593 nm. Reagen FRAP selalu
dipersiapkan dalam keadaan segar dengan mencampurkan 2,5 mL, 10 mM larutan
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2,4,6-tripiridil-s-triazina (TPTZ) dalam 40 mM HCl mM dengan 2,5 mL, 20 mM
larutan FeCl3 6H2O dan 2,5 mL, 0,3 M buffer asetat pada pH 3,6. Kandungan total
antioksidan dinyatakan sebagai ekuivalen Fe3+ menjadi Fe2+ dalam μmol/L
ekstrak. Untuk membuat kurva standar dipersiapkan pada cara yang sama
menggunakan larutan FeSO4 dengan konsentrasi antara 100-1000 μmol/L
Analisis statistik
Semua data eksperimen dilakukan dua kali ulangan dan hasilnya dinyatakan
sebagai rataan ± SD. Analisis dilakukan menggunakan software SPSS versi 18.
Ekstraksi dan kandungan fitokimia empelur batang sagu baruk
Hasil analisi kandungan fitokimia dalam penelitian ini ditentukan
berdasarkan kandungan total fenolik dalam ekstrak empelur batang sagu baruk
disajikan dalam Gambar 1. Dari kedua perlakuan yang diuji, semua memiliki
kandungan total fenolik yang signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa ekstrak
empelur batang sagu yang diuji kaya dalam fitokimia fenolik. Dari data secara
kuantitatif menunjukkan bahwa kandungan total fenolik, kedua perlakuan dan
lama penyimpanan kelihatan sangat berbeda diantara jenis sampel yang
diperlakukan (Gambar 1). Untuk ekstrak yang diperlakukan dengan penyimpanan
selama 1 hari dan perlakuan tanpa pengadukan (TP) memiliki kandungan total
fenolik lebih tinggi daripada penyimpanan 2 dan 3 hari. Sebaliknya, untuk ekstrak
yang diperlakukan dengan penyimpanan selama 2 hari dengan perlakuaan
pengadukan (P) memiliki kandungan total fenolik lebih tinggi daripada
penyimpanan 1 dan 3 hari.
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Gambar 1. Kandungan total fenolik ekstrak empelur sagu baruk dengan lama
penyimpanan 3 hari dan proses penguapan dengan perlakuan
pengadukan dan tanpa pengadukan (P: pengadukan dan TP: tanpa
pengadukan)
Berdasarkan Gambar 1 diperoleh bahwa ekstrak empelur sagu baruk dengan
tanpa pengadukan (TP) menunjukkan kandungan total fenolik paling tinggi
dibandingkan dengan pengadukan pada setiap lama penyimpanan. Hasil penelitian
4
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ini juga ditemukan bahwa pada perlakuan pengadukan (P) selama penyimpanan 2
hari memiliki kandungan total fenolik paling tinggi daripada penyimpanan 1 dan 3
hari. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa produksi optimal ekstrak
empelur batang sagu baruk terdapat pada pada lama penyimpanan 1 hari dengan
perlakuan tanpa pengadukan (TP). Data ini didukung hasil pengujian kandungan
total fenolik kandungan total fenolik dalam sampel ditentukan berdasarkan
kemampuan senyawa fenolik dalam ekstrak empelur batang sagu baruk, bereaksi
dengan asam fosfomolibdat-fosfotungstat dalam reagen Folin-Ciocalteau yang
berwarna kuning dan akan berubah menjadi warna biru (Prior et al., 2005).
Semakin tua intensitas warnanya menandakan semakin tinggi kandungan total
fenolik di dalam ekstrak. Dalam hal ini ekstrak empelur batang sagu baruk dengan
tanpa pengadukan selama 1 hari (TP1) memiliki intensitas warna biru yang lebih
tua dibandingkan dengan ekstrak TP2, TP3, P2, P1 dan P3 . Oleh sebab itu,
ekstrak TP1 memiliki kandungan total fenolik tertinggi.
Aktivitas penangkal radikal bebas tepung sagu baruk
Aktivitas penangkal radikal bebas dari ekstrak empelur batang sagu baruk
dengan berbagai perlakuan dievaluasi dengan pengujian radikal 1,1-difenil-2pikrilhidrazil (DPPH). Senyawa DPPH adalah radikal bebas stabil dan menerima
satu elektron atau hidrogen menjadi molekul yang stabil (Matthaus, 2002).
Pengujian aktivitas penangkap radikal bebas DPPH secara spektrofotometer
dilakukan dengan mereaksikan ekstrak dengan larutan DPPH.
Hasil pengujian aktivitas penangkal radikal bebas DPPH dari perlakuaan
ekstrak empelur batang sagu baruk disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penangkal radikal bebas paling tinggi
untuk perlakuaan tanpa pengadukan ditemukan pada lama penyimpanan 1 hari
yang diikuti oleh lama penyimpan 2 dan 3 hari. Semakin lama penyimpan
semakin menunjukkan penuruan aktivitas penangkal radikal bebas. Sebaliknya,
untuk perlakuan pengadukan memperlihatkan aktivitas antioksidan piling tinggi
diperoleh pada lama penyimpanan 2 hari daripada lama penyimpanan 1 dan 3
hari.

5

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

Aktiivuitas penangkal radikal bebas (%)

90
80
70
60
50
40

TP

30

P

20
10
0
1

2

3

Lama penyimpanan (Hari)

Gambar 2. Aktivitas penangkal radikal bebas DPPH dari ekstrak empelur sagu
baruk (P: pengadukan, TP: tanpa pengadukan)
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlakuan tanpa pengadukan
memiliki kemampuan sebagai penangkal radikal bebas lebih tinggi dibandingkan
dengan perlakuan pengadukan pada penyimpanan 1 hari. Data ini menunjukkan
bahwa senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak empelur batang sagu
memiliki kemampuan yang baik dalam menangkal radikal bebas DPPH. DPPH
adalah senyawa radikal bebas yang dapat bereaksi dengan atom hidrogen yang
berasal dari suatu senyawa antioksidan pada ekstrak empelur batang sagu dan
membentuk DPPH tereduksi. Perubahan serapan yang dihasilkan oleh reaksi ini
menjadi ukuran kemampuan senyawa antioksidan dari bahan tersebut.
Dari data tersebut menunjukkan bahwa kedua perlakuaan baik dengan
pengadukan maupun tanpa pengandukan memiliki kemampuan sebagai penangkal
radikal bebas DPPH. Hasil ini dibuktikan dengan kemampuan semua ekstrak
empelur batang sagu baruk dengan perlakuan pengadukan dan tanpa pengadukan
memiliki aktivitas penangkal radikal bebas >50%. Dengan demikian, kedua
perlakuaan tersebut memiliki potensi besar sebagai penangkal radikal bebas
DPPH dan berkemampuan tinggi untuk melepaskan atom hidrogen atau elektron
kepada radikal difenilpikrilhidrazil (violet) menjadi senyawa non radikal
difenilpikrilhidrazin (kuning) (Molyneux, 2004). Tinggi rendahnya aktivitas
penangkal radikal bebas DPPH dari dua perlakuaan disini tergantung pada lama
penyimpanan, pengadukan atau tanpa pengadukan dan seberapa besar kandungan
fenolik terdapat dalam empelur batang sagu sagu baruk. Efek penangkalan radikal
bebas DPPH meningkat dengan peningkatan jumlah ekstrak yang diberikan.
Kandungan total antioksidan ekstrak empelur batang sagu baruk
Hasil analisis kapasitas total antioksidan ekstrak empelur batang sagu
baruk pada kedua perlakuan (pengadukan dan tanpa pengadukan) dapat dilihat
pada Gambar 3. Pengujian aktivitas antioksidan dengan metode FRAP didasarkan
6
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atas kemampuan senyawa antioksidan dalam mereduksi besi(III)-tripiridil-triazin
menjadi besi(II)-tripiridiltriazin. Metode FRAP bekerja berdasarkan reduksi dari
ferroin, kompleks Fe3+ dari tripiridiltriazin Fe(TPTZ)3+ menjadi kompleks Fe2+,
Fe(TPTZ)2+ yang berwarna biru oleh antioksidan pada suasana asam. Hasil
pengujian diinterpetasikan dengan peningkatan absorbansi pada panjang
gelombang 596 nm dan dapat disimpulkan sebagai jumlah Fe2+ (dalam mikromol)
ekuivalen dengan antioksidan standar.
Gambar 3, konsentrasi Fe2+ tertinggi terdapat pada perlakuaan tanpa
pengadukan (TP) sebesar 433,89 µmol/100 g dengan lama penyimpanan 1 hari
dan yang paling rendah sebesar 262,96 µmol/100 g. Hal ini menunjukkan bahwa
kemampuan ekstrak empelur sagu baruk tanpa pengandukan (TP) memiliki
kemampuan dalam mereduksi Fe3+-(TPTZ) menjadi Fe2+-(TPTZ). Total
antioksidan kedua perlakuan menunjukkan perbedaan yang signifikan (p<0,05).
Produksi ekstrak empelur sagu baruk dengan perlakuan tanpa pengadukan
menunjukkan kemampuan mereduksi paling besar daripada perlakuaan
pengadukan. Hal ini membuktikan bahwa TP memiliki kemampuan tinggi untuk
mendonorkan elektronnya. Tinggi rendahnya kandungan total antioksidan dalam
kedua perlakuan tergantung pada lama penyimpanan empelur batang sagu baruk
semakin lama masa penyimpanan semakin rendah nilai total antioksidan ekstrak
emepelur batang sagu.
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Gambar 3. Kandungan total antioksidan ekstrak empelur sagu baruk dengan
perlakuan pengandukan (P) dan tanpa pengadukan (TP)
Hasil ini juga sejalan dengan kandungan fenolik dan aktivitas penangkal
radikal bebas DPPH. Senyawa fenolik memiliki kemampuan untuk mereduksi
beberapa ion logam teroksidasi. Senyawa fenolik banyak terdapat gugus hidroksi
yang dapat dijadikan donor elektron. Kemampuan mereduksi senyawa bioaktif
dapat diasosiasikan dengan aktivitas antioksidan. Pengujian kemampuan
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mereduksi sampel yang mengandung antioksidan merupakan reduktan. Sampel
akan mereduksi ion komplek Fe3+ untuk membentuk ion Fe2+ (Siddhuraju et al.,
2002).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa ekstrak empelur batang sagu pada penyimpanan 1 hari dengan perlakuan
tanpa pengadukan memiliki kandungan total fenolik yang tertinggi daripada
perlakuan pengadukan pada 1, 2 dan 3 hari. Ekstrak dengan perlakuan tanpa
pengadukan menunjukkan perbedaan aktivitas antioksidan bila diukur dengan
metode penangkal radikal bebas DPPH dan kapasitas total antioksidan daripada
perlakuann pengadukan.
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PENGEMBANGAN MAKANAN BERKALORI TINGGI DALAM BENTUK INSTAN
BERBAHAN BAKU SAGU (Metroxylon SP)
Development of the High Calorie Food in Instant Form Based on Sago Palm (Metroxylon SP)
Nancy Kiay*, Sofyan Abdullah*
Program Studi Teknologi Hasil Pertanian – Fakultas Pertanian -Universitas Gorontalo
Jl. Jenderal Sudirman – Gorontalo 95115
Penulis Korespondensi: email nancykiay@yahoo.co.id dan ofhan2001@yahoo.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk instan sagu yang memiliki
kandungan kalori yang tinggi dan diterima oleh konsumen. Formula dibuat dengan
menambahkan beberapa bahan lain sehingga diperoleh bentuk pangan instan dengan
jumlah kalori yang memenuhi syarat sebagai pangan tinggi kalori. Penelitian tahun
pertama dilakukan optimasi proses dengan Pembuatan pati sagu, pembuatan tepung kacang
merah, dan tepung kedelai, selanjutnya penyusunan formula dan pembuatan instan sagu
dan dilakukan analisis kadar air, kadar abu dan analisa proksimat (Protein, Lemak dan
Karbohidrat), Penentuan Nilai Kalori Makanan serta Uji Organoleptik tingkat kesukaan
panelis terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur instan sagu. Hasil uji organoleptik
terhadap parameter warna, aroma, citarasa dan tekstur menunjukkan rata-rata panelis
memberikan penilaian suka terhadap produk instan sagu yang dihasilkan dari semua
formula. Hasil analisis menunjukkan bahwa formula sagu instan mempunyai kadar air
berkisar antara 3 – 3.36% (bb), kadar abu 2.56 – 3.13% (bk), protein 9 – 12.4% (bk),
lemak 6 – 7.2% (bk), dan karbohidrat 75.40 – 80,25% (bk). Dari data tersebut diperoleh
nilai kalori produk sebesar 391,6– 435,4 kkal per 100 g bahan (% bk). Nilai kalori tersebut
memenuhi standar pangan berkalori menurut BPOM (2004), yaitu minimal harus
mempunyai 300 kkal per 100 g bahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah formula
dengan komposisi 45% pati sagu, 10% tepung kacang merah dan 10% tepung kedelai, 20%
skim, 10% gula, dan 5% minyak nabati merupakan formula terbaik. Dari penilaian
organoleptik terhadap warna, aroma, citarasa dan tekstur diperoleh kriteria suka sampai
sangat suka dan memenuhi standar sebagai makanan instan.
Kata kunci : Pati Sagu, Kacang Merah, Kedelai, Organoleptik

PENDAHULUAN
Tanaman sagu (metroxylon SP) berpotensi sangat besar untuk
dikembangkan baik sebagai sumber bahan pangan maupun bahan baku industri.
Tepung sagu dapat digunakan secara luas sebagai subtitusi dalam pembuatan
berbagai makanan, seperti mie, roti, biskuit, kue, dan berbagai jenis sirup berkadar
fruktosa tinggi. Sagu memiliki jumlah kalori yang cukup tinggi, sehingga
sebagian masyarakat Indonesia menjadikan sagu sebagai makanan pokok.
Kandungan kalori sagu adalah sebesar 353 kkal per 100 g bahan (Direktorat Gizi
Departemen Kesehatan RI, 1990). Angka ini tidak jauh berbeda dengan jumlah
kalori beras yaitu 364 kkal per 100g bahan yang merupakan makanan pokok
sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sagu merupakan komoditas
alternatif non beras yang diperhitungkan dalam mendukung program diversifikasi
pangan.
Salah satu upaya pengembangan sagu adalah dengan membuat produk
pangan instan berbasis sagu. Pangan instan adalah produk pangan yang dibuat
untuk mengatasi masalah penggunaan produk pangan yang sering dihadapi
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misalnya penyimpanan, pengangkutan dan tempat (Hartomo dan Widiatmoko,
1992). Pengembangan produk instan sagu akan memberikan nilai tambah dalam
hal kemudahan dan kepraktisan penyajian disamping bisa digunakan sebagai
makanan darurat karena kandungan kalorinya cukup tinggi.
METODE PENELITIAN
Penelitian pengembangan produk makanan berkalori tinggi berbahan dasar
sagu dalam bentuk instan sagu dilakukan selama 2 tahun (2016-2017). Penelitian
dilaksanakan di lokasi TPP yaitu Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian,
Fakultas Pertanian Universitas Gorontalo dan di lokasi TPM Laboratorium
Pengembangan Produk dan Laboratorium Analisa dan Pengawasan Mutu
Universitas Hasanuddin.
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan baku utama yang dibutuhkan dalam proses pembuatan instan sagu
ini adalah pati sagu, kedelai, kacang merah, susu bubuk skim, minyak nabati, gula
halus, dan aqua. Bahan bahan yang digunakan dalam analisa produk adalah
aquades, K2S04, HgO, H2SO4, H3BO4,
larutan
NaOH-Na2S2O3,
HCL 0.02 N, HCl 0.1N, NaOH 0.1 N, Kertas saring, indicator metal merah dan
metal biru, dan heksan
Alat
Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan instan
sagu
adalah
baskom tampah bambu, sendok pengaduk, sendok makan, kompor gas, panci
umakan, komporuran besar, pengering dan plastik kemasan, silica gel, pengayak
100 dan 80 mesh, mangkok, piring, sendok-sendok kecil dan gelas takar 1000 ml.
Alat-alat yang digunakan dalam analisa adalah pipet tetes,pipet volumetrik,
desikator, alat destilasi, labu kjeldahl, erlenmeyer, neraca analitik, magnetic stirer
dan hot plate gelas piala, cawan alumunium, cawan porselen, cawan
cawan petri, gelas ukur.
Desain Penelitian
Penelitian tahun pertama melakukan optimasi proses pembuatan pati sagu,
pembuatan tepung kedelai dan tepung kacang merah, dan pembuatan produk
Selanjutnya penyusunan formula dengan membuat beberapa perlakuan
perbandingan bahan
dimana formula terpilih berdasarkan indikator uji
organoleptik (warna, aroma, citarasa dan tekstur. Produk terpilih kemudian
diproduksi dan dianalisa profil produk (kadar air, abu, protein, lemak, karbohidrat
dan kalori)
Prosedur Penelitian
Optimalisasi proses produksi
Pada tahap ini dilakukan optimalisasi proses pembuatan pati sagu,
tepung kedelei dan tepung kacang merah.
Optimalisasi Pembuatan Pati Sagu
Empulur batang sagu dibuat menjadi potongan-potongan kecil dan tipis
berbentuk chips kemudian direndam dalam air, air dan suspensi pati dipisahkan
dihasilkan endapan pati sagu basah direndam dalam larutan natrium metabisulfit
0.3%. setelah itu diaduk dan diendapkan selama 2 jam dipisahkan pati sagu dengan
cairan bening. Pati sagu dicuci dan diaduk kemudian disaring dan diendapkan,
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dikeringkan dengan oven pada suhu 800C, kemudian digiling dan diayak dengan
ayakan 100 mesh sehingga dapat diperoleh pati sagu dengan tingkat kehalusan
tertentu.
Pembuatan Tepung Kacang merah dan Tepung Kedelai (Hasbullah dalam
Manuhuttu, 2005)
Biji kedelai dan kacang merah terlebih dahulu disortasi dan dicuci,
kemudian dilanjutkan dengan perendaman dalam air hangat, kacang merah
direndam selama 2 jam dan kedelai direndam selama 5 jam. Biji kacang merah
dan kedelai yang telah direndam dikupas kulitnya, selanjutnya dikeringkan dalam
oven dengan suhu 70°C, kemudian digiling dan diayak dengan menggunakan
ayakan 80 mesh.
Formulasi Produk Instan Sagu
Tahap pembuatan produk instan sagu yaitu pati sagu dipanaskan sambil
diaduk pada suhu 1050C sampai diperoleh pati sangrai kemudian pati sagu sangrai
ditambahkan tepung kacang merah, tepung kedelai, susu skim dan gula tepung
sesuai formulasi dengan perbandingan bahan dan air 1:5. Campuran dipanaskan
selama 10 menit sambil diaduk pada suhu 1000C dan ditambahkan minyak nabati
sampai terbentuk bubur sagu, setelah itu dikeringkan dan produk
kering digiling halus dan dihasilkan instan sagu.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Organoleptik
(Warna)

Analisis Organoleptik
Warna
Pembentukan warna pada produk instan sagu dipengaruhi oleh pati dan
gula melalui reaksi browning selama proses pemasakan. Dari uji organoleptik
warna formula instan sagu menunjukkan nilai rata-rata tingkat kesukaan
panelis terhadap warna antara 3,5–6 (agak suka sampai sangat suka). Tingkat
kesukaan tertinggi pada formula A4 (40% pati sagu, 12,5% tepung kacang
merah, 12,5% kedelai, 20% susu skim, 10% gula halus dan 5% minyak
nabati) dan terendah pada formula A1 (55% pati sagu, 5% tepung kacang
merah, 5% kedelai, 20% susu skim, 10% gula halus dan 5% minyak nabati)
seperti yang terlihat pada histogram di bawah ini :
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Aroma
Industri pangan menganggap sangat penting untuk melakukan uji aroma
karena dapat diketahui dengan cepat bahwa produknya disukai atau tidak disukai
(Soekarto, 1985), Aroma formula sagu instan terutama dihasilkan oleh skim,
gula, kacang merah dan kedelai. Hasil pengujian terhadap aroma formula instan
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Uji Organoleptik
(Aroma)

sagu menunjukkan tingkat kesukaan panelis terhadap aroma instan sagu berkisar
antara 3.5 – 5 (agak suka sampai suka).
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Uji Organoleptik
(Citarasa)

Citarasa
Rasa pada produk instan sagu disebabkan oleh rasa khas dari bahan
penyusun instan sagu seperti rasa pati sagu, tepung kacang merah, tepung
kedelai dan susu skim serta gula. Nilai tertinggi diperoleh pada formula A3, A4
dan A5 sedangkan nilai terendah pada formula A1. Nilai rata-rata kesukaan
panelis terhadap citarasa formula instan sagu berkisar 4-5 (kategori netral sampai
suka) dapat dilihat pada histogram di bawah ini :
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Uji Organoleptik
(Tekstur)

Tekstur
Dari hasil penelitian tekstur instan sagu yang dihasilkan dipengaruhi
oleh komposisi pati sagu dan lemak yang terdapat pada bahan penyusun. Pati sagu
berpengaruh terhadap kelengketan produk, sedangkan lemak berpengaruh
terhadap kelembutan produk. Hasil uji organoleptik terhadap tekstur instan sagu
dihasilkan nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap tekstur instan sagu antara 4.0
– 5 (netral sampai suka), dapat dilihat pada histogram di bawah ini :
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Analisis Kadar Air
Hasil analisis kadar air formula sagu instan berkisar antara 3.00–3.36%.
Formula A5 mempunyai kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan
formula lainnya. Hal ini diduga karena penambahan tepung kacang merah
dan kedelai yang lebih banyak menyebabkan pembentukan kompleks antara
pati, protein dari kacang merah dan kedelai, serta komponen lemak pada
bahan, sehingga menghambat keluarnya air pada saat pengeringan. Secara umum
perbedaan kadar air tidak jauh berbeda.
Analisis Kadar Abu
Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 96 % terdiri dari bahan organic
dan air, sisanya terdiri dari unsur mineral. Unsur mineral juga dikenal sebagai zat
organik atau abu. Dalam proses pembakaran, bahan-bahan organik terbakar tetapi
zat anorganiknya tidak, karena itulah disebut abu (Winarno, 1984). Hasil analisis
kadar abu instan sagu menunjukkan bahwa kadar abu formula instan sagu berkisar
antara 2.56 – 3.13 % bk. Kadar abu formula instan sagu sangat dipengaruhi oleh
kadar abu bahan penyusunnya terutama tepung kacang merah dan tepung kedelai.
Analisis Protein
Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh, karena
zat ini disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi
sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein adalah sumber asamasam amino
yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak
atau karbohidrat (Winarno, 1984). Hasil \analisis menunjukkan bahwa kadar
protein formula instan sagu yang dihasilkan berkisar antara 9.00 – 12.4 % bk.
Analisis Lemak
Lemak atau minyak merupakan sumber energi yang paling efektif
dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Satu gram lemak dapat
menghasilkan kalori sebesar 9 kkal, sedangkan karbohidrat dan protein hanya
menghasilkan kalori sebesar 4 kkal. Kadar lemak formula instan sagu
menunjukkan nilai antara 6.00 – 7.20 % bk.
Analisis Karbohidrat
Sumber karbohidrat utama pada formula sagu instan berasal dari
kandungan karbohidrat pati sagu. Penentuan kadar karbohidrat dalam
penelitian ini dihitung secara by difference, yaitu dengan menghitung selisih antara
100% dengan total kadar air, abu, protein, dan lemak. Berdasarkan hasil analisis
karbohidrat instan sagu diperoleh kadar karbohidrat formula instan sagu berkisar
antara 75.40 – 80.25 % bk.
Nilai Kalori
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kandungan kalori formula sagu
instan berkisar antara 391,6 – 435,4 kkal per 100 g bahan (% bk). Kalori
menggambarkan besarnya energi yang dapat digunakan oleh tubuh untuk
melakukan aktivitas dan fungsi tubuh. Kalori dalam makanan diperoleh dari
karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk mengetahui nilai kalori produk diperlukan
perhitungan menggunakan faktor konversi yang merupakan nilai efisiensi
penyerapan terhadap zat gizi. Untuk karbohidrat dan protein digunakan faktor
konversi 4 kkal/gram, sedangkan untuk lemak digunakan faktor konversi 9
kkal/gram.
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KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian dimana perlakuan yang terbaik adalah formula
dengan komposisi 45% pati sagu, 10% tepung kacang merah dan 10% tepung
kedelai, 20% skim, 10% gula, dan 5% minyak nabati merupakan formula yang
paling disukai panelis berdasarkan warna, aroma, citarasa dan kerenyahan. Hasil
analisis menunjukkan bahwa formula sagu instan mempunyai kadar air berkisar
antara 3 – 3.36% (bb), kadar abu 2.56 – 3.11% (bk), protein 9 – 12.4% (bk),
lemak 6 – 7.2% (bk), dan karbohidrat 75.40 – 80,25% (bk). Dari data tersebut
diperoleh nilai kalori produk sebesar 391,6– 435,4 kkal per 100 g bahan (% bk).
Nilai kalori tersebut memenuhi standar pangan berkalori menurut BPOM (2004),
yaitu minimal harus mempunyai 300 kkal per 100 g bahan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kemenristek Dikti yang telah
mendanai penelitian ini melalui program Hibah Penelitian Kerjasama Antar
Perguruan Tinggi (PEKERTI) Penelitian Tahap ke I Tahun 2016 dan kepada
seluruh pihak yang telah membantu dalam terlaksananya penelitian ini
DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI. 1990. Daftar Komposisi Bahan
Makanan. Bharata Karya aksara, Jakarta.
Hasbullah dan Hamzah N, 1999. Karakteristik Sifat Fungsional Tepung
Kacang Merah dari Proses Pengenngan dengan Suhu Berbeda. Seminar
Nasional Teknologi pangan. Ujung Pandang. Hal 245-262.
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15

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

PEMBUATAN SOSIS FUNGSIONAL BERBAHAN DASAR IKAN TENGGIRI
(Scomberomorus Sp.) DAN TEPUNG DAUN KELOR (Moringa oleifera L)
Making of Functional Sausage Based on Mackerel (Scomberomorus Sp.)
and Moringa Leaves Flour (Moringa oleifera L)
Andi Sukainah1*, Nurlaila2, Amiruddin1)
Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar
2
Alumni Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik
Penulis Korespondensi Email: andisukainah@yahoo.com
1

Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sifat organoleptik sosis ikan fungsional berbahan
dasar ikan tenggiri dan tepung daun kelor dan sifat kimia sosis ikan fungsional yang
dihasilkan dari kombinasi ikan tenggiri dan tepung daun kelor. Penelitian ini dilakukan dua
tahap, tahap pertama dilakukan uji hedonik terhadap sosis fungsional ikan dan tahap kedua
adalah analisis kimia terhadap sosis fungsional yang terpilih. Hasil penelitian menunjukkan
hasil terbaik pada perlakuan 600 g daging ikan tenggiri dengan 5 g daun kelor, baik pada
penerimaan panelis maupun dari hasil analisis secara kimiawi.
Kata kunci: sosis fungsional, ikan tenggiri, daun kelor

PENDAHULUAN
Di Indonesia, makanan begitu melimpah dan bervariasi jenisnya, seperti;
sosis, snack ringan, minuman dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat begitu
antusias ketika banyak produk-produk baru dan kebanyakan konsumen lebih
memilih mengkomsumsi makanan siap saji. Pengolahan makanan yang
menggunakan waktu lama dan relatif rumit mulai ditinggalkan oleh masyarakat.
Konsumen saat ini lebih cendrung mengkomsumsi makanan siap saji sehingga
sosis menjadi salah satu produk yang banyak digemari oleh masyarakat.
Sosis adalah daging lumat yang dicampur bumbu atau rempah-rempah
kemudian dimasukkan dalam pembungkus/selongsong berbentuk bulat panjang
berupa usus hewan atau pembungkus buatan, dimasak atau tanpa dimasak, diasap
atau tanpa diasap (Hadiwiyoto, 1983 dalam Koapaha, 2009). Pada umumnya sosis
dibuat dari daging sapi dan ayam akan tetapi, sosis juga dapat dibuat dari daging
ikan, karena kualitas protein daging ikan cenderung lebih baik dibandingkan
dengan protein daging sapi, selain itu kandungan lemak pada ikan lebih rendah
dibandingkan dengan lemak daging sapi (Trowbrige, 2002 dalam Abrori, 2003).
Pengembangan sosis ikan fungsional menjadi salah satu alternatif produk
pangan yang kemungkinan menjadi pilihan konsumen. Sosis ikan fungsional
adalah sosis ikan yang ditambahkan dengan bahan tambahan lain yang memiliki
kandungan fungsional yang bermanfaat untuk tubuh. Salah satu bahan tambahan
yang dapat ditambahkan dalam pengolahan sosis adalah daun kelor.
Tanaman kelor yang dikenal dengan nama latin Moringa oleifera, yang
masuk kedalam famili moringaceae. Daun kelor banyak digunakan sebagai sayur
di Sulawesi ini sesungguhnya memiliki kandungan manfaat yaitu kandungan gizi
yang baik dan kandungan bioaktif yang cukup tinggi.
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Di Indonesia pohon kelor banyak ditanam sebagai pagar hidup, ditanam di
sepanjang ladang atau tepi sawah, berfungsi sebagai tanaman penghijau selain itu
tanaman kelor juga dikenal sebagai tanaman obat berkhasiat dengan memanfaatkan
seluruh bagian dari tanaman kelor mulai dari daun, kulit batang, biji, hingga akarnya
(Simbolan et al., 2007). Daun kelor dapat dimanfaatkan, baik secara langsung
maupun dijadikan sebagai bahan tambahan pada makanan, sehingga membentuk
pangan fungsional. Daun kelor dapat digunakan dalam bentuk ekstrak maupun
penggunaan langsung dalam bentuk basah dan kering (tepung daun kelor). Tujuan
penelitian ini untuk menganalisis sifat kimia dan hasil penilaian secara organoleptik
sosis ikan fungsional berbahan dasar ikan tenggiri dan tepung daun kelor
METODE PENELITIAN
Alat yang digunakan dalam penelitian adalah pisau, panci besar, food
processor, sendok makan, casing, sendok teh, timbangan, blender, kompor gas,
talenan, benang wol, saringan ayakan, gunting, sarung tangan, timbangan analitik,
timbangan 3 Kg, gelas ukur.
Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian adalah daging ikan tenggiri, merica
halus, tepung tapioka, gula pasir, tepung daun kelor, jahe, bawang merah, susu skim,
bawang putih, minyak goreng, garam halus, air es secukupnya.
Prosedur penelitian yaitu: persiapan bahan yaitu pemilihan dan penimbangan,
serta persiapan pengujian. Selanjutnya penepungan daun kelor yaitu, daun kelor segar
dicuci dan dikeringkan, kemudian dilakukan penepungan dan pengayakan. Tahap
selanjutnya adalah pembuatan sosis fungsional yaitu ikan tenggiri, dibersihkan dan
dicuci dengan air bersih, kemudian dilakukan pemisahan antara daging dan tulang,
kemudian dihaluskan. Selanjutnya dilakukan pencampuran daging ikan, daun kelor,
dan semua bumbu yang telah ditakar. Setelah menjadi adonan, selanjutnya
dimasukkan ke dalam casing sosis dan direbus selama 20-30 menit.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Hedonik
Warna
Warna memiliki peranan utama dalam penampilan makanan dan berpengaruh
terhadap selera orang yang memakannya (Putri, 2009). Pengamatan terhadap warna
sosis melibatkan 25 orang panelis dari kalangan mahasiswa dan dosen. Pengamatan
tingkat kesukaan terhadap warna sosis dilakukan diruang pengujian organoleptik
dengan menganalisa warna sampel sosis yang telah disediakan.
Hasil uji hedonik menunjukkan bahwa secara umum panelis menerima warna
sosis baik perlakuan yang penambahan tepung kelor maupun tanpa penambahan
tepung kelor. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan yang memiliki warna
yang paling disukai oleh panelis adalah sosis tanpa penambahan daun kelor (kontrol).
Data yang diperoleh mempunyai kecenderungan menurun dengan
meningkatnya persentase penambahan tepung kelor. Hal ini disebabkan karena
penampakan warna sosis yang dihasilkan kurang menarik, karena dengan
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meningkatnya formulasi penggunaan tepung kelor mengakibatkan terjadi perubahan
warna yang signifikan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa semakin banyak
daun kelor yang dicampurkan ke dalam adonan, maka warna sosis akan semakin
hijau. Hal ini karena daun kelor mengandung klorofil (zat hijau daun) (Hasanah,
2015).
Aroma
Kelezatan suatu makanan sangat ditentukan oleh faktor aroma, industri
pangan menganggap sangat penting dalam melakukan uji aroma karena dapat dengan
cepat memberikan penilaian produknya disukai atau tidak disukai. Aroma adalah
faktor paling penting pada suatu produk pangan. Aroma sukar untuk didefinisikan
secara objektif.
Pengamatan terhadap aroma sosis dilakukan dengan cara penentuan tingkat
kesukaan aroma secara sensorik dengan indera penciuman. Dari hasil pengujian
hedonik oleh 25 panelis diperoleh hasil bahwa sosis yang paling disukai panelis
adalah sosis dengan formulasi 200 g daging ikan dan penambahan 5 g tepung kelor
(sosis dengan konsentrasi daun kelor terkecil). Penggunaan tepung kelor yang terlalu
banyak akan menurunkan tingkat kesukaan panelis terhadap aroma karena memiliki
aroma khas daun kelor yang berlebihan dibandingkan dengan bahan utama.
Rasa
Cita rasa merupakan salah satu sifat sensori yang penting dalam penerimaan
suatu produk pangan. Pengamatan terhadap rasa sosis dilakukan dengan cara
penentuan tingkat kusukaan rasa secara sensorik berdasarkan sensasi rasa dalam
mulut ketika dicicipi menggunaan indera pengecap.
Dari hasil pengujian hedonik oleh 25 panelis diperoleh hasil bahwa rasa sosis
yang paling disukai oleh panelis sosis dengan formulasi 200 g daging ikan dan
penambahan 5 g tepung kelor.
Skor uji organoleptik rasa sosis cenderung menurun dengan semakin
bertambahnya penggunaan tepung kelor, artinya panelis lebih menyukai rasa sosis
yang penambahan tepung kelor yang lebih sedikit. Semakin tinggi penambahan
tepung kelor pada sosis maka semakin rendah pula tingkat kesukaan rasa terhadap
sosis. Semakin tinggi penambahan tepung daun kelor pada suatu bahan makanan
maka akan menghasilkan rasa pahit.
Tekstur
Aspek yang dinilai pada kriteria tekstur adalah kasar serta halusnya produk
yang dihasilkan. Pengamatan terhadap tekstur sosis dilakukan dengan cara penentuan
tingkat kesukaan tekstur secara sensorik berdasarkan sensasi tekanan didalam mulut
ketika digigit, dikunyah, ditelan dan dengan perabaan menggunakan jari.
Dari hasil pengujian hedonik oleh 25 panelis diperoleh hasil sosis yang
disukai oleh panelis adalah sosis dengan formulasi 200 g daging ikan dan
penambahan 5 g tepung kelor. Hal ini disebabkan karena tekstur sosis yang
dihasilkan lebih halus dibanding dengan perlakuan yang lain.
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Gambar 5. Kadar Air Sosis
Ganbar di atas menunjukkan bahwa kadar air terendah adalah sosis dengan
formulasi 200 g daging ikan dan penambahan 5 g tepung kelor. Meskipun seluruh
perlakuan menunjukkan bahwa kadar air yang dimiliki memenuhi syarat mutu sosis
(SNI 01-3820-1995) yang menyatakan bahwa nilai kadar air sosis maksimal 67%,
sehingga kadar air yang dihasilkan sosis fungsional berbahan dasar ikan tenggiri dan
tepung daun kelor memenuhi persyaratan mutu dan keamanan bahan pangan.
Kadar air sosis peningkat dengan meningkatnya daging ikan pada sosis. Hal
ini sejalan dengan pernyataan Soeparno (1992) bahwa kandungan air sosis tergantung
pada jumlah bahan utama yang digunakan, yang artinya semakin meningkat
penambahan bahan utama maka kemampuan mengikat air semakin meningkat pula,
fungsi air untuk meningkatkan keempukan daging, melarutkan protein yang mudah
larut dalam air, berperan sebagai fase kontinu dari emulsi daging, menjaga suhu
produk.
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Gambar 6. Kadar Protein Sosis
Gambar di atas menunjukkan bahwa semua perlakuan memiliki kandungan
protein yang cukup baik kecuali kontrol dan semua perlakuan telah memenuhi syarat
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mutu sosis (SNI 01-3820-1995) yang menyatakan bahwa nilai kadar protein sosis
minimal 10%.
Persentasi kadar protein yang dihasilkan meningkat dengan meningkatnya
jumlah ikan pada sosis fungsional ini. Hal tersebut sejalan dengan Novia (2011)
bahwa kadar protein sosis dengan penambahan daging ikan akan mengalami
kenaikan, sehingga semakin besar penambahan daging ikan akan mempengaruhi
kadar protein.
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Gambar 7. Kadar Lemak Sosis
Gambar di atas menunjukkan bahwa kadar lemak akan meningkat dengan
meningkatnya jumlah ikan yang digunakan. Namun demikian, kadar lemak pada
semua perlakuan memenuhi syarat mutu sosis (SNI 01-3820-1995) yang menyatakan
bahwa nilai kadar lemak sosis maksimal 25%.
Persentasi kadar lemak yang dihasilkan memperlihatkan bahwa dengan
penambahan tepung kelor Kandungan lemak yang dihasilkan pada sosis fungsional
akan semakin rendah, hal ini disebabkan tepung kelor tidak menyumbangkan lemak
secara signifikan. Dengan demikian, sosis fungsional ini akan menjadi sosis yang
cocok untuk dikomsumsi oleh konsumen yang diet atau rendah akan lemak.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan
Hasil analisis tingkat kesukaan terhadap sosis fungsional berbahan dasar ikan tenggiri
dan tepung daun kelor diperoleh kombinasi perlakuan terbaik yaitu pada formulasi
daging ikan tenggiri 200 g dan penambahan tepung daun kelor 5 g.
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Abstrak
Hipertensi menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia karena prevalensi yang tinggi dan terus
meningkat serta hubungannya dengan penyakit kardiovaskuler, gagal jantung, stroke, dan penyakit ginjal
serta menjadi faktor resiko ketiga penyebab kematian dini. Paparan radikal bebas diduga kuat turut
memberi andil besar terhadap peningkatan tekanan darah pada penderita hipertensi. Untuk mengatasi
dampak buruk kenaikan tekanan darah yang tidak terkendali, maka terapi dengan asupan yang
mengandung antioksidan sangat perlu dilakukan. Produk teh celup dari campuran ampas cincau hitam dan
rosela merupakan minuman fungsional yang bersifat antioksidan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui aktivitas antihipertensi minuman teh celup campuran ampas cincau hitam dan rosela pada
tikus Wistar jantan yang mengalami hipertensi. Disain rancangan yang digunakan True Experimental
Design: Pre and Post Test Only Control Group Design. Tikus dikelompokkan menjadi 5 : Kelompok KN
= tikus negatif (tikus sehat); Kelompok KP = tikus positif (tikus hipertensi); kelompok KO = tikus diberi
obat kaptropil (0,5 mg/200 gr BB ); Kelompok D1 dan D2 : tikus diberi perlakuan teh celup dosis 63
mg/200 gr BB dan 95 mg/200 gr BB. Seluruh perlakuan diberikan secara oral dengan cara sonde selama 3
minggu. Hasil Pengujian teh celup dengan dosis 95 mg/200 gr BB (3 tea bag) dapat meningkatkan enzim
superoksida dismutase (SOD) sebesar 10% serta menurunkan kadar BUN dan kreatinin sebesar 20.23%
dan 4.76%. Teh celup tersebut juga dapat menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik
secara efektif sehingga tekanan darah menjadi normal serta dapat memperbaiki sel ginjal yang mengalami
kerusakan akibat hipertensi
Kata Kunci : Teh celup campuran cincau hitam; antihipertensi, antioksidan

PENDAHULUAN
Dewasa ini hipertensi menjadi masalah kesehatan penting di seluruh dunia karena
prevalensi yang tinggi dan terus meningkat serta hubungannya dengan penyakit
kardiovaskuler, gagal jantung, stroke, dan penyakit ginjal serta menjadi faktor resiko ketiga
penyebab kematian dini (Kartikasari, 2012). Stress oksidatif diyakini memiliki peran penting
dalam patofisiologi hipertensi yang bersumber dari Angiotensin II berpotensi menstimulasi
NAD(P)H oksidase yang akan menstimulasi superoksida yang bersifat radikal bebas. Ketika
dalam kondisi stress oksidatif akibat terbentuknya radikal bebas dalam jumlah berlebihan,
enzim-enzim yang berfungsi sebagai antioksidan seperti superoksida dismutase (SOD) yang
melawan kerusakan oksidatif dapat menurun aktivitasnya (Zhao et al., 2013).
Ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan antioksidan endogen (kondisi stress
oksidatif) memicu disfungsi endotel yang dapat melukai jaringan dan DNA yang mengarah
pada kerusakan dan kematian sel seperti kerusakan pada ginjal yakni glomerular sclerosis,
nekrosis sel tubulus, fibrosis intersisial, dan inflamasi menyebabkan penyakit ginjal kronik
hingga gagal ginjal (Zhao et al., 2013 dan Widyanti dkk., 2012). Salah satu cara untuk
mendeteksi terjadinya gagal ginjal yakni melalui pengujian kadar Blood Urea Nitrogen
(BUN) dan kreatinin dari darah (Devarajan, 2010).
Terapi penyembuhan hipertensi biasanya dilakukan dengan obat-obatan, tetapi
penggunaan obat dalam jangka panjang berakibat buruk terhadap kesehatan. Bahan alam atau
herbal saat ini merupakan alternatif yang digunakan karena dianggap resikonya lebih kecil.
Cincau hitam (Mesona palustris BL.) sudah sejak lama dipercaya berkhasiat terhadap
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kesehatan termasuk hipertensi atau tekanan darah tinggi (Ruhnayat, 2003). Cincau hitam
merupakan bahan makanan tradisional yang digunakan sebagai minuman penyegar berbentuk
gel. Ekstrak cincau hitam mengandung senyawa bioaktif yang bersifat antioksidan (Hung and
Yen, 2001 dan Widyaningsih dkk., 2012). Dalam perkembangannya telah dilakukan
penelitian berbagai bentuk inovasi olahan produk berbasis cincau hitam yaitu : minuman
instan, liang teh, tablet effervescent, serbuk suplemen dan teh celup berbasis cincau hitam
(Widyaningsih dkk., 2013 dan Widyaningsih dkk., 2014) . Pada pembuatan suplemen berbasis
cincau hitam berskala pilot plant di PT. Asimas Lawang pada tahap ekstraksi dihasilkan hasil
samping berupa ampas campuran cincau hitam dan jahe merah. Ampas campuran ini masih
berpotensi sebagai antioksidan karena ekstraksi dilakukan dengan optimasi waktu yang
singkat yakni selama 2,5 jam biasanya di pabrik ekstraksi dilakukan selama 5 jam ( pada suhu
40oC dan tekanan vakum -46 cmHg). Sehingga untuk meminimalisir hasil samping dari proses
eksraksi yang diperkirakan masih berpotensi sebagai antioksidan tersebut dibuat produk teh
celup berbasis cincau hitam dengan penambahan rosella sebagai penambah rasa, warna, dan
flavor (Widyaningsih, 2014).
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aktivitas antioksidan ampas ekstrak cincau
hitam dan teh celup berbasis ampas cincau hitam serta pengaruh pemberian dosis teh celup
terhadap penurunan tekanan darah dan peningkatan aktivitas antioksidan SOD, kadar Blood
Urea Nitrogen (BUN) dan kreatinin pada hewan coba kondisi hipertensi serta gambaran
histopatologi ginjal tikus. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan hasil samping tersebut
dapat menambah diversifikasi produk pangan lokal dan diharapkan dapat menjadi alternatif
yang baik untuk pengobatan hipertensi.
BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang digunakan adalah ampas ekstrak cincau hitam dan jahe merah, teh celup
berbasis ampas cincau hitam yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, larutan DPPH dan
pereaksi Folin Ciocalteu Merck, dan Na2CO3, standar asam kafeat dan asam galat Merck
diperoleh dari Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
Universitas Brawijaya, prednisone dan captopril diperoleh dari apotek Kimia Farma, NaCl
diperoleh dari toko kimia Kridatama, xanthin (MP), xanthine oksidase (sigma), NBT (Nitro
Blue Tetrazolium) merk KPL 50-81-18, dan PBS (Phosphate Buffered Saline) yang diperoleh
dari laboratorium Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Larutan sodium
salicylate, sodium nitroprusside, phosphate buffer dengan pH 6,9, urease, sodium hypoclorite,
dan sodium hydroxide, sodium hydroxide, deterjen dan picric acid, glukosa, urea ( BUN), dan
kreatinin yang didapatkan dari Laboratorium Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas
Brawijaya. Hematoxylin Eosin (HE), PFA 4%, aquades, alkohol 70%, 80%, 90%, dan 95%,
larutan xylol, parafin cair, poly-L-lysin, entellan, PBS pH 7,4 yang diperoleh dari laboratorium
Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Hewan coba yang digunakan
tikus putih jantan galur wistar (Rattus norvegicus) berumur 2-3 bulan, bobot 150-200 gram
yang diperoleh dari peternak tikus Singosari Malang, pakan Susu-PAP yang diproduksi oleh
PT. Japfa Comfeed Indonesia..
Alat
Spectrophotometer merk labo Med. Inc, vortex merk turbo mixer, oven listrik merk
WTB Binder, timbangan analitik merk meter Toledo, spygmomanometer merk Kent Scientific
model CODA, sentrifuce kecil merk hettich mikro 200, vortex merk Velp,mikropipet merk
Eppendorf, eppendoft 1500 µl merk Stardec, eppendoft 2000 µl merk Axygen, yellow tip merk
Local, white tip 10 µl merk Biologix, tube 15 ml merk BD, freezer, termometer, kompor
listrik, rak tabung reaksi, waterbath, haematocrit, microtube, pipet,mikrotom, object glass,
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cover glass, dan mikroskop.
Desain Penelitian
Desain penelitian yang True Experimental Design: Pre and Post Test Only Control
Group Design. Rancangan yang digunakan dalam pemilihan objek penelitian untuk
pengelompokan dan pemberian perlakuan menggunakan rancangan tersarang (Nested design)
dengan 2 faktor dan 4 kali ulangan.
Faktor 1 : kelompok perlakuan tikus terdiri
A = kelompok kontrol negatif
B = kelompok control positif,
C = kelompok kontrol obat kaptropil (0.5 mg/200 g BB)
D = kelompok teh celup dosis 1 (0063 g/200 g BB)
E = kelompok teh celup dosis 2 (0.095 g/200 g BB)
Faktor 2 adalah waktu pengukuran 4 level (minggu 0, 1, 2, 3).
M 0 = sebelum perlakuan
M 1 = minggu 1
M 2 = minggu 2
M 3 = minggu 3
Perhitungan besarnya dosis yang akan diberikan pada hewan coba dikonversi dari
dosis terhadap manusia yaitu :
1. Dosis pemberian NaCl adalah 200 mg/200 g BB dan prednison 1.5 mg/kg BB yang
dikonversi ke berat badan tikus menjadi 0.3mg/200 g BB dalam 2 ml aquades (Badyal
and Dadhich, 2003).
2. Dosis pemberian obat kaptropil untuk hewan coba (tikus) adalah 2.5 mg/kgBB yang
dikonversi ke berat badan tikus menjadi 0.5 mg/200 g BB dalam 2 ml aquades.
3. Untuk dosis pemberian teh celup pada tikus didapatkan dari hasil konversi per tea bag
konsumsi manusia ke tikus dengan faktor konversi adalah 0.018 dan berat rata-rata teh
celup per tea bag adalah 1.75 g. Dengan perhitungan :
Dosis 1 = 2tea bag x 0.018
= 2 (1.75 g) x 0.018
= 0.063 g = 63 mg

Dosis 2 = 3 tea bag x 0.018
= 3 (1.75 g) x 0.018
= 0.095 g = 95 mg

Pemberian dosis teh tersebut pada setiap dosis dilakukan penyeduhan dalam 2 ml
aquades panas per 200 g BB tikus. Dosis perlakuan diberikan pada tikus berdasarkan berat
badan tikus dengan rumus:
Kadar pemberian :
Pelaksanaan Penelitian
Tahap I : Analisa Bahan dan Teh Celup
Analisa dilakukan terhadap bahan baku ampas cincau hitam, simplisia rosela dan produk
teh celup untuk mengetahui kandungan yang terdapat pada bahan baku dan pada produk jadi
yang meliputi analisa : aktivitas antioksidan IC50 (Hatano, et al. 1989), total fenol (George, et
al. 2005). serta kadar air (AOAC, 1999).
Tahap 2 : Pengujian Pengaruh Antihipertensi terhadap tikus.
Sebelum tikus diberikan perlakuan pengkondisian hipertensi, 20 ekor tikus dibagi
menjadi 5 kelompok perlakuan yaitu kontrol negatif, kontrol positif, kontrol obat, kelompok
dosis 1 dan kelompok dosis 2 kemudian semua tikus dilakukan penimbangan berat badan dan
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diadaptasikan terhadap lingkungan selama 1 minggu dengan diberikan makan dan minum
secara ad libitum setiap hari, dan setiap 2-3 hari sekali kandang tikus dibersihkan dan diganti
sekamnya. Setelah 1 minggu masa adaptasi semua kelompok tikus kecuali kontrol negatif
diberikan perlakuan pengkondisian hipertensi untuk meningkatkan tekanan darah dengan
pemberian NaCl dosis 200 mg/200 g BB dan obat prednison 0,3 mg/200 g BB dalam 2 ml air
dengan cara disonde secara oral selama 14 hari untuk meningkatkan tekanan darah sehingga
mencapai kondisi hipertensi dengan parameter tekanan darah mencapai 170-200 mmHg
(Malkoff, 2005). Setelah 14 hari pemberian dosis NaCl dan prednisone dilakukan pengukuran
tekanan darah sistol (TDS) dan tekanan darah diastol (TDD) untuk mengetahui peningkatan
tekanan darah setelah pengkondisian hipertensi.
Setelah mengalami hipertensi akibat pemberian NaCl dan prednisone, tikus diberikan
perlakuan sesuai kelompoknya. Seluruh perlakuan diberikan secara oral dengan cara sonde
selama 3 minggu. Pada setiap akhir minggu dilakukan pengukuran tekanan darah sistol dan
diastol sebagai minggu ke-1, ke-2 dan ke-3. Pada akhir masa terapi yakni pada minggu ke 3
dilakukan pembedahan tikus, kemudian dilakukan pengambilan darah melalui jantung untuk
analisa aktivitas antioksidan SOD, kadar kreatinin, dan kadar BUN pada darah tikus.
Kemudian dilakukan pengambilan organ ginjal untuk pembuatan preparat dan pengamatan
histopatologi organ ginjal untuk mengetahui gambaran perbaikan sel setelah pemberian teh
celup berbasis cincau hitam.
Analisisa Data
Data yang diperoleh dianalisa menggunakan ANOVA dengan selang kepercayaan 5%.
Apabila menunjukkan ada pengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji BNT.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa Bahan Baku dan Produk Teh Celup Berbasis Ampas Cincau Hitam
Hasil analisa menunjukkan total fenol ampas cincau hitam hasi analisa adalah 12.47 mg
CAE/g yang artinya setiap gram ampas cincau hitam setara dengan 12.47 mg asam kafeat.
Hasil analisa total fenol tersebut menunjukkan masih adanya senyawa fenol pada ampas
cincau hitam sehingga masih berpotensi sebagai antioksidan, karena kandungan total fenol
berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan (Samin dkk.,2013). Nilai IC50 dari ampas cincau
hitam adalah 422.89 ppm. Semakin kecil nilai IC50, semakin aktif senyawa uji tersebut
sebagai antioksidan (Rohman, 2014).
Tabel 1. Hasil Analisa Ampas Cincau Hitam dan Teh Celup Ampas Cincau dan Rosela
Komponen

Ampas Cincau Hitam

Kadar Air (%)

8.34 ± 0,61
12.47 ± 0.0325 mg CAE/g
≈15.32 mg GAE/g
422.89 ± 0.19

Total Fenol
IC50 (ppm)

Teh Celup Ampas Cincau dan
Rosella
11.35 ± 0.69
39.62 ± 0,05 mg CAE/g
≈ 49.15± 0.012 mg GAE/g
48.96 ± 0.063

Total fenol dari teh celup tersebut adalah sebesar 39.62 mg CAE/g atau setara 49.15±
0.012 mg GAE/g. Bila kandungan senyawa fenolik didalam sampel tinggi maka aktivitas
antioksidannya akan tinggi . Senyawa fenol berfungsi sebagai antioksidan karena
kemampuannya meniadakan radikal-radikal bebas dan radikal peroksida sehingga efektif
dalam menghambat oksidasi lipid (Kinsella, 1993 ). Nilai IC50 teh celup tergolong antioksidan
kuat dengan nilai IC50 48.96 ppm, artinya hanya dibutuhkan konsentrasi 48.96 ppm untuk
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menangkal 50% radikal bebas. Suatu bahan dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat apabila
nilai IC50 kurang dari 50 ppm, aktioksidan kuat apabila nilai IC50 antara 50-100 ppm,
antioksidan sedang apabila nilai IC50 antara 101-250 ppm, antioksidan lemah antara 250-500
ppm, dan tidak aktif apabila nilai IC50 lebih dari 500 ppm (Jun, 2006).
Pengujian Pengaruh Antihipertensi terhadap hewan coba (Tikus)
Tabel 2. Rata-rata Persentase Penurunan Tekanan Darah Tikus
Tekanan Darah Sistolik (mmHg)
Tekanan Darah Diastolik (mmHg)
Persentase
Persentase
Kelompok
Minggu 0
Minggu 3
Penurunan
Minggu 0
Minggu 3
Penurunan
(%)*
(%)*
K. Negatif
108.00±6.80
112.75±6.30
-3.92
a
80.50±12.60
78.00±15.10
3.11
a
K. Positif
203.50±14.40 198.75±14.10
2.33
a 159.00±26.70 165.30±17.90
18.80
a
K. Obat
202.00±21.20
110.50±1.30
45.43
c 157.00±26.70
65.00±23.10
58.60
c
Dosis 1
198.25±22.20
126.00±9.60
36.44
b 170.00±28.90
98.00±31.40
42.35
b
Dosis 2
202.75±24.60 105.75±22.00
47.84
c 168.75±27.00
73.50±32.20
56.44
c
Keterangan: *)Notasi berdasarkan uji lanjut BNT dengan selang kepercayaan 99%; 4 kali ulangan

Tabel 2 menunjukkan bahwa kelompok perlakuan kontrol negatif memiliki hasil nilai
TDS/TDD yang normal. Sedangkan pada kelompok kontrol positif, mengalami tekanan darah
yang cukup tinggi hingga melampaui stadium 3 (berat) (Hanifa, A. 2011). Pada uji lanjut BNT
dengan nilai P<0,01, kedua kelompok kontrol negatif dan positif menunjukkan hasil yang
sangat tidak berpengaruh nyata. Hal ini menandakan mulai dari minggu ke-0 hingga akhir
perlakuan pada minggu ke-3 menunjukkan tidak adanya perubahan tekanan darah yang
signifikan baik pada tekanan sistolik maupun diastolik.
Kelompok perlakuan kontrol obat, tekanan darah sistolik dan diastolik menunjukkan
penurunan tekanan darah yang sangat nyata. Penurunan tekanan darah dari terjadi secara
berangsur-angsur hingga tekanan darah termasuk dalam kategori tekanan darah normal yakni
pada minggu ke-3. Pada perlakuan kontrol obat, penurunan tekanan darah yang sangat drastis
dikarenakan kaptopril sebagai ACE-Inhibitor. Gugus –SH (sulfhydryl) pada kaptopril dapat
berinteraksi membentuk kelat dengan ion Zn2+ dalam tempat aktif ACE (Siswandono dan
Soekardjo, B. 2000). Kaptopril akan menghambat pembentukan Angiotensin II sehingga
terjadi vasodilatasi akibat terjadi penurunan sekresi aldosteron sehingga ginjal dapat
mengekskresi natrium dan cairan (Nisma dkk. 2010).
Tekanan darah TDS/TDD kelompok dosis 1 dan dosis 2 mengalami penurunan sebesar
33.44/42.35 % dan dosis 2 sebesar 47.84/56.44 % pada minggu terakhir perlakuan.
Berdasarkan hasil uji lanjut BNT (P<0,01), penurunan tekanan darah perlakuan dosis 1 dan
dosis 2 menunjukkan penurunan tekanan darah yang sangat nyata. Terutama pada dosis 2,
dimana penurunan tekanan darah tersebut menyamai pada kelompok kontrol obat
(45,43/58,60 %).
Teh celup ampas cincau hitam dan rosela mengandung total fenol 39.62 ± 0.05 mg
CAE/g, yang artinya dalam setiap 1 gram teh celup mengandung 39.62 ± 0.05 mg asam kafeat.
Asam kafeat (caffeic acid) membantu menurunkan tekanan darah melalui mekanisme
penempelan asam kafeat pada reseptor α1 (reseptor yang mengatur kerja pembuluh darah)
sehingga dapat disebut sebagai α1blocker. Caffeic acid (CA) akan menempel pada reseptor α1
sehingga Angiotensin II tidak bisa menempel kembali yang mengakibatkan renggangnya
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Aktivitas SOD (U/ML)

kembali pembuluh darah (vasodilatasi) sehingga darah akan mudah mengalir ke jantung (Li et
al. 2005). Selain itu, caffeic acid membantu dalam proses diuretic (Nadanasabapathi, 2013).
Pengaruh Pemberian Teh Celup Terhadap Aktivitas Antioksidan Superoksida
Dismutase (SOD)
Kelompok perlakuan pemberian teh celup dosis 1 dan dosis 2 menunjukkan persentase
kenaikan aktivitas SOD yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Pada
kelompok dosis 1 persentase kenaikan aktivitas SOD tidak berbeda nyata dengan kelompok
dosis 2 yakni sebesar 16.2 % pada dosis 1 sementara pada dosis 2 sebesar 10%. Pada kedua
kelompok perlakuan dosis 1 dan 2 menunjukkan bahwa pemberian teh celup ampas cincau
dan rosella mampu meningkatkan aktivitas antioksidan endogen SOD dibandingkan dengan
kontrol negatif dan obat. Hal ini dapat dikatakan bahwa teh celup mengandung senyawa
antioksidan yang dapat mempertahankan status pertahanan antioksidan alami dalam tubuh
sehingga menurunkan stres okisdatif pada tikus.
Meningkatnnya SOD, akan berperan meningkatkan respon vasodilatori dari
endothelium pada tikus hipertensi. SOD dapat menurunkan produksi superoksida yang
bersifat radikal bebas dengan mengkatalisis pengubahan superoksida menjadi H2O2 dengan
merubah radikal sangat reaktif yang menginaktifkan NO menjadi senyawa yang lebih stabil,
termasuk berfungsi melepaskan faktor hiperpolarisasi turunan endothelium (EDHF), respon
remodeling pada pembuluh darah, dan memperbaiki fungsi endotel dengan meningkatkan
ekspresi protein penting dalam jalur NO yang dinamakan eNOS serta meningkatkan
ketersediaan NO yang diduga merelaksasi dinding pembuluh darah untuk mengontrol tekanan
darah (Wilcox, 2005; Hirata & Hiroshi, 2001).
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KO
D1
D2
Kelompok
Keterangan :KN = Kontrol Negatif; KP = Kontrol Positif; KO = Kontrol Obat: D1 = Dosis 1; D2 = Dosis 2

Gambar 1. Perubahan Aktivitas SOD pada Minggu ke-0 dan ke-3
Efek Pemberian Teh Celup Berbasis Ekstrak Cincau Hitam terhadap Kadar Blood Urea
Nitrogen (BUN) dan Kreatinin
Pada hewan coba yang mengalami hipertensi tejadi penurunan Glomerolus Filtration
Rate (GFR). Penurunan Glomerolus Filtration Rate (GFR) ini mengakibatkan penurunan laju
filtrasi dalam pembentukan urin, sehingga kadar urea (yang mengandung nitrogen) dalam
darah meningkat. Pengujian profil biokimia darah dilakukan dengan pengujian parameter
kadar BUN dan kreatinin. Kadar normal BUN pada hewan coba tikus Wistar adalah berkisar
15.00 – 21.00 mg/dL dan kadar kreatinin normal sebesar 0.2 – 0.8 mg/dL (Laksmi dkk.
2014).
Pada Kelompok perlakuan pemberian obat, dosis 1 dan dosis 2 terlihat mengalami
perubahan kadar BUN yang sangat nyata, dimana persen penurunan kadar BUN secara
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berurutan sebesar 26.20; 18.91; dan 20.23%. Sedangkan penurunan kadar kreatinin terjadi
sangat kecil sehingga bila dianalisis ragam tidakberbeda nyata , tetapi masih terdapat rerata
penurunan kreatinin yang terlihat dalam setiap kelompok. Penurunan kadar BUN dan
kreatinin terbesar pada kelompok yang diberi perlakuan obat komersial kaptopril yang
bertindak sebagai ACE-Inhibitor. Kaptopril dapat menghambat produksi radikal bebas karena
kaptopril mengandung gugus sulfhydryl sehingga dapat memperbaiki disfungsi endotel, yang
ditandai dengan adanya penurunan kadar nitrogen dalam plasma tikus. Kaptopril dapat
dikatakan sangat efektif bila dibandingkan dengan teh celup dosis 1 dan 2. Akan tetapi, teh
celup dengan dosis 2 memiliki persen penurunan kadar BUN hampir menyamai obat
Kaptopril, dan teh celup dosis 1 memiliki persen penurunan kadar kreatinin hampir menyamai
obat Kaptopril.
Tabel 3. Rerata Persen Penurunan Kadar BUN dan Kreatinin
BUN (mg/dL)*

Kreatinin (mg/dL)
Persentase
Persentase
Penurunan
Penurunan
Minggu
Minggu
Minggu ke-0
Minggu ke-3
(%)*
(%)*
ke-0
ke-3
K. Negatif
16.55 ± 1.23 a
16.40 ± 0.90 a
0.91 a
0.65 ± 0.06 0.65 ± 0.06
0
K. Positif
24.33 ± 1.74 a
24.70 ± 0.86 a
-1.54 a
0.65 ± 0.06 0.65 ± 0.06
0
K. Obat
25.45 ± 2.47 a
18.70 ± 2.49 b
26.52 b
0.68± 0.05 0.60 ± 0.00
11.11
Dosis 1
25,65 ± 1.10 a
20.80 ± 1.30 b
18.91 b
0.65 ± 0.06 0.60 ± 0.00
7.69
Dosis 2
26.20 ± 1.06 a
20.90 ± 1.50 b
20.23 b
0.63 ± 0.05 0.60 ± 0.00
4.76
Keterangan: *) Notasi pada kadar BUN berdasarkan uji lanjut BNT dengan selang kepercayaan 99%
Kelompok

Gambaran Histopatologi Ginjal Tikus
Berdasarkan hasil pengamatan gambaran histopatologi jaringan ginjal tikus (Gambar 2)
menunjukkan bahwa induksi garam dan prednison dengan dosis berlebih pada hewan model
tikus mengakibatkan terjadinya kerusakan pada bagian glomerolus dan tubulus. Histopatologi
kelompok tikus normal yang tidak mendapat induksi garam dan prednison (Gambar 2A)
menunjukkan gambaran histologi ginjal normal. Pada gambar tersebut menunjukkan jaringan
ginjal tikus lebih rapat dan teratur, bagian glomerolus terlihat capsular space dalam keadaan
normal dan tubulus tampak normal. Struktur glomerolus ginjal yang meliputi kapsula bowman
dan capsular space memiliki struktur yang masih kompak dengan kapsula bowman disekitar
glomerlus masih terlihat jelas dan tidak rusak. Kapsula bowman yang tersusun atas sel epitel
selapis pipih, terlihat jelas dengan susunan yang masih utuh tubulus ginjal masih memiliki inti
sel yang berada didalam sitoplasma dengan epitel berbentuk kubus selapis (Junquiera, 2007).
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.

Hasil pengamatan preparat organ ginjal menunjukkan adanya perbedaan histopatologi sel
terutama sel glomerulus dan tubulus ginjal antar perlakuan. Gambaran histopatologi ginjal
kelompok normal. Kelompok hipertensi (gambar 2B), terlihat adanya kerusakan pada
glomerulus dan tubulus. Kerusakan pada glomerulus yang ditandai dengan glomerulus yang
tidak berbentuk bulat, Bowmann’s space yang mengalami penyempitan karena sel podosit
dalam glomerulus mengalami hipertrofi. Menurut Fang, et al. (2005), induksi garam yang
mengandung mineral kortikosteroid (dalam penelitian ini garam NaCl dicampur dengan obat
prednison yang bersifat mineral kortikosteroid) dapat menyebabkan hipertrofi yang
mengakibatkan kerusakan sel dan menurut Jin et al. (2006), menyatakan bahwa peningkatan
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produksi ROS menyebabkan terjadinya hipertrofi glomerulus. Hipertrofi kerusakan glomerulus
disebabkan oleh sitoplasma dari sel podosit yang melebar. Tubulus ginjal juga mengalami
nekrosis, yang ditandai dengan inti sel tubulus yang mengalami piknotik dan karioreksis.
Piknotik dan karioreksis merupakan tahap kematian sel (nekrosis), dengan ciri-ciri inti sel
mengecil dan tampak lebih padat serta berwarna hitam gelap. Hal ini sesuai dengan pendapat
Ricardo, et al. (1999) bahwa tikus hipertensi akibat asupan diet garam berlebih mengalami lesi
pada ginjal yang ditandai dengan nekrosis.
Pada kelompok hipertensi terapi obat kaptropil (Gambar 2C) menunjukkan gambaran
organ ginjal yang masih mengalami kerusakan seperti pada kelompok kontrol positif yang
ditandai dengan glomerolus mengalami kerusakan, struktur glomerolus terlihat tidak beraturan
dimana capsular space tampak menyempit. Pada tubulus mengalami kerusakan berupa
kerusakan sel epitel tubulus sehingga batas antar tubulus tampak tidak jelas, serta adanya
nekrosis pada inti sel tubulus yang ditandai dengan inti sel piknotik dengan ciri-ciri inti sel
mengecil dan tampak lebih padat serta berwarna hitam gelap. Masih adanya kerusakan pada
histopatologi ginjal tikus hipertensi yang diberikan terapi obat kaptropil dikarenakan kaptropil
kurang efektif sebagai antioksidan dan penggunaan dosis terapi kaptropil yang rendah yaitu
0,5mg/200grBB. Hasil penelitian Pechanova (2007) menunjukkan bahwa kaptropil baru dapat
memberikan efek antioksidan pada tikus dengan dosis pemberian 50 mg/kgBB/hari.Tetapi
penggunaan dosis tinggi menimbulkan berbagai efek samping.
Pada kelompok tikus hipertensi terapi teh celup dosis 1 (Gambar 2D) menunjukkan
adanya perbaikan gambaran histopatologi ginjal tikus jika dibandingkan dengan histopatologi
organ ginjal kelompok hipertensi (Gambar 2B). Pada Gambar 2D menunjukkan capsular space
pada glomerolus tampak mengalami perbaikan meskipun belum mendekati gambaran capsular
space normal, batas antar tubulus tampak mengalami perbaikan meskipun masih terdapat
beberapa tubulus yang mengalami kerusakan serta inti sel tubulus yang mengalami perbaikan
yang nampak jelas pada inti sel namun masih ada juga inti sel yang mengalami nekrosis.
Pada kelompok hipertensi yang diterapi teh celup dosis 2 (Gambar 2E) menunjukkan
adanya perbaikan histopatologi jaringan ginjal jika dibandingkan dengan histopatologi organ
kelompok hipertensi. Gambar 2E tampak adanya perbaikan glomerolus dimana capsular space
tampak dengan jelas yang menunjukkan capsular space kembali normal serta semakin
berkurangnya sel nekrosis pada inti tubulus serta batas antar sel yang tampak jelas. Jika
dibandingkan dengan kelompok dosis 1, nekrosis tubulus pada kelompok 2E lebih sedikit. Pada
gambar 2E menunjukkan histopatologi ginjal semakin mendekati normal.
KESIMPULAN
Teh celup ampas cincau hitam dan rosela bersifat antioksidan dengan IC50 48.96 ±
0.063ppm. Teh celup ampas cincau hitam dan rosela memiliki nilai fungsional dan dapat
digunakan sebagai alternatif terapi hipertensi. Teh celup dengan dosis 95 mg/200 gr BB tikus
(3 tea bag untuk manusia) dapat meningkatkan enzim superoksida dismutase (SOD) sebesar
10% serta menurunkan kadar BUN dan kreatinin sebesar 20.23% dan 4.76%. Teh celup
tersebut juga dapat menurunkan tekanan darah sistolik maupun diastolik 47.84/56.44 % sehingga
tekanan darah menjadi normal setara dengan penurunan oleh obat Kaptrofil serta dapat
memperbaiki sel ginjal yang mengalami kerusakan akibat hipertensi.
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STUDI PEMBUATAN ES KRIM DENGAN FORMULASI EKSTRAK MENGKUDU
(Morinda citrifolia L), BAHAN PENGISI DAN SUSU CAIR
Study on Ice Cream Making with Formulation of Morinda Extract (Morinda citrifolia L),
Fillers and Liquid Materials
H. Jalil Genisa
Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Unhas, Makassar

Abstract
Morinda is one type of food which is abundant in Indonesia. It has many benefits for
health. Nevertheless, morinda fruit utilization is still limited. It is because of its bitter
taste and pungent aroma which is disliked by people. One of alternatives which can be
conducted to develop morinda product is processing morinda fruit into ice cream. Ice
cream is one of the most consumed food in people. Therefore, ice cream can be
alternative of food diversification. The purposes of this study was to determine the ratio
of morinda extract, liquid stuff, and fillers which can produce acceptable ice cream
organoleptically, physically and chemically. The pertinence of this research was to be
information source for community, food industry and researchers about morinda fruit
utilization in food product, as well as to provide information about ice cream making
with morinda extract addition. Each stages used qualitative and quantitave descriptive.
The results indicated that alcaloid content was found in all treatments. The ice cream
treatment A3 (5% liquid milk) + (30% filler) + (65% morinda extract) was the highest
ice cream with alkaloid content. The best treatment based on organoleptic and physical
test (melting time, visqosity and overrun) was A1 : (15% liquid milk) + (30% filler) +
(55% morinda extract). Organoleptic test resulted taste 4.2 (liked), aroma 4 (liked),
texture 4.3 (liked), color 4 (liked). Viscocity 4744.7, melting time 25.3 menit, and
overrun 39 %.
Keywords : Morinda, Ice cream, Alkaloid, physic, organoleptic test.
PENDAHULUAN
Buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) merupakan salah satu jenis bahan pangan yang
cukup melimpah dan berdasarkan hasil penelitian (Hirimatsu et al., 1993). buah mengkudu
memiliki banyak khasiat untuk kesehatan dan dapat mengobati penyakit degenerative seperti
kangker.
Hasil penelitian (Jones, 2000) menunjukkan bahwa dalam 100 gram buah mengkudu
mengandung protein 2,90, lemak 0,60, karbohidrat 2,20, serat 3, abu 1,20. Nutrisi
vitamin A 395,83 UI, C 175 mg, niasin 2,50 mg, tiamin 0,70 mg, riboflavin 0,33 mg, besi
9,17 mg, kalsium 325 mg, natrium 335 mg, kalium 1,12 mg. Selain kandungan nutrisi pada
buah mengkudu juga mengandung zat-zat aktif lain seperti terpenoid, zat anti kanker, anti
bakteri, scolopetin, xeronin dan proxeronin (Bangun dan Sarwono, 2002).
Pengolahan buah mengkudu saat ini masih terbatas pada kapsul ekstrak mengkudu, jus
mengkudu, jamu dan sirup mengkudu. Terbatasnya hasil olahan buah mengkudu disebabkan
oleh aroma yang kurang disukai oleh panelis. Penanganan dan pengolahan yang tepat pada
ekstrak buah mengkudu dapat mengurangi aroma tidak sedap sehingga diolah menjadi es krim
disukai oleh panelis dan dapat menjadi pangan fungsional.
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Es krim adalah jenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung
es krim atau dari campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula dan bahan tambahan
makanan yang diijinkan (SNI, 1995). Nilai gizi es krim sangat tergantung pada nilai gizi
bahan baku yang digunakan, untuk membuat es krim yang memiliki kualitas tinggi bahan
bakunya perlu diketahui dengan pasti. Keunggulan es krim yang didukung oleh bahan
utamanya yaitu susu tanpa lemak dan lemak susu maka es krim hampir sempurna dengan
kandungan gizi yang lengkap (Fitrahdini, 2010). Menurut (Harris, 2011), es krim yang baik
harus memenuhi persyaratan komposisi umum Ice Cream Mix (ICM) yaitu lemak susu 1016%, bahan kering tanpa lemak, 9-12%, pemanis gula 12-16%, bahan penstabil 0-0,4%, dan
bahan pengemulsi 0-0,25%.
Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian tentang studi pembuatan es krim
buah mengkudu, sehingga dihasilkan produk es krim yang diterima oleh panelis secara
organoleptik.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Untuk mendapatkan formulasi penambahan ekstrak buah mengkudu dengan bahan
pengisi dan bahan cair sehingga menghasilkan es krim yang dapat diterima secara
organoleptik dan fisik. Untuk menghasilkan hasil ekstrak buah mengkudu menjadi es krim
yang memenuhi standar mutu.
Kegunaan dari penelitian ini adalah
Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, industri pangan, maupun peneliti tentang cara
pemanfaatan buah mengkudu dalam produk pangan, serta memberi informasi tentang proses
pembuatan es krim dengan penambahan esktrak buah mengkudu yang terbaik pada
pembuatan es krim.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - April 2016, di Laboratorium
Pengolahan Pangan dan Laboratorium Kimia Analisa dan Pengawasan Mutu Pangan, Program
Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian,
Universitas Hasanuddin, Makassar.
Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian pembuatan es krim ektrak buah mengkudu adalah
pisau, mixer, talenan, sendok, timbangan analitik, baskom, corong, pengaduk, blender, es
krim maker, refrigerator, hot plate, gelas kimia, dan gelas ukur.
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian pembuatan es krim ekstrak buah
mengkudu adalah buah mengkudu, air bersih, susu cair, susu bubuk full cream, lesitin, agaragar, esens coklat, dan gula pasir.
Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri dari dua tahap, tahap pertama yakni penelitian
pendahuluan dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian utama.
Penelitian Pendahuluan
Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan metode serta formulasi yang
tepat dalam pembuatan es krim ekstrak buah mengkudu. Dilakuan perbandingan bahan cair
(susu cair) dengan bahan pengisi berupa susu bubuk full cream (16,25%, lesitin 0,25%, gula
pasir 13%, agar-agar 0,25%, esens coklat 0,25%) dan ekstrak buah mengkudu, yakni sebagai
berikut:
A1 : (20% susu cair) + (30% bahan pengisi ) + (50% ekstrak mengkudu)
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A2 : (10% susu cair) + (30% bahan pengisi ) + (60% ekstrak mengkudu)
Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan maka diperoleh perlakuan
terbaik dari es krim buah mengkudu yaitu perlakuan A2 (10% susu cair) + (30% bahan
pengisi ) + (60% ekstrak mengkudu)
Penelitian Utama
Prosedur pembuatan es krim buah mengkudu yang dilakukan yakni sebagai berikut:
1. Bahan pengisi disiapkan kemudian di timbang :
- Susu bubuk full cream 16,25%
- Lesitin 0,25%
- Gula pasir 13%
- Agar-agar 0,25%
- Esens coklat 0,25%
2. Dihomogenkan bahan pengisi, susu cair, dan esktrak mengkudu sesuai dengan
perlakuan, yaitu :
A1 : (15% susu cair) + (30% bahan pengisi) + (55% ekstrak mengkudu)
A2 : (10% susu cair) + (30% bahan padat) + (60% ekstrak mengkudu)
A3 : (5% susu cair) + (30% bahan padat) + (65% ekstrak mengkudu)
3. Campuran bahan padat dan bahan cair, kemudian dimasukkan dalam panci
4. Campuran dipanaskan sambil diaduk. Pasteurisasi pada suhu 60-650C selama 15 menit
5. Adonan disimpan dalam refrigerator selama 4 jam untuk proses aging.
6. Adonan yang telah didinginkan dihomogenisasi mengunakan mixer selama 15 menit
7. Adonan dimasukkan dalam alat es krim maker selama 30 menit, dan dimasukkan
kedalam wadah.
8. Penyimpanan dalam freezer
Parameter Pengamatan
Parameter pengamatan pada penelitian es krim ini yaitu uji organoleptik (rasa, warna,
tekstur, dan aroma), uji overrun, kecepatan meleleh, visikositas, dan analisa alkaloid.
Uji organoleptik
Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan atau kelayakan suatu
produk agar dapat diterima oleh panelis (konsumen). Metode pengujian yang dilakukan
adalah metode hedonik (uji kesukaan) meliputi rasa, warna dan aroma dengan jumlah panelis
15 orang. Dalam metode hedonik ini, panelis (konsumen) diminta memberikan penilaian
berdasarkan tingkat kesukaan. Skor yang digunakan adalah 5 (sangat suka), 4 (suka), 3 (agak
suka), 2 (tidak suka), dan 1 (sangat tidak suka).
Overrun
Pengembangan volume es krim dinyatakan sebagai overrun. Penambahan volume es
krim terjadi selama proses pembekuan, dimana udara yang terperangkap di dalam es krim
akan mengakibatkan penambahan volume es krim dan dihitung sebagai overrun es krim.

Overrun

=

Penambahan volume
x 100%
Volume awal

Vol. akhir – Vol. awal
=

x 100%
Volume awal
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Waktu Leleh
Waktu leleh merupakan waktu yang dibutuhkan es krim untuk meleleh sempurna. Es
krim yang berkualitas baik adalah es krim yang r esisten terhadap pelelehan. Es krim yang
bertekstur kasar dan rendah total padatannya akan memiliki resistensi terhadap pelelehan yang
rendah, sehingga akan mudah meleleh. Waktu pelelehan akan dihitung sebagai berikut :
1. Siapkan sampel es krim di dalam wadah
2. Diamkan dalam suhu ruang 20-25oc
3. Hitung waktu yang diperlukan sampai es krim meleleh seluruhnya
Viskositas
Visikositas adalah resistensi atau ketidak mampuan suatu bahan untuk mengalir bila
dikenai gaya. Gaya yang dimaksud adalah gaya irisan (shearing stress), yaitu gesekan yang
timbul sebagai hasil perubahan bentuk cairan yang disebabkan oleh adanya resistensi
berlawanan yang diberikan oleh cairan tersebut. Untuk mengetahui viskositas es krim yang
dihasilkan maka dapat digunakan alat berupa viskotester. Visikositas dapat diukur dengan
visikometer dan dinyatakan dalam satuan cP atau centipoises. Pengukuran visikositas
dilakukan dengan cara memasukkan adonan es krim sebanyak 100 ml dalam gelas beker
kemudian dilakuakan pengukuran viskositas.
Analisa Alkaloid
Analisa alkaloid pada penelitian ini dilakukan dengan cara. Sebanyak 2 gram sampel
dilarutkan dalam beberapa tetes asam sulfat 2 N kemudian diuji dengan dua pereaksi alkaloid
yaitu, pereaksi Meyer, dan pereaksi Wagner. Hasil uji dinyatakan positif bila dengan pereaksi
Meyer terbentuk endapan putih kekuningan, endapan coklat dengan pereaksi Wagner.
Pengolahan Data
Pengolahan data mengunakan metode deskriptif kuantitatif dengan tiga kali ulangan.
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Diagram Alir Penelitian
Buah mengkudu
matang

Dibersihkan

Dikupas di ambil
daging buah
mengkudu

Kulit dan biji buah

Diiris ± 1 cm
Irisan daging buah
mengkudu dengan air
1:1

Diblender

Disaring dengan kain
saring

Ekstrak
mengkudu
Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Ekstrak Mengkudu
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Bahan Pengisi
- Susu bubuk full cream 16,25%
- Lesitin 0,25%
- Gula pasir 13%
- Agar-agar 0,25%
- Esens coklat 0,25%

Ekstrak Mengkudu

A1 = 55 %
A2 = 60 %
A3 = 65 %

+
+
+

Bahan cair
Susu cair

30 %
30 %
30 %

+
+
+

15 %
10 %
5%

Pencampuran Perlakuan

Pasteurisasi pada suhu 60-650C selama
15 menit

Aging selama 4 jam pada
suhu 5-100C
Mixer selama 15 menit

Dimasukkan dalam alat es
krim maker selama 30 menit

Dibekukan dalam
freezer pada suhu
0 - -200C / 6 jam

Es krim

Analisa Alkaloid
Kecepatan Meleleh
Viskositas
Overrun
Uji Organoleptik (Hedonik)
- Rasa
- Warna
- Aroma
- Tekstur

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Es Krim Ekstrak Buah Mengkudu
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecepatan Meleleh (Menit)

Es krim merupakan salah satu jenis makanan yang banyak dijadikan sebagai hidangan
penutup. Menutut SNI No 01-3713-1995 Es krim adalah jenis makanan semi padat yang
dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim atau dari campuran susu, lemak hewani
maupun nabati, gula dan bahan tambahan makanan yang diijinkan. Nilai gizi es krim sangat
dipengaruhi oleh bahan-bahan penyusun es krim. Bahan penyusun es krim sangat penting
utnuk diketahui. Susu cair dan air merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam proses
pembuatan es krim, selain berfungsi untuk melarutkan, susu dan air juga mempengaruhi hasil
es krim yang dihasilkan. Subtitusi air dengan ekstrak buah mengkudu dilakukan untuk
menambah nilai gizi yang terdapat pada es krim, diketahui buah mengkudu mengandung
senyawa alkaloid. Akan tetapi buah mengkudu memiliki rasa sedikit pahit serta aroma yang
tidak sedap. Es krim buah mengkudu merupakan olahan es krim baru yang diharapkan
menjadi oalahan es krim fungsional dan dapat diterima oleh konsumen.
Alkaloid
Alkaloid merupakan senyawa yang bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom
nitrogen. Alkaloid mengandung atom karbon, hidrogen, nitrogen dan pada umumnya
mengandung oksigen. Biasanya merupakan kristal tak berwarna, tidak mudah menguap, tidak
larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Beberapa alkaloid berwujud cair dan larut dalam
air. Tujuan pengujian alkaloid secara kualitatif adalah untuk mengetahui ada tidaknya
perubahan warna dengan pembentukan endapan warna putih kekuningan dengan cara Mayer.
Hasil pengujian alkaloid dapat dilihat pada histogram dibawah ini.
30.0

25.3

25.0
19.3

20.0

16.0

15.0
10.0
5.0
0.0
A1

(55 + 30 + 15)

A2

(60 + 30 + 10)

A3

(65 + 30 + 5)

Formulasi Penambahan Ekstrak Buah Mengkudu + Bahan Pengisi + Bahan Cair (%)

Gambar 4. Analisa Alkaloid Es Krim Buah Mengkudu
Berdasarkan hasil pengujian alkaloid dengan mengunakan metode Mayer pada es krim
buah mengkudu diperoleh hasil bahwa masih terdapat kandungan alkaloid pada es krim buah
mengkudu, hal ini ditandai dengan adanya endapan putih kekuningan. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan ekstrak buah mengkudu
semakin tinggi endapan putih kekuningan yang dihasilkan. salah satu alkaloid penting yang
terdapat di dalam buah mengkudu adalah xeronine (Sarwono, 2002). Buah mengkudu atau
hasil olahannya yang mengandung xeronine bila dikonsumsi dapat diserap oleh sel-sel tubuh
untuk mengaktifkan protein-protein yang tidak aktif, penyeimbang fungsi sel-sel tubuh.
Xeronine dari mengkudu bekerja secara kontradiktif, pada penderita tekanan darah tinggi
xeronine menurunkan tekanan darah menjadi normal. Pada penderita tekanan darah rendah
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Kecepatan Meleleh (Menit)

xeronine meningkatkan tekanan darah dengan kata lain mengkudu berfungsi sebagai
adaptogen.
Kecepatan Meleleh
Kecepatan meleleh adalah waktu yang dibutuhkan es krim untuk meleleh sempurna.
Kecepatan meleleh es krim merupakan salah satu parameter fisik selain overrun, dan
visikositas yang dapat menentukan mutu es krim yang dihasilkan. Es krim diharapkan
memiliki kecepatan meleleh yang rendah dan memiliki daya ikat air tinggi. Kecepatan
meleleh es krim di suhu ruang yang tinggi tidak diharapkan oleh konsumen, sebaliknya
kecepatan meleleh es krim yang tinggi disuhu tubuh manusia merupakan hal diharapkan oleh
konsumen dari sebuah es krim. Es krim yang memiliki kualitas baik yaitu es krim yang
resisten terhadap pelelehan. Apabila es krim memiliki tekstur yang kasar dan total padatannya
rendah maka akan membuat es krim tersebut cepat meleleh. Kecepatan meleleh es krim
sangat dipengaruhi oleh bahan baku dan formulasi yang digunakan pada pembuatan es krim.
Menurut SNI No. 01-3713-1995 tentang es krim menyatakan bahwa kisaran pelelehan yang
baik pada es krim adalah 15 - 25 menit.
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Gambar 5. Analisa Kecepatan Meleleh Es Krim Buah Mengkudu
Gambar di atas menunjukkan hasil pengukuran kecepatan meleleh es krim buah
mengkudu pada perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair)
memiliki kecepatan meleleh 25.3 menit, A2 (60% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat +
10% susu cair) memiliki kecepatan meleleh 19.3 menit dan A3 (65% ekstrak mengkudu +
30% bahan padat + 5% susu cair) memiliki kecepatan meleleh 16.0 menit.
Berdasarkan histogram diatas hasil pengkuran kecepatan meleleh es krim buah
mengkudu perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair)
memiliki kecepatan meleleh 25.3 menit, A2 (60% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat +
10% susu cair) memiliki kecepatan meleleh 19.3 menit dan A3 (65% ekstrak mengkudu +
30% bahan padat + 5% susu cair) memiliki kecepatan meleleh 16.0 menit. Dapat dilihat
bahwa perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair) memiliki
kecepatan meleleh 25.3 menit, yaitu waktu tertinggi dari semua perlakuan untuk es krim
meleleh sempurna. Berdasarkan SNI No. 01-3713-1995 tentang es krim, yang menyatakan
bahwa kisaran pelelehan yang baik pada es krim adalah 15 - 25 menit, maka es krim buah
mengkudu yang dihasilkan dari setiap perlakuan dapat digolongkan sesuai SNI. Tingginya
resistensi es krim perlakuan A1 terhadap waktu meleleh dipengaruhi oleh pengunaan
konsentrasi susu yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lain. Susu yang ditambahkan pada
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Viskositas

bahan pembuatan es krim berfungsi melembutkan es krim, memberikan rasa manis,
memberikan bentuk atau body pada es krim, memperlambat pencairan es krim,
mempertahankan mutu dalam penyimpanan karena menahan pengkristalan adonan es krim.
Hal ini sesuai dengan pendapat Blukle dkk (2009) yang menyatakan bahwa. Penambahan susu
pada es krim berfungsi melembutkan es krim, memberikan rasa manis, memberikan bentuk
atau body pada es krim, memperlambat pencairan es krim.
Viskositas
Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya
gesekan di dalam fluida. Viskositas pada es krim merupakan salah satu parameter yang
penting dari sifat fisik es krim. Viskositas pada es krim dapat mempengaruhi dalam
pembentukan tekstur es krim. Semakin tinggi viskositas es krim semakin kental pula bahan
tersebut. Sifat kekentalan es krim akan berpengaruh pada kecepatan meleleh es krim.
Viskositas es krim dipengaruhi oleh pengunaan bahan, baik bahan pengisi, cair, dan bahan
tambahan es krim.
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Gambar 6. Analisa Viskositas Es Krim Buah Mengkudu
Gambar di atas menunjukkan hasil pengukuran viskositas es krim buah mengkudu pada
perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair) memiliki
viskositas 4744.7, A2 (60% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 10% susu cair) memiliki
viskositas 4352, dan A3 (65% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5% susu cair)
memiliki viskositas 3951.3.
Berdasarkan histogram diatas hasil pengkuran kecepatan meleleh es krim buah
mengkudu perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair)
memiliki viskositas 4744.7, A2 (60% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 10% susu cair)
memiliki viskositas 4352, dan A3 (65% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5% susu
cair) memiliki viskositas 3951.3. Dapat dilihat bahwa perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu
+ 30% bahan padat + 15% susu cair) memiliki viskositas tertinggi dari perlakuan A2 dan A3
yaitu 4744.7. tingginya nilai viskositas pada es krim buah mengkudu perlakuan A1
dipengaruhi oleh konsentrasi susu yang tinggi pada perlakuan ini. Kandungan susu pada es
krim dapat membentuk body es krim. Susu yang ditambahkan pada bahan pembuatan es krim
berfungsi melembutkan es krim, memberikan rasa manis, memberikan bentuk atau body pada
es krim, memperlambat pencairan es krim, mempertahankan mutu dalam penyimpanan karena
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menahan pengkristalan adonan es krim. Hal ini sesuai dengan pendapat Blukle dkk (2009)
yang menyatakan bahwa. Penambahan susu pada es krim berfungsi melembutkan es krim,
memberikan rasa manis, memberikan bentuk atau body pada es krim, memperlambat
pencairan es krim.
Overrun
Overrun adalah jumlah peningkatan volume yang disebabkan karena masuknya udara ke
dalam campuran es krim. Gelembung-gelembung udara yang terbentuk keberadaannya dapat
dipertahankan karena diselubungi oleh lapisan-lapisan globula lemak dalam sistem emulsi.
Tanpa adanya overrun, maka es krim akan berbentuk gumpalan massa yang berat dan tidak
menarik untuk dimakan. Overrun dapat dihasilkan karena pengocokan yang dilakukan ketika
proses pembekuan berlangsung. Karena pengocokan udara dapat masuk dalam campuran es
krim sehingga meningkatkan volume adonan es krim. Berdasarkan SNI No 01-3713-1995
tentang es krim, overrun yang baik pada es krim skala industri adalah 70-80% sedangkan
untuk skala rumah tangga ialah 30-50%.
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Gambar 7. Analisa Overrun Es Krim Buah Mengkudu
Gambar di atas menunjukkan hasil pengukuran overrun es krim buah mengkudu pada
perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair) yaitu 39 %,
A2 (60% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 10% susu cair) yaitu 26.5 %, dan A3 (65%
ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5% susu cair) yaitu 15.2%.
Berdasarkan histogram diatas hasil pengkuran overrun es krim buah mengkudu
perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair) yaitu 39 %,
A2 (60% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 10% susu cair) yaitu 26.5 %, dan A3 (65%
ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5% susu cair) yaitu 15.2%. Dapat dilihat bahwa
perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair) memiliki overrun
yang tertinggi dari perlakuan A2 dan A3 yaitu 39%. Overrun pada perlakuan A1 juga telah
sesuai dengan standar Nasional Indonesia tentang es krim yang menyatakan bahwa overrun es
krim yang baik skala rumah tangga ialah 30-50% dan pada perlakuan A1 overrun yaitu 39%.
Tingginya nilai overrun perlakuan A1 dipengaruhi oleh tingginya konsentrasi susu pada
perlakuan ini dibandingan dengan perlakuan A2, dan A3. Susu pada es krim berfungsi untuk
meningkatkan buih pada es krim. Hal ini sesuai dengan Sathe (1982) yang menyatakan bahwa
Overrun mencerminkan kemampuan pembuihan dan kemantapan buih yang berkaitan dengan
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penurunan tegangan permukaan pada sistem yang terdiri atas udara dan air, yang disebabkan
absorbsi oleh molekul protein. Molekul protein yang fleksibel seperti beta-kasein dapat secara
cepat mengurangi tegangan permukaan sehingga memberikan daya buih yang baik.
Uji Organoleptik
Uji organoleptik sangat penting dilakukan karena hasil uji organoleptik dapat
menentukan apakah produk yang dihasilkan diterima oleh konsumen, hasil uji organoleptik
biasanya dijadikan sebagai acuan mutu produk, serta kelayakan suatu produk. Uji
organoleptik yang dilakukan pada es krim buah mengkudu menggunakan metode hedonik,
dengan parameter meliputi rasa, warna, aroma, dan tekstur. Hasil pengujian organoleptic es
krim buah mengkudu ialah sebagai berikut :
Rasa
Rasa merupakan faktor yang sangat penting dalam penilaian suatu produk. Rasa
melibatkan indera pengecap (lidah). Rasa yang enak dapat menarik selera sehingga konsumen
lebih cenderung menyukai makanan dari rasanya. Cita rasa dari bahan pangan sesungguhnya
bermula pada rangsangan mulut (Rampengan dkk., 1985). Hasil uji organoleptik rasa
bertujuan untuk mengetahui tingkat respon dari panelis mengenai kesukaannya terhadap es
krim buah mengkudu yang dihasilkan pada masing-masing perlakuan. Cita rasa makanan
merupakan salah satu faktor penentu bahan makanan. Makanan yang memiliki rasa yang enak
dan menarik akan disukai oleh konsumen.
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Gambar 8. Hubungan Uji Rasa Dengan Es Krim Ekstrak Buah Mengkudu Yang Dihasilkan
Gambar di atas menunjukkan hasil uji organoleptik parameter rasa es krim buah
mengkudu pada perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair)
mendapatkan nilai 4,2 (suka) , A2 (60% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 10% susu
cair) mendapatkan nilai 3,8 (suka) dan A3 (65% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5%
susu cair) mendapatkan nilai 3,2 (agak suka).
Berdasarkan histogram diatas hasil uji organoleptik rasa perlakuan A1 (55% ekstrak
mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair) mendapatkan nilai 4,2 (suka) , A2 (60%
ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 10% susu cair) mendapatkan nilai 3,8 (suka) dan A3
(65% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5% susu cair) mendapatkan nilai 3,2 (agak
suka). Dapat dilihat bahwa perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15%
susu cair) mendapatkan nilai 4,2 (suka) yaitu nilai tertinggi dari semua perlakuan, sedangkan
A3 (65% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5% susu cair) mendapatkan nilai 3,2 (agak
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suka) yaitu nilai terendah. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan ekstrak buah mengkudu yang
mempengaruhi rasa es krim yang dihasilkan. Es krim dengan penambahan ekstrak buah
mengkudu dengan konsentrasi tinggi cenderung memiliki rasa yang lebih sepat (khas
mengkudu) dibandingkan dengan es krim dengan penambahan esktrak buah mengkudu
dengan kosntrasi rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sjabana dan Bahalwan (2002),
bahwa daging buah mengkudu berbau tidak sedap yang disebabkan asam kaprilat dan kaproat,
juga akibat penguraian protein oleh bakteri pembusuk menjadi senyawa amin biogenik.
Warna
Warna mempunyai arti dan peran penting pada komoditas pangan. Peranan ini sangat
nyata pada tiga hal yaitu daya tarik, tanda pengenal, dan atribut mutu. Di antara sifat-sifat
produk pangan, warna merupakan faktor yang paling cepat dan mudah memberi kesan, tetapi
sulit untuk dideskripsi dan sulit cara pengukurannya. Penentuan mutu suatu bahan pangan
pada umumnya tergantung pada warna, karena warna tampil terlebih dahulu, Winarno (2004).
Warna pada es krim buah mengkudu dipengaruhi oleh bahan-bahan penyusun es krim buah
mengkudu yaitu penambahan esens coklat, susu, serta esktrak buah mengkudu.
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Gambar 9. Hubungan Uji Warna Dengan Es Krim Ekstrak Buah Mengkudu Yang Dihasilkan
Gambar di atas menunjukkan hasil uji organoleptik parameter warna es krim buah
mengkudu pada perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair)
mendapatkan nilai 4,0 (suka) , A2 (60% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 10% susu
cair) mendapatkan nilai 3,7 (suka) dan A3 (65% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5%
susu cair) mendapatkan nilai 2,9 (agak suka).
Berdasarkan histogram diatas hasil uji organoleptik rasa perlakuan A1 (55% ekstrak
mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair) mendapatkan nilai 4,0 (suka) , A2 (60%
ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 10% susu cair) mendapatkan nilai 3,7 (suka) dan A3
(65% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5% susu cair) mendapatkan nilai 2,9 (agak
suka). Dapat dilihat bahwa perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15%
susu cair) mendapatkan nilai 4,0 (suka) yaitu nilai tertinggi dari semua perlakuan, sedangkan
A3 (65% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5% susu cair) mendapatkan nilai 2.9 (agak
suka) yaitu nilai terendah. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan esktrak buah mengkudu.
Perlakuan A1 dengan esktrak buah mengkudu yang rendah cenderung memiliki warna coklat
muda, berbeda dengan perlakuan A3 dengan kosntrasi ekstrak buah mengkudu yang tingggi
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cenderung memiliki warna coklat tua. Warna pada es krim ini dipengaruhi oleh esktrak
mengkudu yang berwarna coklat (telah mengalami reaksi browning), semakin tinggi kosntrasi
esktrak buah mengkudu dalam es krim buah mengkudu maka es krim semakin berwarna
coklat gelap. Hal ini sependapat dengan Lail (2009) yang menyatakan bahwa. Olahan buah
mengkudu cenderung berwarna warna coklat, yang dihasilkan dari buah mengkudu yang
telah mengalami reaksi browning.
Aroma
Aroma merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan tingkat penerimaan
konsumen terhadap suatu produk, sebab sebelum dimakan biasanya konsumen terlebih dahulu
mencium aroma dari produk tersebut untuk menilai layak tidaknya produk tersebut dimakan.
Aroma bahan makanan banyak menentukan kelezatan makanan tersebut. Industri makanan
menganggap sangat penting melakukan uji aroma karena dengan cepat dapat memberikan
hasil penilaian produksinya disukai atau tidak disukai, Soekarto (1985). Aroma es krim buah
mengkudu dipengaruhi oleh beberapa faktor penambahan esens coklat, susu, dan penambahan
esktrak buah mengkudu.
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Gambar 10. Hubungan Uji Aroma Dengan Es Krim Ekstrak Buah Mengkudu Yang
Dihasilkan
Gambar di atas menunjukkan hasil uji organoleptik parameter aroma es krim buah
mengkudu pada perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair)
mendapatkan nilai 4,0 (suka) , A2 (60% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 10% susu
cair) mendapatkan nilai 3,6 (suka) dan A3 (65% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5%
susu cair) mendapatkan nilai 3,2 (agak suka).
Berdasarkan histogram diatas hasil uji organoleptik rasa perlakuan A1 (55% ekstrak
mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair) mendapatkan nilai 4,0 (suka), A2 (60%
ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 10% susu cair) mendapatkan nilai 3,6 (suka) dan A3
(65% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5% susu cair) mendapatkan nilai 3,2 (agak
suka). Dapat dilihat bahwa perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15%
susu cair) mendapatkan nilai 4,0 (suka) yaitu nilai tertinggi dari semua perlakuan, sedangkan
A3 (65% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5% susu cair) mendapatkan nilai 3.2 (agak
suka) yaitu nilai terendah. Aroma pada buah es krim buah mengkudu di pengaruhi oleh
penambahan ekstrak buah mengkudu. Perlakuan A1 disukai oleh panelis dikarenakan
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penggunaan susu lebih tinggi di bandingkan ekstrak buah mengku. Jumlah ekstrak buah
mengkudu yang digunakan akan mempengaruhi ketajaman aroma es krim yang dihasilkan,
semakin tinggi konsentrasi ekstrak buah mengkudu yang ditambahkan maka aroma khas buah
mengkudu makin dominan pada es krim yang dihasilkan. Hal ini sesuai pernyataan Sjabana
dan Bahalwan (2002), bahwa daging buah mengkudu berbau tidak sedap yang disebabkan
asam kaprilat dan kaproat.
Tekstur
Tekstur adalah salah satu parameter terpenting dari suatu produk yang dihasilkan.
Tekstur pada makanan biasanya diharapkan berbeda-beda pada es krim tekstur yang
diinginkan adalah tekstur lembut padat tidak berserat. Tekstur yang lembut pada es krim
dipengaruhi oleh bahan-bahan yang dicampurkan, pengolahan dan penyimpanan. Tekstur es
krim bergantung dari ukuran, bentuk dan ukuran partikel padatan penyusun es krim. Tekstur
yang ideal bagi es krim adalah tekstur yang sangat halus dan ukuran partikel padatan yang
sangat kecil sehingga tidak terdeteksi dalam mulut.
5.0
Tekstur (Hedonik 1-5)
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Gambar 11. Hubungan Uji Tekstur Dengan Es Krim Ekstrak Buah Mengkudu Yang
Dihasilkan
Gambar di atas menunjukkan hasil uji organoleptik parameter tekstur es krim buah
mengkudu pada perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair)
mendapatkan nilai 4,3 (suka) , A2 (60% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 10% susu
cair) mendapatkan nilai 3,4 ( agak suka) dan A3 (65% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat
+ 5% susu cair) mendapatkan nilai 3,2 (agak suka).
Berdasarkan histogram diatas hasil uji organoleptik rasa perlakuan A1 (55% ekstrak
mengkudu + 30% bahan padat + 15% susu cair) mendapatkan nilai 4,3 (suka) , A2 (60%
ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 10% susu cair) mendapatkan nilai 3,4 ( agak suka)
dan A3 (65% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5% susu cair) mendapatkan nilai 3,2
(agak suka). Dapat dilihat bahwa perlakuan A1 (55% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat +
15% susu cair) mendapatkan nilai 4,3 (suka) yaitu nilai tertinggi dari semua perlakuan,
sedangkan A3 (65% ekstrak mengkudu + 30% bahan padat + 5% susu cair) mendapatkan
nilai 3.2 (agak suka) yaitu nilai terendah. tekstur pada es krim buah mengkudu dipengaruhi
oleh kosntrasi esktrak buah mengkudu yang mengandung air. Perlakuan A1 menjadi
perlakuan terbaik dikarenakan memiliki tekstur yang sedikit lembut, dengan kristal air yang
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rendah. Hal ini dipengaruhi oleh esktrak buah mengkudu yang ditambahkan lebih rendah
konsetrasinya dibandingkan perlakuan lain dengan susu cair yang lebih banyak dibandingkan
perlakuan lain. Hal ini sependapat dengan Ingnes (2009) yang meyatakan bahwa. Jika air
terlalu banyak maka es krim menjadi kasar, jika air terlalu sedikit maka es krim akan menjadi
terlalu padat.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Adapaun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pembuatan es krim
buahmengkudu ini adalah sebagai berikut:
1. Formulasi terbaik es krim ekstrak buah mengkudu yaitu formulasi perlakuan A1
(15% susu cair) + (30% bahan padat) + ( 55% esktrak buah mengkudu.
2. Perlakuan terbaik berdasarkan uji organoleptik dan uji fisik (waktu meleleh, viskositas,
dan overrun) yaitu pada perlakuan A1 : (15% susu cair) + (30% bahan pengisi) + (55%
ekstrak mengkudu). Hasil Uji organoleptik rasa 4.2 (suka), aroma 4 (suka),
tekstur 4.3 (suka), warna 4 (suka). Viskositas 4744.7, waktu meleleh 25.3 menit,
dan overrun 39 %.
Saran
Saran untuk penelitian berikutnya diharapkan melakukan analisa Proximat terhadap es
krim buah ekstrak buah mengkudu, serta melakukan analisa kuantitafi senyawa alkaloid yang
terdapat pada es krim ekstrak buah mengkudu.
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Abstrak
Minyak bekatul padi merupakan minyak yang diekstraksi dari bekatul padi. Minyak tersebut dapat
digunakan sebagai minyak makan (edible oil) dan berpotensi sebagai pangan fungsional. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menentukan waktu stabilisasi bekatul, rasio bekatul dengan pelarut n-heksane,
serta suhu dan waktu yang terbaik pada proses ekstraksi kinetik bekatul padi yang dapat memberikan
persentase minyak yang tertinggi. Bahan utama penelitian ini adalah bekatul padi dan pelarut n-heksane.
Proses ekstraksi kinetik dilakukan pada 300 rpm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi proses
stabilisasi yang terbaik adalah pada suhu 110oC selama 15 menit, rasio bekatul dengan n-heksane yang
terbaik adalah 1:7, dan perlakuan ekstraksi 5 jam pada suhu 55 oC memberikan persentase minyak yang
tertinggi.
Kata kunci: stabilisasi bekatul, ekstraksi pelarut, n-heksane

PENDAHULUAN
Minyak bekatul padi terkandung dalam bekatul padi, mengandung asam lemak tidak
jenuh berupa asam oleat dan asam linoleat. Asam linoleat secara luas diakui sebagai asam
lemak esensial dan mampu menurunkan kolesterol darah, mencegah aterosklerosis dan efek
kesehatan lainnya, sehingga minyak bekatul padi adalah jenis minyak nabati yang ideal
(Wang, 2006; Wei et al., 2013). Minyak bekatul padi layak digunakan sebagai minyak goreng
terkait dengan titik asapnya yang tinggi, yaitu sekitar 254oC dengan citarasa yang khas
(Hadipernata, 2006).
Ekstraksi minyak nabati dari sumbernya yang ditujukan untuk pangan dapat dilakukan
secara kimiawi menggunakan pelarut yang aman, salah satunya adalah n-heksane. Menurut
Subriyer dkk., (2009), beberapa faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi antara lain adalah
suhu dan waktu (lama proses ekstraksi), semakin tinggi suhu, laju pelarutan zat terlarut oleh
pelarut semakin tinggi dan laju difusi pelarut ke dalam serta ke luar padatan semakin tinggi
pula. Lamanya waktu ekstraksi mempengaruhi volume ekstrak yang diperoleh. Semakin lama
waktu ekstraksi semakin lama juga waktu kontak antara pelarut dengan bahan sebagai padatan
sehingga semakin banyak zat terlarut yang terkandung di dalam padatan yang terlarut di
dalam pelarut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi stabilisasi bekatul padi, rasio bekatul
dengan n-heksane, serta suhu dan waktu proses ekstraksi minyak bekatul padi yang tepat
untuk memperoleh persentase minyak bekatul padi yang tinggi.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Organik dan Laboratorium Kimia
Analisis Politeknik Negeri Ujung Pandang.
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Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bekatul padi segar yang diperoleh
dari usaha penggilingan beras di Makassar, pelarut n-heksane tehnis yang diperoleh dari toko
bahan kimia di Makassar.
Alat-alat yang digunakan adalah sieving, autoclave Hiclave HV-85 merk
HIRAYAMA, oven pengering Ecocell, timbangan, heater mantel, labu gelas leher empat,
motor pengaduk IKA-WERK RW 20 yang dilengkapi pengaturan kecepatan putaran,
thermometer setting, rotavapor Buchi R-215 yang dilengkapi vacuum pomp
V-700,
refrigerated centrifuge AX-521, dan GC-MS.
Prosedur Penelitian
Proses stabilisasi bekatul padi
Bekatul padi yang baru terpisah dengan beras segera distabilisasi menggunakan
autoklaf 110oC selama 3, 6, 9, 12, dan 15 menit untuk menonaktifkan lipase penyebab
ketengikan dan untuk melunakkan jaringan bekatul guna memudahkan proses ekstraksi
minyak. Selanjutnya dikeringkan pada oven pengering 40oC selama 5 jam. Bekatul kering
diayak 60 mesh dan dikemas dalam wadah plastik bertutup menunggu proses ekstraksi.
Proses ekstraksi minyak bekatul padi
Bekatul padi ditimbang 100 g dan dimasukkan dalam labu gelas leher empat,
ditambahkan pelarut n-heksane disetiap perlakuan sebanyak 300, 400, 500, 600, 700, dan 800
mL. labu dihubungkan dengan kondensor, thermometer setting, dan motor pengaduk serta
dimasukkan dalam heater mantel yang telah disetting suhu dan waktu proses (Gambar 1).
Ekstraksi berlangsung pada 300 rpm dengan perlakuan suhu 30, 35, 45, 55, dan 65oC dan
waktu ekstraksi 2, 3, 4, 5, dan 6 jam. Selanjutnya bagian padatan dan cairan dipisahkan dan
disentrifugasi pada 3000 rpm selama 20 menit, minyak dengan n-heksane dipisahkan pada
rotavapor yang bekerja pada kondisi kecepatan putaran 60 rpm, suhu pemanasan 35oC, dan
suhu penguapan 21oC, sehingga persentase perolehan minyak (b/b) dapat diketahui
menggunakan rumus:
%=

Gambar 1. Proses ekstraksi minyak bekatul padi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekstraksi minyak bekatul padi dapat menggunakan pelarut n-heksan (food grade)
karena pelarut ini aman dan biasa digunakan dalam proses ekstraksi bahan makanan. Pada
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butir gabah terdapat lipase, enzim ini tidak aktif tetapi segera menjadi aktif saat kulit gabah
(sekam) dihancurkan dalam proses penggilingan padi. Aktivitas lipase ini akan terus
berlangsung selama penyimpanan, dan dengan demikian kadar asam lemak bebas dalam
bekatul makin meningkat. Untuk mengatasi hal ini biasanya bekatul untuk bahan baku
minyak, lipase diinaktivasi terlebih dahulu sebelum penyimpanan. Proses inaktivasi bisa
dilakukan dengan pemanasan pada suhu 95-110oC 5 sampai 20 menit, hal ini juga diharapkan
dapat melonggarkan jaringan sehingga minyak dapat terekstrak dengan sempurna.
Efek lama waktu stabilisasi bekatul padi terhadap persentase perolehan minyak
menggunakan panas bertekanan pada suhu 110oC dapat dilihat bahwa waktu stabilisasi cukup
sampai 12-15 menit, sebab persentase perolehan minyak akan menurun bila proses
dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh Hadipernata (2006) pada dedak padi,
bahwa untuk menonaktifkan lipase dibutuhkan suhu 100-120oC, apabila pemanasan lebih
lama maka akan membuat komponen yang terkandung menjadi rusak dan berpengaruh
terhadap rendemen minyak (Subrier dkk., 2009). Metode stabilisasi bekatul telah dilakukan
oleh Sharma et al.,(2004), hasil yang diperoleh bahwa bekatul yang distabilisasi dengan
pemanasan kering dapat bertahan hingga 30 hari tanpa perubahan kandungan asam lemak
bebas (Kim, 2014).
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15
12
9
6

1

5.38

2

5.37

3.35

3.24

3.19
3

3

Waktu (menit)

4

5

% minyak

Gambar 2. Efek waktu stabilisasi bekatul padi terhadap rendemen minyak
Secara umum efek suhu dan waktu ekstraksi terhadap persentase perolehan minyak
bekatul padi dapat dijelaskan bahwa pada suhu ekstraksi 55oC selama 5 jam merupakan
kondisi yang terbaik untuk mengekstraksi minyak dalam 100 gram bekatul padi menggunakan
700 mL n-heksan, apabila suhu dan waktu proses ditingkatkan maka persentase perolehan
minyak akan menurun, hal ini terkait dengan batas kemampuan pelarut untuk mengekstraksi
minyak serta jumlah minyak yang dapat diekstraksi sudah mencapai maksimal pada kondisi
tersebut. Secara umum kenaikan temperatur akan meningkatkan kecepatan proses ekstraksi
minyak, namun memungkinkan adanya senyawa yang terdekomposisi. Peningkatan suhu
menyebabkan penurunan viskositas pelarut dan meningkatkan diffusivitas pelarut sehingga
laju ekstraksi meningkat (Hapsari dkk., 2013). Kenaikan suhu akan meningkatkan efisiensi
proses ekstraksi (Luthria,2004).
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Gambar 3. Efek suhu dan waktu ekstraksi terhadap rendemen minyak bekatul padi
Waktu ekstraksi sangat mempengaruhi rendemen, terutama terhadap nilai transfer
massa. Semakin lama waktu kontak antara pelarut dengan zat terlarut selama proses ekstraksi
maka semakin banyak pula jumlah unsur-unsur kandungan kimia yang terekstrak. Juga
lamanya waktu kontak antara minyak dengan panas mempengaruhi kualitas minyak yang
diperoleh (Wiyarno et al., 2011.)
Rasio bekatul padi dengan n-heksane pada ekstraksi minyak bekatul padi mencapai
hasil terbaik pada rasio 1:7, jika jumlah pelarut ditambah maka persentase perolehan minyak
akan menurun, hal tersebut terkait dengan jumlah pelarut sudah mencapai maksimal untuk
mengekestraksi minyak pada sampel. Menurut Sediawan dan Prasetya (1997), pada proses
ekstraksi minyak dengan pelarut, perpindahan massa minyak dari dalam padatan ke pelarut
dapat diduga melalui tahapan : 1) Difusi dari dalam padatan ke permukaan padatan, dan 2)
Perpindahan massa minyak dari permukaan padatan ke pelarut.
Secara umum rendemen mengalami peningkatan seiring bertambahnya volume pelarut
yang digunakan. Semakin banyak volume pelarut yang digunakan maka semakin besar pula
kemampuan pelarut untuk mengambil minyak yang terkandung di dalam bahan. Semakin
bertambahnya volume pelarut juga mengakibatkan semakin lama waktu kontak yang terjadi
antara bahan dengan pelarut (Manday dan Sasmitra, 2015).
Berdasarkan hasil analisis GC-MS, beberapa komponen asam lemak yang terkandung
dalam minyak bekatul padi hasil ekstraksi dengan n-heksane antara lain adalah asam laurat,
asam palmitat, asam miristat, asam linoleat, dan asam stearat.
KESIMPULAN
Proses stabilisasi bekatul padi menggunakan autoklaf yang terbaik adalah pada suhu
110oC selama 15 menit, rasio bekatul dengan n-heksane pada ekstraksi minyak bekatul padi
yang terbaik adalah 1:7, dan perlakuan ekstraksi 5 jam pada suhu 55oC memberikan
persentase perolehan minyak yang tertinggi. Komponen asam lemak yang terkandung dalam
minyak bekatul padi hasil ekstraksi dengan n-heksane antara lain adalah asam laurat, asam
palmitat, asam miristat, asam linoleat, dan asam stearat.
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STUDI EKSTRAKSI VIRGIN COCONUT OIL (VCO) SECARA KOMBINASI ENZIMATIS
MENGGUNAKAN EKSTRAK BROMELIN KASAR KULIT BUAH NANAS (Ananas comosus L. Merr),
PENDINGINAN DAN SENTRIFUGASI1)
Study on Virgin Coconut Oil (VCO) Extraction by Combination of Enzimatic Method Using Crude Bromelain
Derived From Pineapple Peels (Ananas comosus L. Merr), Chilling Treatment and Centrifugation
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Abstract
Research on the separation process of VCO (Virgin Coconut Oil) has been conducted using a
combination of enzymatic method with bromelain from pineapple skin, chilling and centrifugation. The
purpose of this research was to produce VCO that have no off-flavor in a short time. Cream milk from
mature coconuts optimal was added bromelain enzyme of ripe pineapple skin then incubated dynamically
for 60 minutes at room temperature, chilled for 60 minutes and centrifuged for 15 minutes to separate the
VCO. Then the characteristics and quality of VCO was analyzed based on the quality standard of VCO by
APCC (Asian and Pacific Coconut Community). The results of data processing by descriptive qualitative
and quantitative shows that the characteristics and quality of the VCO produced met the standards APCC,
with scents that no off-flavor and clear color like water in a short time (± 3 hours).
Keyword: Virgin Coconut Oil (VCO), bromelain enzyme, cream coconut milk.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Virgine Coconut Oil (VCO) merupakan salah satu produk diversifikasi produk buah
kelapa yang diperoleh dari daging kelapa segar dan tua matang (umur sekitar 12 bulan setelah
polimerasi) dan diolah secara mekanis atau alami dengan atau tanpa pemanasan yang tidak
mengubah derajat alaminya. VCO yang dibuat dengan cara yang tepat dan benardapat
bertahan minimal 12 bulan tanpa penambahan bahan pengawet (APCC, 2005). Sedangkan
minyak kelapa mutu non VCO adalah minyak kelapa yang diperoleh dengan berbagai metode
ekstraksi baik secara basah yang menggunakan santan dan secara kering menggunakan kopra
serta ekstraksi dengan pelarut dan sentrifugasi yang melalui proses pemurnian untuk
memperlama waktu simpan (Nugrahaeni dan Kendriyanto, 2010; Syah, 2005).
VCO sebaiknya dapat diperoleh dalam waktu singkat sebab semakin lama prosesnya
maka akan mempengaruhi aroma segar VCO dan salah satunya yaitu secara enzimatis. Emulsi
santan secara alami distabilkan oleh protein kelapa (globulin dan albumin) yang mengelilingi
minyak dan fosfolipid (Birosel et al, 1963). Oleh karena minyak diselubungi oleh lapisan
protein maka untuk mengeluarkannya diperlukan perlakuan guna menggaggu kestabilan
protein tersebut. Enzim protease memiliki kemampuan memotong ikatan peptide pada protein
sehingga VCO dapat keluar dari emulsi santan (Nevin and Rajamohan, 2010 dan Lans, 2007).
Bromelin merupakan salah satu enzim dengan aktivitas protease yang tinggi dan
mudah dalam memperoleh sumbernya. Enzim bromelin pada nanas hampir terdapat pada
semua bagian tanamannya yaitu pada bagian batang (stem), bonggol, daging, kulit, dan
mahkotanya (Ketnawa et al., 2012). Sementara kulit nanas terkadang hanya menjadi limbah
ataupun pakan ternak.
Namun pada beberapa kasus penelitian dengan menggunakan metode enzimatis
terdapat kekeliruan. Kebanyakan kasus kurang memahami perbedaan antara fermentasi
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mikroorganisme dan enzimatis. Bahkan ada pula yang mengkombinasikan keduanya dan
menggunakan waktu proses selama 24 jam (Silaban, 2014; Suaniti, 2013). Setiap proses
dalam pemisahan VCO tentu akan mempengaruhi kualitas dan mutu yang dihasilkan.
Fermentasi mikroorganisme akan menghasilkan aroma VCO yang off flavor sedangkan proses
enzimatis mampu mempertahankan aroma kelapa segar sebab waktunya singkat.
Salah satu metode tambahan adalah kombinasi metode enzimatis dengan metode
pendinginan atau chilling (Ragavendra dan Ragavaro, 2010). Penelitian ini mencoba
mengkombinasikan metode enzimatis dan chilling disertai pemisahan fraksi minyak dengan
metode sentrifugasi. Kombinasi ini diharapkan mampu menghasilkan VCO dengan aroma
yang masih segar. Mutu VCO yang baik adalah memiliki aroma yang khas kelapa serta
bening atau tidak berwarna. VCO umumnya dibuat dengan menggunakan proses panas dan
proses dingin ataupun kombinasinya dengan hasil mutu VCO yang beragam. Kontrol terhadap
proses pemisahan sangatlah penting mempengaruhi terhadap mutu VCO. Penggunaan
bromelin kasar sebagai enzim protease pada umumnya akan mempengaruhi mutu VCO yang
dihasilkan khususnya pada aroma yang dihasilkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
preparasi terbaik terhadap bromelin kasar dari kulit nanas dengan beberapa perlakuan
(sentrifugasi, chilling, dan enzimatis) terhadap emulsi santan dalam proses pemisahan VCO
dengan kombinasi enzimatis, chilling dan sentrifugasi.
METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan pada pembuatan VCO yaitu parang, parutan elektrik, alat
pengepres santan, botol kaca ukuran 120 ml untuk wadah sampel perlakuan, shaker, kulkas,
termometer, alat sentrifugasi, penyaring vakum dan alat-alat pembantu. Alat-alat yang
digunakan untuk analisa sampel VCO yaitu timbangan analitik, desikator, oven, tanur,
viskometer, refraktometer, spektrofotometer, penangas dan alat-alat gelas.
Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan VCO yaitu buah kelapa dengan
tingkat kematangan optimal hasil petik langsung, nanas matang yang dibeli di pasar, air
mineral dalam kemasan, kertas saring Whatman 42, buffer fosfat pH 7, natrium benzoate dan
bahan-bahan pendukung. Bahan-bahan yang digunakan dalam analisa mutu VCO yaitu NaOH
0.1N, etanol 95%, pp, KOH, dan HCL 0.5N.
Prosedur Kerja
Tahapan prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 1) tahap pembuatan VCO
serta 2) analisa rendemen dan mutu VCO. Tahapan pembuatan meliputi: 1). Pemilihan bahan
baku; 2). Preparasi krim 3) Preparasi bromelin; 4). Pengaruh sentrifugasi terhadap pemisahan
VCO; 5). Pengaruh enzim bawaan terhadap pemisahan VCO; 6). Pengaruh preparasi dan
penambahan enzim bromelin kasar kulit nanas terhadap pemisahan VCO; 7). Pengaruh
perlakuan chilling terhadap pemisahan VCO; 8). Pengaruh kombinasi perlakuan enzimatis
dan chilling terhadap pemisahan VCO. Tahapan analisa mutu VCO meliputi: 1). Rendemen;
2). Kejernihan; 3). Kadar air VCO; 4). Viskositas; 5). Indeks bias; 6). Total asam lemak
bebas; 7). Angka penyabunan; 8)Angka Asam.
Pemilihan Bahan Baku
Buah kelapa sebagai bahan baku pembuatan VCO adalah varietas Kelapa Dalam Hijau
dan dipetik langsung dari pohon pada keadaan matang optimal yang dicirikan oleh warna
buah kelapa menjadi coklat penuh (berumur sekitar 11-12 minggu). Buah kelapa optimal
selain ditandai dengan ciri-ciri berwarna coklat penuh juga berbunyi nyaring bila digoyanggoyangkan serta belum terbentuk tompong (haustorium). Jumlah kelapa yang digunakan
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dalam percobaan utama yaitu sebanyak 10 butir kelapa yang dapat menghasilkan sekitar 8000
ml santan.
Buah nanas sebagai bahan sumber enzim protease yakni bromelin adalah buah nanas
dengan tingkat kematangan yang ripe (masak) yang ditandai dengan ciri-ciri kulit berwarna
kuning keemasan pada keseluruhan bagian buah, bila ditekan dengan jari sudah agak lunak,
aroma khas nanas yang tajam, dan mahkotanya mudah dicabut.
Preparasi Krim
Preparasi krim diawali dengan memarut daging kelapa menggunakan parutan listrik
untuk menghasilkan santan. Jumlah hasil kelapa parut tertimbang. Ekstraksi santan dilakukan
dengan perbandingan air dan kelapa parut yaitu berbanding 1 : 2 (kelapa parut : air kelapa)
dan dilakukan secara bertingkat (3 kali). Santan yang diperoleh dari setiap tingkat ekstraksi
dicampur dan dihomogenkan. Santan tersebut selanjutnya diperlakukan proses pemisahan
krim.
Pemisahan krim dilakukan di suhu ruang selama kurang lebih 15 menit (waktu optimal
hasil pengamatan langsung). Krim dipisahkan dari whey. Krim santan dari setiap tahap
pemisahan kemudian disatukan dan dihomogenkan serta ditimbang untuk digunakan
selanjutnya.
Preparasi Bromelin Kasar dari Kulit Nanas
Sumber bromelin selain diperoleh dari kulit nanas juga dapat diperoleh dari batang
(stem), daging buah, dan bonggol nanas. Namun demikian dilaporkan bahwa stem merupakan
sumber bromelin terbaik secara kualitas dan kuantitasnya. Bagian yang digunakan pada
penelitian ini adalah bagian kulit nanas dengan alasan pertimbangan teknis.
Buah nanas dicuci dengan air mengalir. Bagian kulit nanas adalah dari kulit terluar
hingga kedalaman mata/bintik nanas seperti yang dilakukan pada industri pengolahan buah
nanas. Kulit nanas tertimbang. Kulit nanas dipotong kecil-kecil kemudian diekstrak
menggunakan juicer tanpa penambahan air; Hasil ekstrak tertimbang. Ekstrak yang diperoleh
kemudian disaring menggunakan kain saring (2 lapis) untuk memperoleh filtrat. Filtrat yang
diperoleh kemudian disaring lagi dengan kertas saring Whatman 42 secara vakum sehingga
diperoleh filtrat bromelin kasar. Filtrat bromelin kasar tertimbang.
Pengaruh Sentrifugasi Santan dan Krim Santan Terhadap Pemisahan VCO
Pengujian dilakukan terhadap santan dan krim santan segar yang disentrifus pada 4500
rpm (Raghavendra dan Rhagavarao, 2009) selama 10-15 menit dan diamati ada tidaknya
pemisahan VCO yang terjadi. Hasil pengamatan disajikan dalam bentuk gambar untuk
masing-masing ulangan (3 ulangan).
Pengaruh Aktivitas Enzim Bawaan (Endogeneous Enzyme) Terhadap Pemisahan VCO
Pengujian dilakukan terhadap krim santan yang telah diinkubasi dalam shaker masingmasing pada suhu 32oC ±1oC 95 rpm selama 0, 20, 40 dan 60 menit. Sampel kemudian di
sentrifus pada 4500 rpm selama 15 menit dan diamati ada tidaknya pemisahan VCO yang
terjadi. Hasil pengamatan disajikan dalam bentuk gambar untuk masing-masing ulangan (3
ulangan).
Pengaruh Preparasi dan Penambahan Enzim Bromelin Kasar Kulit Nanas Terhadap
Pemisahan VCO
Filtrat bromelin kasar yang dihasilkan memiliki warna yang masih kuning sehingga
perlu dilakukan pemucatan warna. Pemucatan dilakukan dengan menggunakan 3 metode yaitu
arang aktif bubuk, arang aktif granula, dan sentrifugasi.
1) Metode arang aktif bubuk (reaktivasi fisik pada 800oC) dilakukan dengan cara
dicampurkan pada filtrate dan dikocok selama 1 menit. Pemisahan arang aktif dari filtrate
dilakukan dengan penyaringan menggunakan kertas Whatman 42 secara vakum, sehingga
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diperoleh filtrate Bromelin kasar dengan warna yang lebih pucat dan aroma nanas yang
berkurang.
2) Metode arang aktif granula dilakukan sebagai berikut: Ekstrak kulit nanas dilewatkan pada
kolom berisi arang aktif granula dengan kain saring pada bagian atas dan bawah kolom.
Filtrat yang diperoleh dilakukan penjernihan dengan penyaringan menggunakan kertas
Whatman 42 secara vakum. Diperoleh filtrate Bromelin kasar dengan warna yang pucat
dan aroma nanas yang berkurang.
3) Metode sentrifugasi dilakukan dengan memusingkan filtrat sehingga terjadi endapan warna
kuning dari nanas dengan kecepatan 4500 rpm selama 15 menit. Filtrat dipisahkan dari
endapat dengan cara dipipet dan diperoleh Bromelin kasar dengan warna yang pucat.
Masing-masing filtrat kemudian ditambahkan 0.2% natrium benzoate sebagai pengawet
dan buffer sodium fosfat pH 7 untuk mestabilkan larutan bromelin dalam filtrat tersebut.
Siapan enzim bromelin kasar tersebut disimpan dalam kemasan botol kaca dan lemari
pendingin untuk digunakan selanjutnya.
Pengujian dilakukan terhadap krim santan dengan dan tanpa penambahan enzim
Bromelin kasar preparasi dengan konsentrasi 5%(b/b) lalu diinkubasi dalam shaker pada suhu
32oC ±1oC 95 rpm selama 60 menit. Sampel kemudian di sentrifus pada 4500 rpm selama 15
menit dan diamati ada tidaknya pemisahan VCO yang terjadi dan warna serta aroma VCO
yang dihasilkan. Hasil pengamatan disajikan dalam bentuk gambar untuk masing-masing
ulangan (3 ulangan).
Pengaruh Perlakuan Chilling terhadap Pemisahan VCO
Pengujian dilakukan terhadap krim santan. Sampel krim santan didinginkan selama 60
menit pada suhu 5oC dan 10oC ±1oC kemudian dikondisikan pada suhu kamar sekitar 32oC
±1oC selama 5 menit. Sampel kemudian di sentrifus pada 4500 rpm selama 15 menit dan
diamati ada tidaknya pemisahan VCO yang terjadi. Hasil pengamatan disajikan dalam bentuk
gambar untuk masing-masing ulangan (3 ulangan).
Pengaruh Kombinasi Perlakuan Enzimatis dan Chilling terhadap Pemisahan VCO
Pengujian dilakukan terhadap krim santan dengan penambahan enzim Bromelin kasar
hasil perlakuan preparasi bromelin kasar terbaik dengan konsentrasi 5% (b/b) lalu diinkubasi
dalam shaker selama 60 menit pada suhu ruang (32oC ±1oC) dan didinginkan selama 1 jam
pada suhu terbaik. Sampel kemudian di kondisikan pada suhu ruang (tempering) selama 5
menit dan di sentrifus pada 4500 rpm selama 15 menit dan diamati ada tidaknya pemisahan
VCO yang terjadi. Hasil pengamatan disajikan dalam bentuk gambar serta analisa rendemen
dan mutu untuk masing-masing ulangan (3 ulangan).
Analisa Rendemen dan Mutu VCO yang Dihasilkan
Rendemen
Rendemen dinyatakan dalam persentase berat produk akhir yang dihasilkan per berat
bahan olahan yang dirumuskan dengan:
Rendemen VCO (%) =

Kejernihan
Kejernihan minyak diamati untuk mengetahui warna minyak yang dihasilkan serta ada
tidaknya komponen yang menggangu sesuai standar APCC. Metode untuk mengamati
kejernihan dilakukan dengan metode spektrofotometer dan difoto. Standar blanko yang
digunakan untuk menentukan tingkat kejernihan VCO yaitu aquadest. Sampel dideteksi
tingkat T (Transmitan) pada panjang gelombang optimal dari standar blanko (aquades).
Kadar Air VCO (Metode Oven) (Sudarmadji dkk, 1984)
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Dilakukan pengovenan cawan kosong kemudian ditimbang. Ditimbang 2 gram VCO
dalam cawan, kemudian dilakukan pengovenan pada suhu 105oC hingga berat VCO konstan.
Pengurangan berat minyak dinyatakan sebagai berat air yang menguap.
Kadar air VCO (%) =

%

Viskositas
Uji viskositas dilakukan dengan menggunakan alat viscometer Brookfield L.V dan
menggunakan spindle no.2. Dimasukkan sampel VCO sebanyak 50 ml pada gelas kimia 50
ml. Viscometer dinyalakan dan diatur berdasarkan jenis spindle yang digunakan. Selanjutnya
dinyalakan motor pada viskometer dan dibiarkan selama 30 detik. Dicatat nilai Cp.
Indeks Bias
Indeks bias diukur dengan menggunakan hand held refraktometer dan dikonversi
menggunakan tabel nD.
Total Asam Lemak Bebas
Pengukuran kadar asam lemak bebas menggunakan metode titrasi. Sebanyak 5 gram
sampel VCO ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer, lalu ditambahkan 50 ml
etanol 95% netral. Setelah itu ditambahkan tiga tetes indicator fenolftalein (pp) dan dititrasi
dengan larutan standar NaOH 0.1 N hingga warnanya merah muda (tetap, tidak berubah-ubah
selama 15 detik). Nilai FFA dapat dihitung dengan rumus :
%FFA (Asam Lemak) =
Penentuan Bilangan Penyabunan (Woodman, 1941; Snell et al., 1972)
Penentuan bilangan penyabunan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
a. Timbang minyak dengan teliti sekitar 1.5-5.0 gram dalam Erlenmeyer 200 ml. Tambah 50
ml larutan KOH yang dibuat dari 40 gram KOH dalam 1 liter alcohol. Setelah itu dituutp
dengan pendingin balik dan didihkan selama 30 menit dengan hati-hati.
b. Kemudian dinginkan dan tambahkan beberapa tetes indicator pp dan dititrasi kelebihan
larutan KOH dengan larutan standar 0.5 HCl. Untuk mengetahui kelebihan larutan KOH
ini perlu dibuat titrasi blanko yaitu dengan prosedur yang sama kecuali tanpa bahan
minyak.
c. Angka penyabunan dinyatakan sebagai banyaknya mg KOH yang dibutuhkan untuk
menyabunkan lemak secara sempurna dari 1 gram lemak atau minyak.
Angka Penyabunan =

Angka Asam
Penentuan angka asam dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi terhadap
%FFA. Angka %FFA dikalikan dengan faktor:
Rancangan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Rancangan Acak Lengkap Terpilih (Purposive
Randomized Sampling) yaitu pengambilan buah kelapa hijau dari 1-2 pohon sesuai kebutuhan
(12 butir). Proses pemisahan VCO dari bahan tersebut dilakukan dari hasil kombinasi
enzimatis dan chilling berdasarkan Rancangan Acak Kelompok. Data yang diperoleh
disajikan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.
Analisa Data
Kecuali pada tahap akhir yakni pengaruh kombinasi perlakuan enzimatis dan chilling
terhadap pemisahan VCO, data yang diperoleh akan disajikan hanya dalam bentuk gambar.
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Semua unsur parameter kuantitatif maupun kualitatif untuk produk VCO hasil tahap akhir
tersebut akan dianalisis secara metode statistik sederhana (rerata).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh sentrifugasi santan dan krim santan pada pemisahan VCO
Sentrifugasi merupakan salah satu metode fisik dalam memisahkan suatu fraksi dari
suatu bahan berdasarkan gaya sentripetal. Pengaruh sentrifugasi terhadap pemisahan VCO
dari tahap penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1:
Grafik diatas memperlihatkan perbedaan kuantitas masing-masing fraksi pada santan
dan krim santan. Pada volume yang sama yakni 60 ml, memperlihatkan bahwa fraksi protein
globular (yang diketahui mengandung minyak) pada krim memiliki kuantitas lebih banyak
yakni 28,73 ml atau sekitar 47,88% dari total fraksi dibandingkan dengan fraksi protein
globular pada santan (tanpa pemisahan krim) yakni 11,33 ml atau sekitar 18,9% dari total
fraksi. Dari hasil ini menunjukkan bahwa perlakuan pemisahan VCO dari krim akan lebih
efektif dan efisien dilakukan dibandingkan menggunakan santan secara langsung.
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Gambar 1. Hasil Pengaruh Sentrifugasi Santan dan Krim
Pengaruh Aktivitas Enzim Bawaan (Endogeneous Enzyme) Terhadap Pemisahan VCO.
Enzim bawaan pada daging kelapa diketahui berupa jenis protease (Leelamme etc.
2009) dan lipase (Viduranga dkk, 2007) serta seiring penyimpanan akan muncul enzim
peroksidase (Pilnik dan Voragen, 1991). Enzim yang diharapkan aktif pada tahapan ini adalah
enzim protease yang mampu merusak ikatan protein globular dan melepaskan VCO
didalamnya.
Tabel 1. Hasil Pengaruh Enzim Bawaan
0
20
40
60
Waktu
Pemisahan
Minyak

menit

menit

menit

menit

-

-

-

-

Namun dari hasil menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan VCO yang terjadi setelah
inkubasi dinamis pada shaker selama 60 menit dengan rentang pengamatan 20 menit. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak adanya aktivitas enzim bawaan dari santan yang mampu
memisahkan VCO selama 60 menit.
Pengaruh Preparasi dan Penambahan Enzim Bromelin Kasar Kulit Nanas Terhadap
Pemisahan VCO
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Bromelain adalah salah satu enzim protease yang ditemukan dalam tanaman nanas
(Ananas comosus). Bromelin kasar hasil ekstraksi bagian tanaman nanas umumnya berwarna
kuning dan memiliki aroma nanas yang kuat. Pengaruh preparasi enzim bromelin kasar kulit
buah nanas dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.
Tabel 2. Hasil Preparasi Bromelin Kasar
Perlakuan
Warna
kuning
Aroma
nanas

Kontrol
Kuning
pekat
Sangat
tajam

Metode
Sentrifus
Kuning
jernih
Tidak terlalu
tajam

Arang Aktif
Bubuk
Kuning
Tidak tajam

Arang
Garnula
Kuning
kehitaman
Tidak tajam

Dari hasil preparasi bromelin kasar dibandingkan dengan tanpa preparasi
memperlihatkan perbedaan yang mencolok dari aspek warna. Berdasarkan kejernihan hasil
preparasi, preparasi dengan menggunakan metode sentrifugasi memiliki tingkat kejernihan
tertinggi kemudian berurut dengan metode arang aktif bubuk dan arang aktif granula.
Diketahui bahwa berat molekul pigmen karoten yakni β-karoten (Yano et al., 2005) pada
nanas yaitu 536,89 Da (Wikipedia 2015) dan berat molekul bromelin adalah 24,397 Da.
Metode sentrifugasi menyebabkan pigmen pemberi warna kuning pada bromelin
berpisah ke bagian bawah sebab memiliki berat molekul yang cukup besar. Namun pada
metode sentrifugasi ini masih memiliki aroma nanas yang tajam. Hal ini disebabkan karena
tidak adanya penyerap aroma pada metode ini.
Metode arang aktif bubuk memperlihatkan warna yang kurang jernih bila dibandingkan
dengan metode sentrifugasi, namun secara fisik tampak mengalami penurunan warna kuning
khas nanas dibandingkan kontrol. Hal ini disebabkan karena arang bubuk mampu menyerap
pigmen karoten nanas yang memiliki berat 536,89 Da (Wikipedia 2015). Selain intensitas
warna yang mengalami penurunan, melalui metode arang aktif bubuk ini juga mampu
mengurangi aroma nanas yang tajam dari kontrol dan dibandingkan dengan metode
sentrifugasi.
Metode arang aktif granula memperlihatkan warna yang tidak begitu jernih
dibandingkan dengan metode sentrifugasi dan arang aktif bubuk. Hal ini disebabkan karena
adanya perbedaan luas permukaan pada media absorbennya. Semakin luas permukaan media
absorben maka semakin banyak pula gas yang teradsorbsi per satuan berat arang aktif yang
sama (Pujiyanto, 2010) (Sudibandriyo et al, 2003).
Tahapan kemudian dilanjutkan dengan percobaan langsung terhadap santan untuk
mempertegas kesimpulan preparasi bromelin terbaik.
Tabel 3. Hasil Pengaruh Penambahan Hasil Preparasi Enzim Bromelin Kasar Kulit Buah
Nanas
Perlakuan
Warna kuning
Aroma nanas

Kontrol
Agak kuning
Sangat tajam

Metode Sentrifus
Bening
Tidak terlalu tajam

Arang Aktif
Bubuk
Bening
Tidak ada

Arang
Garnula
Bening
Tidak ada

Oleh karena hasil tahapan lanjutan antara preparasi dengan arang aktif bubuk ataupun
arang aktif granula tidak berbeda secara fisik maka penarikan kesimpulan preparasi terbaik
pada tahapan ini didasarkan pada aspek lainnya. Aspek yang dimaksud adalah aspek
keunggulan awal pada kenampakan bromelin yang dihasilkan yakni perlakuan terbaik berasal
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dari hasil preparasi metode arang aktif bubuk. Hal ini didasarkan untuk meminimalisir resiko
semakin besarnya kemungkinan VCO dalam menyerap aroma nanas dari bromelin hasil
preparasi metode arang aktif granula.
Pengaruh Perlakuan Chilling terhadap Pemisahan VCO
Tabel 4. Hasil Pengaruh Perlakuan Chilling
10oC
Perlakuan Kontrol
5oC
%Minyak

7.02

10.04

9.54

Tabel di atas menunjukkan perbedaan antara proses dengan chilling dan tanpa chilling.
Pada gambar dengan suhu 5oC dan 10oC menghasilkan jumlah minyak yang lebih banyak
dibandingkan tanpa chilling. Raghavendra dan Rhagavarao (2009) juga melaporkan bahwa
semakin rendah suhu maka semakin tinggi kuantitas minyak yang dihasilkan pada waktu
tunggu yang sama. Namun pada penelitian ini terlihat jumlah minyak antara penggunaan suhu
5oC dan 10oC memiliki volume yang hampir sama. Perbedaan volume yang nyata terlihat
jelas dengan tanpa chilling.
Oleh karena tidak ada perbedaan yang nyata antara jumlah minyak yang dihasilkan
dengan penggunaan suhu 5oC dan 10oC maka pengambilan kesimpulan pada tahapan ini
didasarkan pada aspek efisensi. Berdasarkan aspek efisiensi energy sehingga penggunaan
suhu dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi yang akan dijadikan poin suhu pada proses
produksi minyak untuk tahapan analisa mutu VCO yaitu pada 10oC.
Rendemen
Rendemen adalah persentasi rasio antara bobot minyak VCO yang dihasilkan dengan
bobot bahan baku dalam hal ini adalah daging kelapa parut.Rerata rendemen minyak yang
dihasilkan menggunakan metode kombinasi enzimatis dan pendinginan ini yaitu 19.25% dari
tiga ulangan. Hasil ini tergolong mampu membuktikan bahwa metode kombinasi enzimatis
dan pendinginan cukup efektif dalam mengeluarkan minyak dari globula santan.
Kejernihan
Kejernihan pada penelitian ini erat kaitannya dengan kualitas VCO dalam aspek warna
minyak yang dihasilkan.
Hasil pengukuran kejernihan atau warna VCO menggunakan metode spektrofotometri
yakni rerata ABS nya yaitu 0,022. Sedangkan nilai ABS aquadest sebagai blanko adalah
0,001. Hal ini menunjukkan bahwa sampel VCO memiliki tingkat kejernihan yang mendekati
tingkat kejernihan air. Rerata nilai transmitan sampel VCO yaitu 94.95% sedangkan nilai
blanko yaitu 99.84%. Hal ini menunjukkan bahwa warna sampel VCO sesuai dengan syarat
kualitas VCO menurut APCC yaitu sejernih air.
Viskositas
Viskositas adalah pengukuran terhadap adanya pergesekan antar molekul fluida.
Semakin tinggi nilai viskositas maka semakin besar pula gesekan antar molekul dalam objek
(Massey, 1983). Nilai viskositas pada minyak menunjukkan tingkat kekentalan minyak.
Nilai viskositas VCO yang dihasilkan melalui metode kombinasi ini dibandingkan
dengan nilai viskositas aquadest. Nilai rerata viskositas VCO yang dihasilkan yaitu 67.5 cP.
Nilai viskositas pembanding (aquadest) yaitu 5.6 cP pada RPM dan spindle yang sama. Hal
ini menunjukkan bahwa nilai viskositas VCO yang dihasilkan tergolong baik sebab memiliki
nilai viskositas yang tidak jauh berbeda dengan air.
Kadar Air
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Air dalam minyak akan menyebabkan terjadinya reaksi hidrolisis dalam minyak.
Minyak yang mengalami hidrolisis akan menyebabkan timbulnya flavor dan rasa yang tengik
pada minyak yang sangat dihindari pada penelitian ini.
Rerata kadar air dari VCO yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu 0.25%. Standar
APCC (2005) menetapkan nilai kadar air untuk VCO yaitu 0.1-0.5% maksimal. Hal ini
menunjukkan bahwa VCO yang dihasilkan pada penelitian ini tergolong telah memenuhi
standar mutu VCO yang baik. Semakin rendah kadar air akan mengurangi resiko terjadinya
proses hidrolisis yang menyebabkan ketengikan pada minyak (Genisa, 2013).
Total Asam Lemak Bebas
Asam lemak bebas merupakan asam lemak yang tak berikatan lagi dengan gliserol
membentuk trigliserida. Proses hidrolisis dan oksidasi merupakan penyebab terbentuknya
asam lemak bebas.
Rerata hasil kadar asam lemak bebas pada penelitian ini yaitu 0.085%. Nilai ini
menunjukkan kadar asam lemak bebas pada produk VCO ini tergolong baik dan memenuhi
standar mutu kualitas minyak. Kadar asam lemak bebas dalam VCO menurut APCC (2005)
adalah ≤0.5%. Kombinasi metode enzimatis dan pendinginan memang didesain menggunakan
waktu yang singkat untuk mengurangi paparan langsung dari faktor lingkungan terhadap
minyak.
Indeks Bias
Indeks bias merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur kemurnian minyak
berdasarkan pembiasan akibat interaksi antara atomdalam molekul minyak.
Rerata indeks bias dari VCO yang dihasilkan yaitu 1,44886 nD. Sedangkan syarat nilai
indeks bias pada APCC (2005) yaitu 1.4480 nD – 1.4492 Nd. Hal ini menunjukkan bahwa
nilai indeks bias VCO hasil penelitian ini telah memenuhi syarat mutu VCO menurut APCC.
Nilai indeks bias dapat meningkat akibat bertambahnya jumlah asam lemak rantai panjang,
terbentuknya ikatan rangkap dan meningkatnya bobot molekul (Ketaren, 1986).
Angka Penyabunan
Angka penyabunan merupakan angka yang menunjukkan jumlah mg KOH yang
digunakan untuk menyabunkan 1 gram minyak. Gliserida yang mengandung asam lemak
berantai C pendek akan memiliki angka penyabunan yang tinggi dan sebaliknya jika angka
penyabunannya rendah maka mengandung asam lemak berantai C panjang (O‘Brien, 2004).
Rerata angka penyabunan pada VCO yang dihasilkan yaitu 251.27 mg/gram. Standar
angka penyabunan VCO menurut APCC (2005) adalah 250-260 mg/gram. Hal ini
menunjukkan bahwa VCO yang dihasilkan dengan metode kombinasi enzimatis dan
pendinginan tergolong VCO yang memenuhi standar.
Kandungan Asam Laurat pada VCO sesuai standar APCC (2004) adalah 45-46%.
Menurut O‘Brien (2004) bahwa minyak laurat memiliki rentang angka penyabunan antara
240-265 mg/gram. Pada penelitian ini rerata angka penyabunan VCO yang dihasilkan adalah
251 mg/gram.
Angka Asam
Angka asam erat kaitannya dengan persentasi asam lemak bebas dalam minyak. Angka
asam yang besar menunjukkan jumlah asam lemak bebas yang besar pula akibat faktor
keberadaan alaminya, proses pengolahan ataupun proses penyimpanan yang kurang baik.
Hasil angka asam yang dihasilkan pada penelitian ini tergolong cukup jauh dari batas
maksimal angka asam yang diperbolehkan oleh standar APCC. Hal ini dapat disebabkan
karena adanya pengendalian proses yang baik selama pembuatan berlangsung. Diketahui
bahwa angka asam erat kaitannya dengan asam lemak bebas yang dikandung minyak. Asam
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lemak bebas terbentuk akibat beberapa faktor. Asam lemak bebas dapat terbentuk akibat
hidrolisis air dan oksidasi oleh oksigen yang memutuskan ikatan asam lemak dan gliserol.
KESIMPULAN
Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Preparasi enzim bromelin kulit buah nanas terbaik yaitu menggunakan metode arang aktif
bubuk.
2. Penambahan enzim bromelin kulit buah nanas mampu merusak globula santan dan
mengeluarkan VCO.
3. Pendinginan mampu mengganggu kestabilan protein santan sehingga ikatan globula rusak
dan mengeluarkan VCO.
4. Proses optimal untuk menghasilkan VCO yang tidak off-flavour yaitu dengan kombinasi
metode enzimatis, pendinginan dan sentrifugasi dengan waktu proses ±3 jam menghasilkan
rendemen 19.25%.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh suhu dan konsentrasi lateks papaya
terhadap mutu keju Dangke Enrekang. Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dengan
dua faktor, yaitu faktor suhu: 60°C, 65°C, 70°C dan faktor volume lateks pepaya yang
ditambahkan per liter susu: 0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml dan 2.0 ml diterapkan untuk
memperoleh respon perlakuan. Analisa mutu objektif terhadap respon hasil perlakuan
meliputi: analisis tekstur dengan Texture Analyzer, pH dan warna curd, kandungan protein,
lemak, air, abu dan karbohidrat (by difference) serta analisa organleptik. Hasil
menunjukkan bahwa penggumpalan pada suhu 70°C dengan konsentrasi lateks pepaya 0.5
ml per liter susu dinilai panelis sebagai keju terbaik. Keju ini lebih baik dari Dangke
Enrekang pada mutu kekerasan 386.05± 18.46 gF (kontrol=253.00 ±37.40 gF) dan
kecerahan L (lightness) 80.61 ± 0.22 (kontrol = 70.80 ± 0.03). Hasil analisa proksimat keju
terbaik ini adalah: protein 14.37 %, lemak 12.93 %, air 64.28 %, abu 1.77 % dan
karbohidrat 4.16 %. Sedangkan kontrol Dangke Enrekang adalah: protein 11.16 %, lemak
14.39 %, air 70.12 %, abu 1.26 % dan karbohidrat 8.07 %. Hasil ini dapat digunakan untuk
menstandarisasi proses produksi keju jenis dangke.
Kata kunci: Keju dangke, lateks papaya.

PENDAHULUAN
Dangke adalah salah satu produk olahan susu khas Indonesia yang dibuat
secara tradisional oleh masyarakat di kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
Pembuatan dangke telah dilakukan sejak tahun 1905 yang kemudian diwariskan
secara turun temurun dan tetap bertahan hingga sekarang. Produk ini dihasilkan
melalui pemanasan susu segar yang ditambahkan larutan getah pepaya sehingga
susu membentuk gumpalan (curd) dan cairan (whey). Curd dan whey kemudian
dipisahkan dengan tempurung kelapa sebagai alat penyaring sekaligus pencetak
dangke, setelah memadat dangke lalu dibungkus dengan daun pisang dan siap
dikonsumsi. Masyarakat di Kabupaten Enrekang umumnya mengkonsumsi
dangke sebagai lauk pendamping nasi sehari-hari dan juga sebagai pangan
selingan yang disantap dengan campuran gula aren atau sambal jeruk nipis (Hatta
2013). Masyarakat Enrekang masih menggunakan cara yang tradisional dalam
pembuatan dangke, dengan variasi cara pengolahan yang berbeda diantara
produsen dangke. Tidak terdapat keseragaman penetapan suhu yang digunakan
dan berapa banyak volume getah papaya yang ditambahkan dalam pembuatan
dangke demikian juga waktu pemanasan dan waktu koagulasi sangat bervariasi .
Hal tersebut membuat dangke yang dihasilkan memiliki rasa dan tekstur yang
berbeda pada setiap pembuatannya.
Kadar protein susu sapi sekitar 3.50 %. Protein susu pada umumnya dapat
dibagi menjadi dua golongan, yaitu kasein dan protein whey. Kasein merupakan
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komponen protein yang terbesar dalam susu dan sisanya berupa protein whey.
Kadar kasein pada protein susu mencapai 80% dari jumlah total protein yang
terdapat dalam susu sapi, sedangkan protein whey sebanyak 20%. Terdapat dua
proses yang mendukung reaksi penggumpalan protein susu yaitu hidrolisis
enzimatik k-kasein dan proses non enzimatik berupa aglomerisasi misel kasein.
Kombinasi kedua proses tersebut menyebabkan perubahan fisik susu yang disebut
penggumpalan. Selama proses penggumpalan berlangsung, terjadi penjeratan
lemak melalui pembentukan ikatan silang atau maktriks gel (Yuniwati et al.
2008). Pada awalnya misel kasein susu terdiri dari ikatan polar, nonpolar dan
kasein fosfat. Ikatan nonpolar kaya akan alfa dan beta kasein sedangkan ikatan
polar terdiri atas kappa kasein yang berada pada bagian luar misel. Pada hidrolisis
enzimatik, penambahan enzim proteolitik seperti getah pepaya akan mencukur
permukaan kappa kasein sehingga bermuatan negatif sehingga memerlukan satu
atom agar menjadi stabil, keadaan tersebut membuat kappa kasein berikatan satu
sama lain sehingga terjadilah koagulasi. Pada hidrolisis non enzimatik, kalsium
membuat kappa kasein membentuk ikatan, jika didiamkan beberapa lama maka
ikatan yang terbentuk akan semakin kuat (Kindstedt 2012).
Papain adalah enzim proteolitik yang dapat diperoleh dari getah tanaman
pepaya dan buah pepaya muda. Getah pepaya tersebut terdapat hampir di semua
bagian tanaman pepaya, kecuali bagian akar dan biji.Kandungan papain paling
banyak terdapat dalam buah pepaya yang masih muda.Getah pepaya (papain)
cukup banyak mengandung enzim yang bersifat proteolitik (pengurai protein).
Aktivitas enzim papain cukup spesifik karena papain hanya dapat mengkatalisis
proses hidrolisis dengan baik pada kondisi pH serta suhu dalam kisaran tertentu.
Papain mempunyai pH optimum 7.2 pada substrat BAEE (benzoil arginin etil
ester), pH 6.5 pada substrat kasein, pH 7.0 pada albumin dan pH 5.0 pada gelatin
(Muchtadi dan Sugiono 1992). Suhu optimal papain sendiri adalah 60-70°C.
Papain relatif tahan terhadap suhu, bila dibandingkan dengan enzim proteolitik
lainnya seperti bromelin dan lisin (Winarno 1995).
Tujuan penelitian ini ialah memperoleh standar volume penambahan getah
pepaya dan suhu yang digunakan dalam pembuatan dangke berbasis susu sapi
sehingga dihasilkan dangke dengan mutu yang baik dan konstan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Februari hingga Mei 2016 di
Laboratorium Pengolahan Pangan, Laboratorium Kimia Pangan, Laboratorium
Analisis Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi
Pertanian IPB.
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan utama dalam penelitian ini ialah susu sapi segar yang berasal dari
Eco Farm Fakultas Peternakan IPB, getah pepaya. Bahan lain yang digunakan
adalah bahan untuk analisis kadar air, kadar abu, lemak, protein, dan serat kasar
yaitu heksana, larutan HCL 25%, H2SO4, HgO, K2SO4, NaOH, Na2S2O3.5H2O,
H2BO3, HCL 0,02 N, batu didih, air destilata, metilen red, metilen blue,
phenoftalein, etanol, antifoaming agent, larutan H2SO4 0,255 N, larutan NaOH
0,313 N, larutan K2SO4 10%, petrolium eter dan alkohol 95%.
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Alat
Peralatan yang digunakan selama penelitian antara lain pipet mohr (1.0 ml
dan 2.0 ml), lemari es. Peralatan yang digunakan untuk analisis yaitu cawan
aluminium bertutup, desikator, oven bersuhu 105°C, neraca analitik, gegep, tanur
listrik, kertas saring, soxhlet, labu lemak 250 ml, kapas bebas lemak, pemanas
Kjeldahl, labu Kjeldahl, alat destilasi, buret 50 ml, labu takar 100 ml, labu takar
1000 ml, pipet ukur: 2 ml, 5 ml, 10 ml, erlenmeyer 100 ml, 250 ml, gelas beaker
250 ml, pengaduk magnetik, pipet tetes, mortar, pendingin balik, spatula,
Chromameter, Texture Analyzer dan peralatan untuk uji sensori.
Prosedur Penelitian
Persiapan Bahan Baku Dangke
Produksi dangke dilakukan mengikuti prosedur seperti yang diperlihatkan
pada bagan alir Gambar 1.

Gambar 1. Diagram alir pembuatan dangke
Proses Analisa
Analisis Warna menggunakan Chromameter MinoltaCR-300 (Hutching
1999)
Pada prinsipnya, chromameter bekerja mengukur warna yang dipantulkan
oleh permukaan sampel. Pengukuran dilakukan dengan meletakkan sampel di
dalam wadah sampel berbentuk cawan transparan yang dialasi dengan kertas
putih. Sampel diletakkan pada wadah sampel hingga penuh. Kemudian dilakukan
pengukuran nilai L, a, dan b terhadap sampel yaitu sensor cahaya dari
Chromameterdiletakkan di atas sampel dan ditekan tombol on pada instrumen.
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Instrumen akan mengukur nilai L, a, dan b secara bergantian (satu per satu). Nilai
L, a, dan b akan ditampilkan pada layar.
Analisis Respon Kekerasan dan Kerenyahan Menggunakan Texture
Analyzer TA-XT2
Cara kerja dari Texture Analyzer ini adalah dengan cara menekan sampel,
melalui sebuah probe yang sesuai dengan aplikasi yang dikehendaki. Setelah
dilakukan penekanan maka akan terlihat grafik pada komputer. Nilai kekerasan
adalah grafik yang memiliki puncak tertinggi (Raharjo 2009). Pada prinsipnya,
texture analyzer bekerja dengan mengukur gaya pada bahan dengan kecepatan
deformasi tertentu (konstan) sehingga profil tekstur berupa kekerasan dan
kerenyahan pangan tersebut dapat diukur. Alat yang digunakan adalah Mini
Ottawa Cell dengan jenis probe silinder dengan diameter 2.5 cm. Pengukuran
dilakukan dengan menempatkan sampel keju dangke di dalam Mini Ottawa Cell.
Kemudian dilakukan setting pengukuran antara lain pre test speed dan test speed
bernilai 1.0 mm/s, post test speed bernilai 10.0 mm/s, distance bernilai 5.0 mm,
dan force bernilai 5 g.
Analisis Respon Kekerasan, Kekuatan Gel, Kekenyalan, Kelengketan, Daya
Kunyah, Kerekatan dan Kekuatan Pecah Menggunakan Texture Profile
Analyzer
Pada prinsipnya, texture profile analyzer adalah tes kompresi ganda
populer untuk menentukan sifat tekstur makanan.Selama sampel uji TPA yang
dikompresi dua kali menggunakan tekstur analyzer untuk memberikan wawasan
tentang bagaimana sampel berperilaku saat dikunyah.Tes TPA sering disebut "dua
uji gigitan" karena tekstur analyzer ini meniru tindakan menggigit mulut. Alat
yang digunakan adalah Mini Ottawa Celldengan jenis probe silinder dengan
diameter 5 cm.Pengukuran dilakukan dengan menempatkan keju dangke di dalam
Mini Ottawa Cell.Kemudian dilakukan setting pengukuran tekanan sebesar 30%.
Pengukuran pH
pH meter sebelum digunakan terlebih dahulu dikalibrasi menggunakan
larutan buffer. Pengukuran pH dilakukan dengan cara memasukkan elektroda ke
dalam pH meter sampai terendam dibiarkan hingga angka di pH meter tidak
berubah atau stabil, setelah itu pembacaan dapat segera dilakukan.
Analisis Kadar Air (AOAC 2005)
Pengukuran kadar air dilakukan dengan metode oven. Penetapan kadar air
diawali dengan pengeringan cawan aluminium kosong yang telah diberi kode
pada suhu 105oC selama 15 menit. Selanjutnya didinginkan ke dalam desikator
dan ditimbang berat cawan kering yang telah didinginkan. Sebanyak 1-2 gram
sampel pada cawan tersebut ditimbang dan dikeringkan pada oven dengan suhu
105oC selama lima jam. Selanjutnya didinginkan dalam kedalam desikator,
ditimbang sampai diperoleh berat sampel yang relatif konstan. Penghitungan
kadar air berdasarkan rumus berikut.

Keterangan

:W
W1
W2

=Bobot contoh sebelum dikeringkan (g)
= Bobot contoh + cawan kering kosong (g)
= Bobot cawan kosong (g)
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Analisis Kadar Protein Metode Kjeldahl (AOAC 2005)
Pengukuran kadar protein dilakukan dengan metode Kjeldahl. Sampel
akan melalui tiga tahap, yakni digesti, destilasi dan titrasi. Pada tahap
penghancuran (digestion), sampel sebanyak 250 mg ditimbang terlebih dahulu
kedalam labu kjeldahl, ditambahkan 1.0 + 0.1 gram HgO dan 2.0 + 0.1 ml H2SO4,
lalu ditambahkan juga 2-3 butir batu didih dan contoh didihkan selama 1-1.5 jam
dengan kenaikan suhu secara bertahap sampai cairan jernih, kemudian
didinginkan.
Pada tahap destilasi, sejumlah kecil air destilata ditambahakan secara
perlahan lewat dinding labu dengan digoyang perlahan agar kristal yang terbentuk
dapat larut kembali. Selanjutnya isi labu dipindahkan ke dalam alat destilasi dan
labu dibilas sebanyak lima sampai enam kali dengan 1-2 ml air destilata. Air
cucian dipindahkan ke labu destilasi dan ditambahkan 8-10 ml larutan 60%
NaOH-5% Na2SO3. Erlenmeyer 250 ml yang berisi 5 ml larutan H3BO3dan 2-4
tetes indikator red-metilen blue diletakkan dibawah kondensor, sehingga
diperoleh sekitar 15 ml destilat dan dilanjutkan pada tahap titrasi.
Pada tahap titrasi, dilakukan standarisasi larutan HCl 0.02 N terlebih
dahulu. Sebanyak 25 ml larutan HCl 0.02 N dipipet kedalam erlenmeyer 250 ml,
lalu ditambahkan 2-3 tetes indikator fenolftalein 1%. Larutan HCl 0.02 N dititrasi
dengan NaOH 0.02 N yang telah distandarisasi, sehingga dapat diketahui volume
NaOH yang diperlukan untuk titrasi hingga menyebabkan perubahan warna
larutan menjadi merah muda. Normalitas (N) larutan HCl dapat dihitung
menggunakan rumus sebagai berikut.

Setelah dilakukan standarisasi larutan HCl 0.02 N, destilat diencerkan
dalam erlenmeyer hingga kira- kira 50 ml, lalu dititrasi dengan HCl 0.02 N
terstandar sampai terjadi perubahan warna menjadi abu- abu sehingga diperoleh
volume HCl 0.02 N terstandar yang diperlukan untuk titrasi. Selain itu, dengan
prosedur yang sama juga dilakukan penetapan volume HCl standar yang
digunakan untuk titrasi blanko. Kadar protein contoh dapat dihitung menggunkaan
rumus sebagai berikut.

Kadar protein (% bb) = % N x Faktor konversi (6.25)
Analisis Kadar Lemak Metode Soxlet (AOAC 2005)
Analisis kadar lemak dilakukan dengan metode ekstraksi soxhlet. Untuk
produk kering sampel perlu dilakukan hidrolisis terlebih dahulu karena matriks
bahan yang cukup kompleks.Labu lemak yang akan digunakan dikeringkan dalam
oven, kemudian didinginkan dalam desikator lalu ditimbang. Sebanyak 1-2 gram
contoh ditambahkan dengan 20 ml air dan 30 ml HCl 25 %. Kemudian
dididihkan selama 15 menit dalam gelas piala yang ditutup gelas arloji.Kemudian
larutan tersebut disaring dengan kertas saring, selanjutnya dicuci dengan air panas
hingga pH netral bila diuji dengan kertas lakmus.Kertas saring tersebut
dikeringkan dalam oven bersuhu 105 °C hingga kering.
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Kertas saring yang telah dikeringkan dimasukkan ke dalam selongsong
dengan sumbat kapas.Selongsong tersebut kemudian dimasukan ke dalam alat
ekstraksi soxhlet dan dihubungkan dengan kondensor dan labu lemak. Alat
kondensor diletakkan di atasnya dan labu lemak diletakkan di bawahnya. Pelarut
hexana dimasukan ke dalam labu lemak secukupnya. Selanjutnya dilakukan
ekstraksi selama 6 jam. Pelarut yang ada dalam labu lemak didestilasi dan
ditampung kembali. Kemudian labu lemak yang berisi lemak hasil ekstraksi
dikeringkan dalam oven pada suhu 105oC, didinginkan dalam desikator dan
ditimbang. Pengeringan diulangi hingga mencapai berat tetap (SNI 01-28911992). Kadar lemak dapat dihitung melalui rumus berikut.
𝑊

𝑊

𝑊
= Bobot sampel (gram)
= Bobot labu+lemak (gram)
= Bobot labu (gram)

Keterangan : W
W1
W2
Analisis Kadar Abu (AOAC 2005)
Pengukuran kadar abu dilakukan dengan metode pengabuan kering.
Cawan porselin yang telah diberi kode beserta tutupnya dikeringkan terlebih
dahulu di dalam oven bersuhu 105oC selama 15 menit, lalu didinginkan dalam
desikator dan ditimbang. Sampel sebanyak 2-3 gram ditimbang ke dalam cawan
porselin tersebut. Cawan porselin yang telah berisi sampel, dibakar terlebih
dahulu sampai tidak berasap dan selanjutnya diabukan kedalam tanur listrik pada
suhu 550oC sampai proses pengabuan sempurna. Setelah pengabuan selesai,
cawan yang berisi sampel didinginkan dalam desikator dan ditimbang hingga
diperoleh berat yang relatif konstan. Penghitungan kadar abu berdasarkan rumus
sebagai berikut.

Keterangan : W
= bobot contoh sebelum diabukan (g)
W1
= bobot contoh + cawan setelah diabukan (g)
W2
= bobot cawan kosong (g)
Analisis Karbohidrat by Difference (AOAC 2005)
Penghitungan kadar karbohidrat berdasarkan selisih dari kadar air, abu,
lemak dan protein, dengan diasumsikan sebagai bobot sampel selain air, abu,
lemak dan protein. Penghitungan kadar karbohidrat metode by difference dapat
menggunakan rumus sebagai berikut.
Kadar karbohidrat (%) = 100% - (kadar air + kadar abu + kadar lemak +kadar
protein)
Analisis Organoleptik
Pengujian Sensori dilakukan menggunakan metode uji rating hedonik dengan
panelis tidak terlatih.Penyajian sampel mengacu kepada metode Balance
Incomplete Block Design karena jumlah sampel yang banyak yaitu delapan
(Kemphtorne 1952). Pengukuran dilakukan terhadap keseluruhan atribut keju
dangke (Overall). Skala yang digunakan adalah 1 sampai 9. Skala untuk uji rating
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hedonik terdiri dari: (1) amat sangat tidak suka; (2) sangat tidak suka; (3) tidak
suka; (4) agak tidak suka; (5) biasa saja; (6) agak suka; (7) suka; (8) sangat suka;
(9) amat sangat suka.
Rancangan Percobaan
Rancangan formulasi pada penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) Faktorial dengan dua faktor, yaitu faktor A adalah suhu dan
faktor B adalah volume enzim papain yang ditambahkan. Suhu yang digunakan
adalah A1 = 60°C, A2 = 65°C, A3 = 70°C dan volume enzim papain yang
ditambahkan adalah B1 = 0.1 ml, B2 = 0.5 ml, B3 = 1.0 ml, B4 = 1.5 ml dan B5 =
2.0 ml per liter susu. Sehingga didapatkan formulasi sebagai berikut:
Tabel 1. Formulasi pembuatan dangke
Formula
A1
A2
A3
B1
A1B1
A2B1
A3B1
B2
A1B2
A2B2
A3B2
B3
A1B3
A2B3
A3B3
B4
A1B4
A2B4
A3B4
B5
A1B5
A2B5
A3B5
Analisis Data
Data yang diperoleh dari dua kali ulangan akan dianalisis secara triplo
(tiga kali pengukuran). Hasil analisis dan uji organoleptik akan diolah dengan
menggunakan ANOVA pada tingkat kepercayaan 95% dan dilakukan uji lanjut
Duncan jika diperlukan. Software yang digunakan untuk analisis data ialah SPSS
23.0. Sedangkan data hasil uji fisik warna dan kekerasan diolah secara deskriptif.
Data hasil uji fisik diolah dan ditransformasikan sehingga dapat dianalisis dengan
ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Duncan apabila menunjukkan pengaruh yang
nyata untuk melihat perbedaan signifikansi antar sampel yang diuji. Data hasil
analisis proksimat (kadar air, kadar abu, kadar karbohidrat, kadar lemak, dan
kadar protein), analisis pH akan diolah secara deskriptif, ditabulasikan dan
disajikan dalam bentuk rata-rata.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Treshold pengaruh konsetrasi getah pepaya dan suhu menunjukkan pola
yang menunjukkan adanya pengaruh interaksi suhu dan konsentrasi. Pembuatan
dangke sebanyak dua kali ulangan pada masing masing perlakuan tidak semuanya
menghasilkan dangke. Hasil penggumpalan dengan tesktur keju diperoleh pada
kombinasi perlakuan: A1B5, A2B3, A2B4, A2B5, A3B2, A3B3, A3B4 dan
A3B5.
Tabel 2. Hasil pembuatan dangke
Formula
0.1 ml/liter susu
0.5 ml/liter susu
1.0 ml/liter susu
1.5 ml/liter susu
2.0 ml/liter susu

60oC
tdk menggumpal
tdk menggumpal
terlalu lunak
telalu lunak
dangke A1B5

65oC
lunak
terlalu lunak
dangke A2B3
dangke A2B4
dangke A2B5

70 oC
terlalu lunak
dangke A3B2
dangke A3B3
dangke A3B4
dangke A3B5
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Papain termasuk enzim yang tahan dengan perlakuan panas.Suhu optimal
enzim papain berkisar antara 60-70°C (Winarno 1995). Susu yang dipanaskan
pada suhu 60°C menghasilkan dangke yang lebih sedikit dibandingkan dengan
susu yang dipanaskan pada suhu 70°C. Hal tersebut dapat disebabkan oleh
aktivitas enzim papain yang belum terlalu tinggi pada suhu 60°C. Seiring dengan
bertambahnya suhu yang digunakan maka dangke yang dihasilkan jadi lebih
banyak. Pada suhu 60°C hanya dihasilkan satu dangke pada penambahan getah
pepaya sebanyak 2.0 ml. Pada suhu 65°C dihasilkan 3 dangke dengan masingmasing penambahan enzim papain sebanyak 1.0 ml, 1.5 ml dan 2.0 ml. Sedangkan
pada suhu 70°C dihasilkan 4 dangke dengan masing-masing penambahan enzim
papain 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml dan 2.0 ml. Pada penambahan enzim papain
sebanyak 0.1 ml tidak dihasilkan dangke pada suhu manapun. Hal ini dapat
disebabkan oleh terlalu sedikitnya enzim yang ditambahkan sehingga tidak dapat
menggumpalkan 1 liter susu. Seiring dengan bertambahnya enzim papain yang
ditambahkan ke dalam susu, rasa dangke yang dihasilkan akan semakin pahit.
Uji tekstur diukur dengan menggunakan alat Texture Analyzer TA-XT2
adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Analisis tekstur menggunakan texture analyzer
Dangke Kekerasan (gF)
A0B0
253.00 ±37.40
A1B5
81.00± 14.14
A2B3
269.00± 8.34
A2B4
109.10± 3.39
A2B5
166.35± 14.92
A3B2
386.05± 18.46
A3B3
167.35± 10.54
A3B4
180.35± 13.51
A3B5
98.00± 20.36

Kekerasan (gF)

500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
A0B0

A1B5

A2B3

A2B4

A2B5

A3B2

A3B3

A3B4

A3B5

Dangke

Gambar 2. Nilai kekerasan dangke berdasarkan analisis tekstur
Hasil pengukuran kekerasan tertinggi adalah dangke A3B2 yaitu dangke
dangke dengan 0.5 ml getah pepaya yang dibuat dengan suhu 70°C dan yang
paling rendah adalah A1B5 yaitu dangke dengan 2.0 ml getah pepaya yang dibuat
dengan suhu 60°C. Kekerasan kontrol Dangke Enrekang adalah 253 gF sedangkan
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dangke dengan 0.5 ml getah pepaya yang dibuat dengan suhu 70°C memiliki
kekerasan lebih tinggi yaitu 386.05 gF. Kekerasan sampel berkisar antara 80-380
gF.Semakin sedikit volume getah pepaya yang digunakan dangke cenderung
memiliki kekerasan yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada dangke yang
menggunakan volume getah pepaya sebanyak 1.0 ml dan 0.5 ml pada suhu
masing-masing 65°C dan 70°C yang memiliki kekerasan kedua tertinggi dan
tertinggi dibandingkan dangke yang dibuat dengan volume getah pepaya yang
lebih banyak.
Hasil pengukuran kekerasan dangke kemudian diuji menggunakan
ANOVA.Hasilnya terdapat perbedaan nyata kekerasan dangke pada taraf
kepercayaan 5% (0.000<0.05).Kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan, dapat
dipelihatkan bahwa Dangke Enrekang (A0B0) berada dalam satu subset dengan
dangke yang dibuat pada suhu 65°C menggunakan 1.0 ml getah pepaya
(A2B3).Namun nilai kekerasan kedua dangke tersebut lebih rendah dibandingkan
kekerasan dangke yang dibuat pada suhu 70°C menggunakan 0.5 ml getah pepaya
(A3B2).
Selanjutnya kesembilan dangke diukur menggunakan texture profile
analysis agar dapat diketahui diuraikan lebih lanjut komponen variabel tekstur
kekerasan (hardness), kekuatan gel (cohesiveness), kekenyalan (springiness),
kelengketan (gumminess), daya kunyah (chewiness), kerekatan (adhesiveness) dan
kekuatan pecah (brittleness):
Dari kesembilan sampel yang telah diukur tidak terdapat nilai kekuatan
pecah karena pada saat pengukuran tidak ada dangke yang pecah.Nilai kekerasan
paling tinggi terdapat pada sampel A3B2, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan
dengan kekerasan dangke A0B0.Sedangkan nilai kekerasan terendah terdapat
pada sampel A1B5.Nilai kekuatan gel kesembilan dangke berkisar antara 0.36%
hingga 0.43 %.Hal tersebut berarti dangke memiliki kekuatan gel yang tidak
terlalu tinggi atau lemah. Hal yang sama juga terjadi pada nilai kekenyalan, nilai
kekenyalan dangke berkisar antara 0.34% hingga 0.42% yang memiliki arti
dangke tergolong produk yang kurang kenyal. Nilai kelengketan dangke memiliki
nilai yang bervariasi, nilai terendah terdapat pada dangke A1B5 dan yang tertinggi
terdapat pada dangke A3B2.Kesembilan dangke cenderung memiliki daya kunyah
yang rendah yaitu berkisar antara 13 hingga 29.Sedangkan nilai kerekatan dangke
bervariasi dan cenderung rendah yaitu berkisar antara -2 hingga -12.Hal tersebut
berarti dangke cenderung tidak rekat atau mudah terpisah.

76

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

Tabel 4. Hasil analisis texture profile analysis
Sampel

Hardness
(g)

Cohesiveness
(%)

Springiness (%)

Gumminess

Chewiness

Adhesivness
(g.s)

A0B0

187.00

0.40

0.38

75.268

28.61

-12.253

A1B5

95.30

0.36

0.39

34.760

13.41

-3.862

A2B3

177.60

0.38

0.42

67.601

28.07

-2.693

A2B4

145.60

0.43

0.35

62.754

21.83

-5.291

A2B5

107.20

0.36

0.38

38.101

14.50

-3.862

A3B2

204.27

0.42

0.34

86.205

29.74

-11.008

A3B3

169.23

0.40

0.40

67.817

27.07

-10.813

A3B4

145.60

0.41

0.35

59.355

20.79

-6.658

A3B5

123.93

0.36

0.36

44.215

15.79

-4.908

Setelah itu kesembilan sampel diuji warna menggunakan chromameter.
Pengukuran warna dilakukan dengan mendekatkan kamera pengukur warna
sampel dan menekan tombol Target Color Set. Hasil pengukuran warna yang
dilakukan pada 8 sampel dangke dan kontrol dangke yang berasal dari Enrekang
(A0B0) sebagai berikut:
Tabel 5. Analisis warna menggunakan chromameter
Dangke
A0B0
A1B5
A2B3
A2B4
A2B5
A3B2
A3B3
A3B4
A3B5

L
70.80 ± 0.03
84.62 ± 0.71
85.63 ± 0.12
87.12 ± 0.71
85.19 ± 0.78
80.61 ± 0.22
82.91 ± 0.41
84.87 ± 0.43
84.16 ± 1.34

a
-0.55 ±0.02
-2.25 ±0.03
-2.19 ±0.15
-2.41 ±0.17
-2.51 ±0.32
-1.88 ±0.11
-2.70 ±0.06
-2.74 ±0.33
-2.68 ±0.17

b
25.16±0.02
18.14 ±0.17
16.95 ±0.25
14.66 ±0.06
14.11 ±0.46
17.44 ±0.77
17.03 ±0.45
16.53 ±1.49
14.02 ±0.18

Hue
88.75 ±0.03
82.79 ±0.18
82.65 ±0.61
80.67 ±0.61
79.96 ±0.93
83.83 ±0.61
81.00 ±0.44
80.62 ±0.29
79.19 ±0.53

Hasil yang didapatkan adalah berdasarkan nilai hue maka seluruh sampel
dikategorikan berwarna yellow red. Hasil uji warna pada 8 sampel dangke
memiliki nilai kecerahan yang berkisar antara 80 hingga 87 sedangkan nilai
kecerahan kontrol Dangke Enrekang adalah 70. Dangke A2B4 memiliki nilai
kecerahan tertinggi sedangkan dangke A3B2 memiliki nilai kecerahan
terendah.Nilai a pada seluruh sampel bernilai negatif sehingga cenderung
memiliki warna hijau.Dangke A3B2 memiliki nilai a tertinggi sedangkan dangke
A3B4 memiliki nilai a terendah.Untuk nilai b pada seluruh sampel memiliki nilai
positif sehingga cenderung memiliki warna kuning.Dangke A1B5 memiliki nilai b
tertinggi sedangkan dangke A3B5 memiliki nilai b terendah.Berdasarkan nilai L, a
dan b maka dapat dihitung nilai huenya.Nilai hue tertinggi dimiliki sampel
Dangke Enrekang dan yang terendah adalah dangke dengan 2.0 ml getah pepaya
yang dibuat pada suhu 70°C (A3B5). Berdasarkan nilai kecerahan, nilai a dan
nilai hue maka dangke yang paling mendekati dengan Dangke Enrekang adalah
dangke dengan 0.5 ml getah pepaya yang dibuat dengan suhu 70°C (A3B2).
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Gambar 3. Nilai cerahan dangke berdasarkan analisis warna
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Gambar 4. Nilai hue dangke berdasarkan analisis warna.
Nilai kecerahan dan hue dangke kemudian ditransformasikan agar dapat
diuji menggunakan ANOVA. Nilai kecerahan dangke memiliki perbedaan yang
nyata pada taraf kepercayaan 5% (0.000<0.05).Nilai kecerahan dangke kemudian
diuji lanjut menggunakan uji Duncan(Lampiran 4), hasilnya Dangke Enrekang
(A0B0) memiliki perbedaan nyata dengan dangke perlakuan lainnya. Nilai hue
dangke juga memiliki perbedaan nyata pada taraf kepercayaan 5% (0.000<0.05).
Pengujian pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Pada umumnya
keju memiliki pH yang berkisar antara 4-6 yang dikategorikan pangan berasam
rendah. Keju cheddar memiliki pH 5.90, keju cottage memilki pH 4.75-5.02, keju
edam memiliki pH 5.40, keju requeforti memiliki pH 5.10-5.98 dan keju
parmesan memiliki pH 5.20-5.30. Hasil pengujian pH pada 8 sampel dangke dan
kontrol menunjukan bahwa pH dangke berkisar antara 4-5.Hal tersebut
menunjukan bahwa dangke merupakan pangan berasam rendah sehingga butuh
kondisi penyimpanan tertentu agar mencegah tumbuhnya mikroorganisme
perusak dan patogen.Untuk dangke, kondisi penyimpanan yang cocok adalah
penyimpanan suhu refrigerator untuk masa simpan jangka pendek dan pembekuan
untuk masa simpan jangka panjang. Grafik dan hasil pengukuran pH dapat dilihat
sebagai berikut:
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Gambar 5. Nilai pH dangke
Tabel 6. Hasil uji pH dangke
Dangke
A0B0
A1B5
A2B3
A2B4
A2B5
A3B2
A3B3
A3B4
A3B5

pH
4.64±0.01
4.78±0.01
4.45±0.02
5.08±0.06
5.23±0.13
4.63±0.03
4.52±0.08
4.48±0.06
4.36±0.02

Skor Kesukaan

Kedelapan sampel kemudian diuji organoleptiknya menggunakan metode
Balanced Incomplete Block Design (BIBD) Rating Hedonik secara keseluruhan
menggunakan 14 panelis dengan skala 1-9. Skala 1 adalah sangat amat tidak suka
hingga skala 9 adalah sangat amat suka. Hasil yang diperoleh sebagai berikut:
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
A3B4

A2B4

A2B5

A3B5
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Gambar 6. Tingkat kesukaan dangke berdasarkan uji organoleptik
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Hasil yang didapatkan adalah tidak ada perbedaan nyata antar sampel
karena nilai sig sampel lebih besar dari taraf kepercayaan 5% (0.104>0.05).Dari
kedelapan sampel, dangke A3B2 memiliki skor paling tinggi.Dangke A3B2
adalah dangke yang dibuat dengan 0.5 ml getah pepaya dan suhu 70°C. Tingkat
kesukaan panelis masih rendah terhadap dangke yaitu berkisar antara 2-3.
Rendahnya tingkat kesukaan dapat disebabkan oleh rasa dangke yang
digumpalkan dengan getah pepaya lebih dari 0.5 ml per liter susu terasa sedikit
pahit.
Tabel 7. Hasil uji proksimat dangke
Dangke

Kadar Air
(%)

Kadar
Abu (%)

A0B0
A3B2

70.12
64.28

1.26
1.77

Kadar
Lemak
(%)
14.39
12.93

Kadar
Protein
(%)
11.16
14.37

Kadar
Karbohidrat
(%)
8.07
4.16

Dangke A0B0 memiliki kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan
dangke A3B2 yaitu dangke yang dibuat pada suhu 70°C dengan penambahan
getah papaya sebanyak 0.5 ml. Kadar abu kedua dangke tidak memiliki perbedaan
yang besar. Kadar lemak dangke A0B0 lebih tinggi dibandingkan dengan dangke
A3B2. Kadar protein dangke A0B0 lebih rendah dibandingkan dengan dangke
A3B2, hal tersebut juga disebabkan oleh bahan baku susu yang digunakan.
Sedangkan kadar karbohidrat dangke A0B0 memiliki nilai yang lebih tinggi
dibandingkan dengan dangke A3B2.
KESIMPULAN
Berdasarkan uji organoleptik, uji warna, uji profil tekstur dan uji tekstur
kekerasan dangke maka dangke yang memiliki kualitas yang baik adalah dangke
A3B2 yaitu dangke dengan 0.5 ml getah pepaya yang dibuat dengan suhu 70°C.
Dangke dengan 0.5 ml getah pepaya yang dibuat dengan suhu 70°C memiliki skor
tertinggi pada uji organoleptik rating hedonik. Hal tersebut berarti dangke dengan
0.5 ml getah pepaya yang dibuat dengan suhu 70°C lebih disukai panelis
dibandingkan dengan sampel dangke yang lainnya karena memiliki rasa pahit
yang paling sedikit.Pada uji warna dangke dengan 0.5 ml getah pepaya yang
dibuat dengan suhu 70°C memiliki nilai kecerahan, nilai a dan nilai hue yang
paling mendekati dengan Dangke Enrekang. Pada uji profil tekstur dangke A3B2
cenderung memiliki kekerasan, kekuatan gel, kekenyalan, kelengketan, daya
kunyah dan kerekatan yang paling baik dibandingkan dengan dangke lain.
Sedangkan pada uji tekstur kekerasan dangke dengan 0.5 ml getah pepaya yang
dibuat dengan suhu 70°C memiliki kekerasan lebih tinggi dibandingkan dengan
Dangke Enrekang.Secara keseluruhan nilai proksimat Dangke Enrekang memiliki
nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan dangke A3B5, namun nilai proksimat
dangke A3B5 tidak terpaut terlalu jauh dengan Dangke Enrekang.
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Abstrak
Propoxur adalah insektisida golongan karbamat yang dapat menurunkan aktivitas enzim kolinesterase,
fungsi hati dan reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan residu pestisida
berbahan aktif propoxur dalam produk ikan asin yang dipasarkan di Kota Makassar. Sampel diambil dari
Pasar Daya, Terong, Pabbaeng-baeng, Paotere dan Carrefour menggunakan teknik Accidental Sampling.
Residu pestisida dianalisis dengan menggunakan GC (Gas Chromatography) di Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Makassar. Hasil menunjukkan bahwa ikan asin yang dipasarkan di Kota
Makassar tidak terdeteksi mengandung residu pestisida.
Kata kunci : residu, pestisida, propoksur, ikan asin, GC

PENDAHULUAN
Ikan asin merupakan ikan yang diawetkan dengan melakukan penambahan garam.
Pengolahan ikan asin masih dilakukan secara tradisional. Pengolah secara tradisional,
umumnya kurang memperhatikan masalah keamanan pangan produk yang dihasilkan.
Purnomo, et al. (2002) mengemukakan bahwa beberapa permasalahan keamanan pangan yang
bersumber dari kesengajaan pengolah banyak ditemui pada produk-produk tradisonal seperti
jambal, ikan asin, terasi, pindang, kerang kupas, peda, tepung ikan, sirip hiu dan kerupuk
ikan. Pengolah menggunakan bahan tambahan berbahaya seperti pestisida, formalin, boraks,
zat pewarna buatan.
Pestisida merupakan zat untuk membunuh atau mengendalikan hama (Raini, 2007).
Berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO) 1986 dan Peraturan Pemerintah RI
No. 7 tahun 1973, pestisida adalah campuran bahan kimia yang digunakan untuk mencegah,
membasmi dan mengendalikan hewan/tumbuhan pengganggu seperti hewan pengerat,
termasuk serangga penyebar penyakit, dengan tujuan kesejahteraan manusia (Dwipayanti, et
al., 2012). Salah satu jenis pestisida yang sering digunakan adalah propoksur. Propoxur (C11H15-N-O3) adalah insektisida golongan karbamat dan mulai diperkenalkan pada tahun 1959.
Termasuk insektisida non sistemik yang digunakan untuk mengendalikan hama pada kegiatan
pertanian seperti pada cokelat, buah, jagung, padi, sayuran, kapas dan tanaman hias (Apau
dan Dodoo, 2010). Propoksur juga digunakan untuk mengendalikan kecoa, lalat, nyamuk,
dan serangga lainnya (Wispriyono, Yanuar dan Fitria, 2013).
Penggunaan propoxur yang tidak sesuai dengan fungsi dan ukurannya berdampak
negatif bagi konsumen akibat residu yang tertinggal dalam produk. Residu pada batas kadar
tertentu, akan membahayakan kesehatan terutama apabila dikonsumsi secara terus menerus
(Mutiatikum, Puji dan Alegantina, 2002). Berdasarkan SNI 7313:2008, batas maksimum
residu propoxur pada hasil pertanian produk daging sebesar 0.05 mg/kg (Badan Standarisasi
Nasional, 2008).
Paparan residu dapat menimbulkan keracunan akut dan kronis. Dampak akut
propoksur melalui jalur ingesti adalah terjadi penghambatan kolinesterase dari sel darah
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merah, dengan gejala kholinergik ringan meliputi pandangan kabur, mual, muntah,
berkeringat, dan takikardia (jantung berdebar). Dampak kronis propoksur adalah penurunan
level kolinesterase, sakit kepala, muntah, mual, penurunan berat badan, kerusakan hati dan
kandung kemih, dan gejala-gejala gangguan syaraf.
Penelitian tentang residu pestisida pada berbagai produk, telah banyak dilakukan
antara lain adalah residu pestisida golongan organoklorin dengan bahan aktif Gamma BHC,
Aldrin dan endosulfan pada sampel wortel (Sinulingga, 2006), pestisida golongan
organoklorin pada ikan yang tertangkap di sungai Ouémé Republik Bénin (Pazou, et. al.,
2006), organoklorin pada semua sampel daging sapi dari tempat pemotongan hewan Kumasi
dan Buoho di Ghana (Darko dan Acquaah, 2007), pestisida Organoklorin pada ikan yang
diambil dari lembah sungai Densu, Ghana (Afful, et. al., 2010), Propoxur pada biji kakao di
Ghana (Apau dan Dodoo, 2010), organophosfat dalam sayuran (Harsojo dan Chairul, 2011),
insektisida
pada
ikan
asin
di
Kota
Medan
(Sibagariang,
2012),
dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) dan metabolitnya pada biji kakao dari tiga zona
ekologi kakao di Nigeria (Paul, et.al, 2012), residu sipermetrin dalam daun dan buah okra
(Shinde, et.al., 2012), bawang merah (Narwanti, et.al., 2012), daging dan lemak Bovine
(Sartarelli, et.al., 2012), sayuran sawi (Efiyatni, et.al., 2013), tomat (Chowdhury, et.al., 2013)
dan jambal roti (Amir, et. al., 2014), residu profenofos pada selada (Alen, Zulhidayati dan
Suharti, 2015), residu organoklorin pada beras varietas siam di Kalimantan Selatan (Andina,
2015), klorpirifos pada tanaman hortikultura (Amilia, Joy dan Sunardi, 2016). Tetapi,
penelitian keberadaan residu propoxur pada produk perikanan masih jarang dilakukan,
sementara keberadaannya dalam produk berdampak ketidakamanan pangan yang
mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia. Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan
penelitian tentang residu propoxur pada ikan asin yang dipasarkan di Kota Makassar.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah survei dan eksperimen untuk
mengetahui kadar residu sipermetrin yang terkandung dalam produk ikan asin yang
dipasarkan di Kota Makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik
Accidental Sampling (Ridwan dan Akdon, 2005) di Pasar Daya, Terong, Pabbaeng-baeng,
Paotere dan Carrefour. Penentuan residu dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi produk ikan asin yang
dipasarkan di Kota Makassar, aseton, diklorometana, isooktana, toluene, dietil eter, silika gel,
eluen A (campuran etil asetat dan n-heksana, 0,2 : 99,8 v/v), eluen B (campuran etil asetat dan
n-heksana, 10 : 90 v/v).
Alat
Alat-alat yang digunakan adalah blender, rotary evaporator, kolom kromatograf RTx-1
30m x 0,25 mm, kapas atau wol kaca, kromatografi gas yang dilengkapi dengan Electron
Capture Detector, Erlenmeyer, labu bulat, corong pemisah, timbangan, pipet.
Prosedur Penelitian
Ikan asin dipisahkan berdasarkan jenis dan sumbernya. Selanjutnya masing-masing
ikan asin dihaluskan dengan menggunakan blender. Residu pestisida ditentukan dengan
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menggunakan metode GC, mengacu pada prosedur yang ditetapkan Dirjen Bina Produksi
Tanaman Pangan (2004) sebagai berikut :
Ekstraksi
Sebanyak 5 g sampel ikan asin yang telah dihaluskan, dimasukkan ke dalam
erlenmeyer bertutup. Ditambahkan campuran Aseton : Diklorometana
(50 : 50, v/v).
dibiarkan selama satu malam untuk proses ekstraksi statis. Hasil ekstraksi disaring melalui
corong yang diberi kapas atau wol kaca yang telah dibersihkan dengan campuran Petroleum
Eter dan Aseton (4 : 1, v/v) selama delapan jam Soxhlet. 25 mL fase organik dipipet ke
dalam labu bulat. Dipekatkan dalam Rotary Evaporator pada suhu tangas air 40 oC, sampai
hampir kering, kemudian dikeringkan dengan menggunakan gas nitrogen. Residu dilarutkan
dalam 5 mL Isooktana : Toluene (90 : 10, v/v).
Pembersihan/Pemurnian
Sebanyak 20 mL ekstrak diuapkan sampai hampir kering dengan menggunakan Rotary
Evaporator pada suhu tangas air 40 oC. Residu dilarutkan dalam 20 mL n-Heksana sehingga
mengandung 1 g cuplikan analitik. Dimasukkan berturut-turut wol kaca, 5 mL n-Heksana
dan 1 g silika gel yang telah diaktifkan. Dicampur dan diaduk dengan batang pengaduk
sampai merata. Dinding kolom bagian dalam dibilas dengan 2 mL n-Heksana, cairan
dialirkan sampai minikusnya tepat di atas silika gel. Sebanyak 2 mL pekatan ekstrak (setara 1
g cuplikan analitik) dimasukkan ke dalam kolom bilas dengan 3 x 1 mL n-Heksana, cairan
dialirkan sampai mikusnya tepat di atas silika gel. Dielusi dengan 20 mL eluen A (campuran
Etil Asetat dan n-Heksana, 0,2 : 99,8 v/v). mengambil 10 mL eluat pertama (mengandung
baku internal) dan membuang sisa eluat. Mengelusi piretroid dengan 35 mL eluen B
(campuran Etil Asetat dan n-Heksana, 10 : 90 v/v) dan eluat ditampung dalam labu beralas
bulat kemudian memasukkan 10 mL eluat pertama yang mengandung baku internal.
Diuapkan dengan hati-hati sampai kering. Residu dilarutkan dengan n-Dekana hingga
volumenya tepat 1 mL.
Penetapan
Sebanyak 1-2 µL ekstrak disuntikkan ke dalam kromatogafi gas dengan kondisi
sebagai berikut:
Kolom RTx-1, 30 m x 0,25 mm
Suhu
: Injektor = 280 °C
Detektor = 280 °C
Oven
= 255 °C
Gas pembawa : Nitrogen
Detektor
: Electron Capture Detector (ECD)
Analisis Data
Analisa kualitatif dilakukan dengan membandingkan waktu retensi antara komponen
zat uji dengan larutan baku pembanding. Bila waktu retensi zat uji dan baku pembanding
sama berarti kedua senyawa identik. Tujuan dari analisa kualitatif
yaitu untuk
mengidentifikasi komponen zat uji.
Analisis kuantitatif bertujuan untuk penetapan kadar pada komponen zat uji. Analisa
kuantitatif dapat dilakukan dengan membandingkan luas area puncak komponen zat uji
dengan luas area baku pembanding. Jumlah residu yang terkandung didalam sampel dihitung
dengan rumus sebagai berikut (Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan, 2004).

A2
V
xVi1 xKx
A
Vi 2
R 1
W
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Keterangan :
R
= Residu pada sampel (mg/kg)
A2
= Luas area sampel
A1
= Luas area standar
Vi1
= Volume injeksi standar (µl)
Vi2
= Volume injeksi sampel (µl)
K
= Konsentrasi larutan standar (ng/µl)
V
= Volume akhir konsentrasi (µl)
W
= Berat contoh (g)
ng/g = 1000 = mg/kg

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis ikan asin yang diambil di pasar Daya, Terong, Pabbaeng-baeng, Paotere dan
Carrefour dapat dilihat pada Tabel 1. Jenis ikan tersebut adalah yang dominan dipasarkan
pada masing-masing pasar yang menjadi lokasi sampling.
Tabel 1. Jenis Ikan Asin yang Dijadikan Sampel
No.
Pasar
Jenis Ikan
1.
Daya
Kerapu
Kakap
Peperek
Teri
2.
Terong
Kakap
Ekor Kuning
Tongkol Pisang
Teri
3.
Pabbaeng-baeng
Peperek
Tongkol Pisang
Teri
Ebi
4.
Paotere
Kerapu
Kakap
Tongkol Pisang
Teri
5.
Carrefour
Kerapu
Teri
Ikan Bulu Ayam
Ebi
Berdasarkan analisis kromatografi gas, diperoleh bahwa residu pestisida berbahan
aktif propoxur pada ikan asin yang dipasarkan di Kota Makassar adalah 0 mg/kg. Hal ini
menunjukkan bahwa ikan asin yang dipasarkan di Kota Makassar tidak terdeteksi
mengandung residu propoxur. Gambar 3 menunjukkan representasi kromatogram sipermetrin
standard (Gambar 3a) dan sampel (Gambar 3b). Pada kromatogram sampel menunjukkan
waktu retensi yang tidak jauh berbeda dengan sipermetrin standard. Pada kromatogram
sampel terlihat adanya beberapa peak pada waktu retensi dibawah standar.
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Gambar 1. Representasi Kromatogram Standar Propoksur

Gambar 2. Representasi Kromatogram Sampel Ikan Asin yang Diambil dari Pasar Daya

Gambar 3. Representasi Kromatogram Sampel Ikan Asin yang Diambil dari Pasar
Terong
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Gambar 4. Representasi Kromatogram Sampel Ikan Asin yang Diambil dari Pasar
Pabbaeng-baeng

Gambar 5. Representasi Kromatogram Sampel Ikan Asin yang Diambil dari Pasar Paotere

Gambar 6. Representasi Kromatogram Sampel Ikan Asin yang Diambil dari Carrefour
Hasil analisis konsentrasi residu pestisida dengan bahan aktif propoksur dalam ikan
asin, menunjukkan bahwa residu pestisida propoksur tidak terdeteksi berdasarkan batas
deteksi pada alat kromatografi gas. Tidak ditemukannya residu pestisida berbahan aktif
propoxur pada ikan asin yang dipasarkan di Kota Makassar karena kemungkinan memang
tidak ada pemakaian oleh pedagang. Kemungkinan lain juga karena, waktu pengambilan
sampel yang dilakukan pada musim kemarau dimana proses pengeringan berlangsung
sempurna sehingga kerusakan produk karena lalat atau serangga lainnya bisa diminimalkan.
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Praktik penggunaan pestisida oleh pedagang pada produk yang dipasarkan, sebenarnya
bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan memperluas jangkauan pemasaran. Tidak
ditemukannya pestisida propoxur pada produk ikan asin yang dipasarkan di Kota Makassar,
kemungkinan juga karena produk-produk tersebut bisa terjual kurang dari satu bulan sehingga
tidak membutuhkan waktu yang lama untuk penyimpanan.
Ikan asin yang dipasarkan di Kota Makassar belum bisa dikatakan aman untuk
dikonsumsi karena kemungkinan terdapat senyawa kimia atau residu pestisida yang lain
dengan melihat adanya peak yang muncul pada kromatogram standar. Pada penelitian ini
juga pengamatan hanya dibatasi pada keberadaan residu propoxur.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa ikan asin yang dipasarkan di
Kota Makassar tidak terdeteksi mengandung residu pestisida berbahan aktif propoxur.
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KINETIKA INAKTIVASI BAKTERI Salmonella sp. PADA KARKAS AYAM MENGGUNAKAN
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Inactivation Kinetics Of Salmonella sp. Bacteria In Chicken Carcass Using Ultraviolet Light Pulse
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Abstrak
Salmonella merupakan bakteri potensial yang mengkontaminasi produk unggas yang menyebabkan
penurunan kualitas dan menimbulkan penyakit. Mengatasi tingginya kontaminasi, diperlukan penanganan
pencemaran mulai penanganan bahan mentah dengan inovasi teknologi pulsa sinar ultraviolet (UV).
Potensi pulsa sinar UV untuk inaktivasi bakteri Salmonella Sp pada karkas ayam perlu diaplikasikan
sebagai senyawa antimikroba untuk dekontaminasi produk pangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui
kinetika inaktivasi pertumbuhan bakteri Salmonella, Sp dan total bakteri pada karkas ayam. Metode
yang dilakukan adalah menghitung pertumbuhan total bakteri dan bakteri Salmonella Sp yang
dikontaminasikan pada karkas ayam dan dalam kultur cair, yang telah disterilisasikan secara non thermal
dengan pulsa sinar UV untuk mendapatkan penghambatan pertumbuhan atau membunuh bakteri
Salmonella Sp dengan tiga kali ulangan. Penghitungan kinetika inaktivasi menggunakan model regresi.
Hasilnya diperoleh bahwa metode sterilisasi non thermal pulsa sinar ultraviolet (UV) mampu menurunkan
bakteri Salmonella, Sp dalam kultur cair dan pada karkas ayam sebesar 2 log cycle, sedangkan total
bakteri pada karkas ayam turun sebesar 4 log cycle. Laju inkativasi (μ) bakteri Salmonella, Sp dalam
kultur cair sebesar 0,045 ln CFU per menit dengan nilai k = 2,7 generasi/jam dan nilai D = 0,37 jam
atau 22,2 menit. Laju inaktivasi (μ) bakteri Salmonella, sp pada karkas ayam sebesar 0,068 ln CFU per
menit dengan nilai k = 4,02 generasi/jam dan nilai D = 0,25 jam atau 15 menit. Laju inaktivasi (μ) total
bakteri pada karkas ayam sebesar 0,102 ln CFU dengan nilai k = 6,12 generasi / jam dan nilai D = 0,16
jam atau 9,6 menit. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efeknya terhadap kualitas fisik, kimia
dan mikrobiologi karkas ayam
Kata Kunci :

kinetika; Karkas ayam ; Salmonella ; Sterilisasi non thermal, ultraviolet

PENDAHULUAN
Penerapan titik kendali kritis pada pengolahan daging ayam penting untuk mengontrol
dan mengurangi risiko penyebaran bakteri pembusuk dan patogen dalam produk akhir, dan
untuk meningkatkan keamanan pangan. Kontaminasi bakteri terjadi terutama melalui kontak
permukaan kulit karkas yang merupakan sumber utama kontaminasi daging selama
pengolahan (Kondjoyan dan Portanguen, 2008). Peningkatan permintaan konsumen terhadap
daging ayam yang berkualitas tinggi, mendorong mengembangkan teknologi untuk
mengurangi kontaminasi permukaan karkas ayam. Salmonella,sp merupakan bakteri utama
yang mengkontaminasi produk unggas. Upaya mengurangi cemaran Salmonella, sp karkas
ayam dilakukan dengan mencelupkan dalam larutan klorin (WHO, 1998; Keener et al., 2004;
Hecer et al., 2007) menurunkan bakteri pada karkas ayam selama proses pencucian suhu
dingin (10-20oC) (Hilton dan Ingram, 2000). Pencemaran mikroba karkas ayam dapat
dikurangi dengan larutan klorin 20-50 ppm (Shane, 1992; James et al., (1992). Kekurangan
aplikasi klorin kurang efektif, karena sifat antimikroba berkurang apabila kontak dengan suhu
tinggi dan bahan organik, meninggalkan residu (Ngadi et al, 2004) dan menyebabkan
perubahan warna (Siragusa, 1995). Untuk meningkatkan keamanan mikroba karkas ayam
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juga dikembangkan berbagai metode pengolahan, diantaranya termasuk iradiasi sinar gamma
(Brewer, 2009), elektron iradiasi berkas (Cabeza et al., 2007), laktat dan asetat (Blom et al.,
1997), nisin, natrium benzoat, kalium sorbet (Neetoo, Ye, & Chen, 2008), serta panas dan
tekanan tinggi (Akhtar, Paredes-Sabja, Torres, & Sarker, 2009) telah digunakan untuk
mengurangi jumlah bakteri. Namun demikian beberapa proses dapat mengubah tekstur dan
gizi komponen produk daging ayam (Anang, Rusul, Bakar, & Ling, 2007; Brewer, 2009).
Sebagai tambahan, unsur-unsur kimia pembersih dapat mengkontaminasi di permukaan
makanan dan menyebabkan masalah kesehatan (Ko, Ma, & Lagu, 2005).
Aplikasi teknologi pulsa sinar UV merupakan metode non-ionizing radiation dan
menjadi alternatif karena memiliki banyak keuntungan, seperti efektif menginaktivasi
mikroba patogen, waktu proses singkat, sifat penetrasi tinggi (Xenon, 2008;. Om-Oliu et al,
2008), serta mencegah replikasi DNA pada mikroba (Miller et al, 1999;. Rupp, 2006; Xenon,
2008). Penelitian aplikasi teknologi pulsa sinar UV pada steak daging sapi (Dunn et al., 1997)
mampu menginaktivasi mikroba 2 log-siklus, pada strowberi mampu menginativasi
Salmonella,sp 1 log-siklus (Bialka dan Demirci, 2008), pada kulit telur menginaktivasi
Salmonella enteridis 5 log-siklus (Keklik et al., (2009), pada susu menginaktivasi bakteri
patogen 8,55 log silklus (Krishnamurthy et al., 2004).
Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh penggunaan sterilisasi non thermal dengan
pulsa sinar ultra violet dalam menginaktivasi pertumbuhan bakteri salmonela,sp pada kultur
cair dan karkas ayam, total bakteri karkas ayam. Serta menghitung kinetika inaktivasi
bakteri salmonella, sp.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlangsung di Bengkel Logam Politeknik Negeri Jember untuk
pembuatan alat sterilisasi non thermal metode Pulsa sinar UltraViolet (UV) dan untuk
pengujian alat dilakukan di Laboratorium Analisis Pangan dan Laboratorium Biosain
Politeknik Negeri Jember
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: karkas ayam potong yang
diperoleh dari pemotongan ayam di Kabupaten Jember, Kultur murni Bakteri Salmonella, Sp.
dari Fakultas MIPA Universitas Airlangga, Media SSA (merk), PCA difco, Nutrient Broth
(NB). difco, Alkohol 70%, kapas, spritus, aquades dan label.
Alat
Alat yang digunakan adalah sebagai berikut: Timbangan, Magnetic Stirrer,
Erlenmeyer, Pipet Volume, cawan petri, gelas piala, tabung reaksi, Laminer Flow, colony
counter dan inkubator dan alat sterilisasi non thermal metode pulsa sinar ultraviolet untuk
karkas ayam yang dibuat sendiri. Alat ini mempunyai dimensi panjang 860 mm, lebar 750
mm dan tinggi 1280 mm, terdiri atas bagian utama , yaitu kotak sterilisasi, kotak lampu
Ultraviolet (UV), Batang penggantung kait berjumlah 1, kotak panel ( MCB dan pengatur
waktu) dan rangka (Gambar 1)
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Gambar 1. Disain Profil Alat Sterilisasi Karkas Ayam Sistem UV
Kotak sterilisasi berukuran panjang 800 mm, lebar 500mm dan tinggi 600mm. Kotak
lampu UV dipasang dikedua secara horizontal sebagai sumber sinar UV, sehingga karkas
yang disterilisasi dapat terpapar sinar UV dari bagian muka dan belakang. Masing-masing
kotak lampu dipasang dua buah lampu TL UV - C secara sejajar ber 12 cm yang dapat diatur
jaraknya mendekati produk 6 cm (Gambar 2).
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Gambar 2.
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Penampang Melintang Kotak Sterilisasi Non Thermal Pulsa Sinar Ultra Violet
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Kotak lampu dilengkapi reflektor untuk memantulkan sinar mengarah ke atas dan ke
bawah, sehingga sinar UV hanya mengarah ke produk yang disterilisasi. Reflektor dibuat
dari bahan steinless steel mengkilap, berukuran panjang 70 cm dan tinggi 30 cm dan dipasang
saling berhadapan, sehingga produk berada di antara reflektor tersebut.
Lampu yang digunakan berjenis lampu TL UV-C tipe TUV 25W 4P-SE, panjang gelombang
sinar ultra –violet berkisar 250 – 280 nm, tepatnya 253,7 nm. Spesifikasi lampu UV dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Spesifikasi Lampu UV
No. Komponen
1
Cap/base
4 pin single –ended
2
Tube diameter
16 mm
3
Lamp voltage
82 V
4
Lamp current
350 mA
5
Lamp wattage
25 W
6
Intensitas
66 µW/cm2 pada jarak 1 meter66 µW/cm2
pada jarak 1 meter
Waktu yang diperlukan untuk pemaparan sinar UV untuk sterilisasi ditentukan oleh
jenis bakteri yang akan diinaktivasi. Secara keseluruhan alat sterilisasi non thermal Pulsa
Sinar Ultra Violet terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Spesifikasi Alat Sterilisasi Karkas Ayam Sistem UV
Dimensi Alat
Panjang p
: 860 mm
Lebar l
: 750 mm
Tinggi t
: 1280 mm
Reflektor
:
Tinggi
: 30 cm
Lebar
: 70 cm
Jumlah
: 2 Unit
Luas
: 4200 cm2
Lampu UV-C
Tipe
: TUV25W-4P-SE
Intensitas
: 66 (µW/cm2 per meter(µW/cm2 per meter
Jumlah
: 4 buah
Jarak Paparan UV rata-rata
: 10 cm
Kapasitas Daya Sterilisasi
Sistem UV-C
: 5,744 Watt
Kapasitas Ruang Perlakuan/Sterilisasi
Karkas Ayam
: 3 ekor
Berat karkas ayam
: 7,5 kg
Prosedur Penelitian
Perbanyakan kultur murni dan aktivasi pada Kultur Cair Bakteri Salmonella, sp.
Perbanyakan bakteri dilakukan dengan membuat media agar miring dari nutrient agar
steril (NA). Isolate bakteri Salmonella sp. diinokulasi dengan jarum ose dan gores pada agar
miring, kemudian diinkubasi suhu 370C selama 48 jam dan disimpan pada suhu refrigerasi 4
0
C. Sedangkan perbanyakan pada kultur cair dan aktivasi bakteri salmonella, sp dilakukan
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dengan menumbuhkan dalam medium cair nutrient broth (NB) steril secara bertahap dimulai
dengan menumbuhkan kultur murni dalam medium nutrien broth volume 25 ml kemudian
diinkubasi selam 24 jam pada suhu 37 C. Selanjutnya hasil inkubasi dipindahkan pada
medium nutrien broth volume 250 ml secara berurut turut pada volume 500 mL dan 1000 mL
sampai diperoleh volume yang yang dibutuhkan dengan konsentrasi bakteri dalam medium
cair 107cfu/mL.
Inokulasi Bakteri Salmonella sp pada karkas ayam
Karkas ayam bagian dada digantungkan pada kawat steril dan dikontaminasikan
dengan mencelupkan ke dalam kultur cair bakteri Shalmonella , sp yang ditempatkan dalam
beker glass sebanyak 1 L selama 5 menit yang ditutup dengan almunium foil siap dilakukan
sterilisasi dengan cara pemaparan dengan sinar ultraviolet
Sterilisasi Non Thermal Pulsa Sinar Ultraviolet
Sterilisasi non thermal dengan pulsa sinar ultraviolet dilakukan pada bakteri Shamonella,sp
pada kultur cair dan yang dikontaminasikan pada karkas ayam
Kultur cair bakteri Salmonella, sp.
Kultur cair bakteri samonella, sp yang telah diaktivasi pada medium nutrien broth pada
konsentrasi 107cfu/mL, dimasukkan dalam tabung reaksi pada volume 10 mL. Kultur cair
bakteri tersebut selanjudnya dilakukan sterilisasi non thermal sinar ultraviolet dan dilakukan
pemaparan pada sinar UV pd berbagai lama waktu yaitu : A0= 0 menit (kontrol), A1= 10
menit, A2= 20 menit, A3= 30 menit, A4= 40 menit, A5=50 menit, A6= 60 menit dengan tiga
(3) ulangan
Bakteri Salmonella, sp yang dikontamisasikan pada karkas ayam
Karkas ayam yang telah terkontaminasi bakteri salmonella, sp disterilisasi non thermal
sinar ultraviolet pada berbagai lama waktu pemaparan yaitu : A0= 0 menit (kontrol), A1= 10
menit, A2= 20 menit, A3= 30 menit, A4= 40 menit, A5=50 menit, A6= 60 menit dengan tiga
(3) ulangan. Setelah disterilisasi dikemas dalam kemasan steril dihitung jumlah bakteri
salmonella, sp dan total bakteri sebelum dan sesudah disterilisisasi non thermal UV.
Model inaktivasi mikroba
Kinetika inaktivasi mikroba orde pertama digambarkan pada Persamaan (1).
Nt
Log

= - kd

Persamaan (1)

N0
di mana Nt jumlah bakteri yang di irradiasi , N0 jumlah bakteri awal, k konstanta. Persamaan
ini hanya berlaku untuk kurva inaktivasi linear. Karena banyak mikroba kurva inaktivasi
adalah non-linear, maka laporan pada Model Weibull untuk kurva survival non-linear (Bialka,
Demirci, & Puri, 2008; Boekel, 2002). Model Weibull dijelaskan menurut Persamaan (2)
(Bialka et al., 2008).
N
Log

1

d

= N0



Persamaan 2
2,303 
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di mana  dosis karakteristik, parameter  bentuk. Parameter  dan  diperoleh dengan
menggunakan non-linear regresi kuadrat-terkecil di Microsoft Excel 2007, dan mereka dapat
digunakan untuk menghitung D menggunakan persamaan 3 (Bialka et al., 2008).
D =  x (2,303)



1

Persamaan 3

D didefinisikan sebagai iradiasi dosis yang diperlukan untuk pengurangan 90% dari populasi
patogen, mirip dengan D-nilai dalam termal pengolahan
Penghitungan Jumlah Bakteri Salmonella, sp dan Total Bakteri.
Penghitungan dilakukan dengan menumbuhkan bakteri yang terdapat dalam karkas
ayam dengan cara melakukan pengenceran dalam larutan garam fisiologis 0,85% steril.
Sampel daging ayam diambil 10 gram secara aseptik dimasukan dalam larutan pengencer
steril dengan tingkat pengenceran 10-1sampai 10-7.
Setiap tingkat pengenceran, masing – masing diambil sebanyak 1 ml suspense sampel
yang dimasukkan kedalam cawan petri. Kemudian di dalam cawan petri dimasukkan media
Salmonella Shigella Agar (SSA) sebagai media selektif dalam menumbuhkan bakteri
Salmonella sp. Penuangan media sebanyak 15–20 ml, guncangkan cawan hingga merata.
Setelah agar membeku, bungkus dengan kertas dan diinkubasi pada suhu 370C selama 48 jam
(2 hari). Koloni yang tumbuh diamati dan dihitung untuk mendapatkan dengan metode Total
Plate Count (TPC).
Cara yang sama juga dilakukan untuk menghitung total bakteri karkas ayam pada
pengenceran dari 10-1sampai 10-7 pada media Plate Count Agar (PCA). Penghitungan jumlah
bakteri dipilih pada cawan petridish yang mengandung antara 30 – 300 koloni.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Sel (log)
Bakteri
Salmonella Sp (CFU)

Pertumbuhan Bakteri Salmonella sp. Kultur Cair, Pada Karkas Ayam dan Total
Bakteri Karkas Ayam
Hasil perlakuan sterilisasi non thermal dengan pulsa sinar ultraviolet (UV) dari
berberbagai lama waktu pemaparan UV terhadap sel bakteri Salmonella sp kultur cair dalam
medium nutrien broth menunjukkan adanya penurunan jumlah sel bakteri rata rata sebesar 2
log cycle. Jumlah bakteri Salmonella,sp awal 1.7 x 108 CFU, setelah pemaparan sinar 20
menit menunjukkan penurunan yang signifikan yaitu 6.5 x 106 CFU, selanjutnya cenderung
konstan pada waktu pemaparan UV 30: 40; 50 dan 60 menit yang secara berturut turut adalah
7.7 x 106 CFU ; 9.0 x 106 CFU ; 6.2 x 106 CFU dan 6.3 x 106 CFU, terlihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Penurunan Jumlah Bakteri Salmonella, sp dalam kultur cair yang disterilisasi non
thermal metode pulsa sinar ultra violet

97

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

Jumlah Sel (log) Bakteri
Salmonella Sp (CFU)

Hasil perlakuan sterilisasi non thermal dengan pulsa sinar ultraviolet (UV) dari
berberbagai lama waktu pemaparan UV terhadap sel bakteri Salmonella sp pada karkas
ayam menunjukkan penurunan jumlah sel bakteri yang sama dengan kultur cair sebesar 2
log cycle. Kurva memperlihatkan penurunan secara signifikan dari jumlah bakteri awal
sebesar 7.0 x 107 CFU, setelah pemaparan UV 20 menit menjadi 3.9 x 105 CFU dan
cenderung konstan sampai pemaparan 50 menit yaitu 1.7 x 105 CFU, kemudian menurun
tajam pada pemaparan UV 60 menit yaitu 4.1 x 104 CFU, terlihat pada Gambar 4.
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Gambar 4. Penurunan Jumlah Bakteri Salmonella, sp karkas ayam yang disterilisasi non
thermal metode pulsa sinar ultra violet

Jumlah (log)
Total Bakteri (CFU)

Hasil perlakuan sterilisasi non thermal dengan pulsa sinar ultraviolet (UV) dari
berbagai lama waktu pemaparan UV terhadap jumlah total bakteri karkas ayam menunjukkan
penurunan yang lebih besar dibanding dengan penurunan jumlah sel bakteri salmonella, sp,
yaitu sebesar 4 log cycle. Kurva penurunan menunjukkan pola yang sama dengan bakteri
salmonella, sp karkas ayam. Kurva memperlihatkan penurunan secara signifikan dari jumlah
bakteri awal sebesar 1.0 x 107 CFU, setelah pemaparan UV 20 menit menjadi 7.6 x 104 CFU
dan cenderung konstan sampai pemaparan 50 menit yaitu 3.3 x 104 CFU, kemudian menurun
tajam pada pemaparan UV 60 menit yaitu 7.1 x 103 CFU, terlihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Penurunan jumlah total bakteri karkas Ayam yang disterilisasi non thermal
metode pulsa sinar ultra violet
Hasil penelitian ini sesuai dengan Sommers et al. (2010), yang melaporkan penurunan
salmonella, spp sebesar log 0.4 sampai 0.6 menggunakan dosis UV sebesar 4J /cm2 untuk
dada ayam tanpa tulang dan kulit, serta drum stik ayam. Haughton et al. (2011) daging ayam
diiradiasi dengan UV-C pada 6 mW / cm2 selama 32 detik menurunkan 1,34 log cfu/g
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LN (Nt/N0)

Salmonella enteritidis. Berdasarkan hasil penelitian (Gambar 5 dan 6) menunjukkan waktu
pemaparan 60 menit merupakan lama iradiasi UV yang paling efisien. Hal ini sesuai dengan
penelitian Srigede L. dan Zaitun S. (2014) semakin lama waktu pemaparan sinar UV mampu
penurunan jumlah bakteri Salmonella sp yang makin besar pula. Sedangkan perbedaan pola
kurva antara penurunan sel bakteri salmonella, sp pada kultur cair dengan karkas ayam
disebabkan karena perbedaan perbedaan komposisi kimia, sifat fisik dan topografi permukaan
sampel. Pada proses sterilisasi non thermal dengan sinar ultraviolet faktor metode
permukaan, lokasi fisik dari mikroba dan perbedaan komposisi kimia serta permukaan
topografi bahan pangan mempunyai peranan penting dalam efisiensi radiasi UV dan
mengurangi kontaminasi mikroba (Allende, McEvoy, Luo, Artes, & Wang, 2006; Woodling
& Moraru, 2005). Menurut Sastry, Datta, & Worobo(2000) yang mempengaruhi inaktivasi
mikroba adalah jenis mikroba, geometris, konfigurasi, topografi permukaan bahan, frekuensi
dan panjang gelombang UV, serta pengaturan fisik dan jarak dari sumber UV. Makanan
mengandung padatan, komposisi produk dan warna makanan memiliki efek pada sifat-sifat
penyerapan UV yang berbeda pula (Sastry et al., 2000)
Laju Inaktivasi Bakteri Salmonella sp. Pada Kultur Cair dan Karkas Ayam, serta
Total Bakteri Karkas Ayam
Hasil perhitungan laju inaktivasi bakteri Salmonella sp. pada kultur cair nutrien
broth pada berbagai lama pemaparan sinar UV menghasilkan persamaan
y = -0.045x1134 , yang artinya mempunyai nilai laju inaktivasi (μ) sebesar 0.045 ln CFU per menit dan
sinar UV secara signifikan dapat menurunkan jumlah bakteri salmonella sp. sebesar 62.8 %
(Gambar 6)
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Hasil perhitungan laju inaktivasi bakteri Salmonella sp. pada karkas ayam pada
berbagai lama pemaparan sinar UV menghasilkan persamaan y = -0.068x-0.936, yang
artinya menghasilkan nilai laju inaktivasi (μ) sebesar 0.068 ln CFU per menit dan sinar UV
secara signifikan dapat menurunkan jumlah bakteri salmonella sp. sebesar 86,2 % (Gambar 7)
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Gambar 7. Laju inaktivasi bakteri Salmonella, sp pada karkas ayam yang disterilisasi non
thermal pulsa sinar ultraviolet

LN (Nt/N0)

Berdasarkan perhitungan laju inaktivasi total bakteri karkas ayam pada berbagai lama
pemaparan sinar UV menghasilkan persamaan y = -0.102x-1.424 yang artinya nilai laju
inaktivasi (μ) sebesar 0.102 ln CFU per menit dan sinar UV secara signifikan dapat
menurunkan jumlah bakteri salmonella sp. sebesar 84,0 % (Gambar 8)
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Gambar 8. Laju inaktivasi total bakteri pada karkas ayam yang disterilisasi non thermal pulsa
sinar ultraviolet
Gambar 6 menunjukkan bahwa laju inaktivasi (µ) bakteri salmonella, sp pada kultur cair
menghasilkan lebih rendah (0,045 ln CFU per menit) dibandingkan pada karkas ayam yaitu
0,68 ln CFU per menit (Gambar7). Sedangkan laju inaktivasi total bakteri pada karkas ayam
menghasilkan laju inaktivasi tertinggi yaitu 0,102 ln CFU per menit (Gambar 8).
Nilai D Bakteri
Nilai D merupakan iradiasi dosis diperlukan untuk membunuh 90% dari jumlah
populasi mikroba yang masih hidup sebanyak satu satuan log (satu log cycle), mirip dengan
D-nilai dalam termal pengolahan (Bialka et al., 2008). Hasil perhitungan nilai D hasil irradiasi
sinar ultraviolet bakteri salmonella,sp pada kultur cair dan karkas ayam, serta total bakteri
pada karkas ayam dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil perhitungan nilai D bakteri Salmonella sp.
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Perlakuan

Bakteri
salmonella, sp.
pada kultur cair
(media SSA)

Bakteri
salmonella, sp.
pada karkas
ayam
(mediaSSA)

Total bakteri.
pada karkas
ayam (media
PCA)

Waktu
Pemaparan
(menit)
0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60

Jumlah
Bakteri
(cfu/ml)
(N)
1.7 x 108
3.1 x 107
6.5 x 106
7.7 x 106
9.0 x 106
6.2 x 106
6.3 x 106
7.0 x 106
7.3 x 105
3.9 x 105
2.8 x 105
1.8 x 105
1.7 x 105
4.1 x 104
1.1 x 107
7.2 x 105
7.6 x 104
4.8 x 104
3.6 x 104
3.3 x 104
7.1 x 104

Log
N
(Y)

Persamaan
Garis Lurus
Y=bx+a

8.22
7.49
6.81
6.88
6.96
6.79
6.79
6.85
5.86
5.59
5.45
5.26
5.22
4.61
7.00
5.86
4.88
4.68
4.56
4.51
3.85

y = -0.045x1134
Dimana :
Slope (b) =
-0.045
R2=0,628
y = -0.068x0.936
Dimana :
Slope (b) =
-0.068
R² = 0.862
y = -0.102x1.424
Dimana :
Slope (b) =
-0.102
R² = 0.840

Nilai D
(jam)
D=[1/b]

Nilai K

K= 2,7
D=
generasi
0,37 jam
/jam

D=
0,25 jam

D= 0,16
jam

K= 4,02
generasi
/jam

K=6,12
generasi
/ jam

Adanya perbedaan nilai D dan K (T3) menunjukkan bahwa efektivitas iradiasi sinar
ultraviolet dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Ratna (1990) menyatakan bahwa salah satu sifat
sinar ultraviolet yaitu memiliki daya penetrasi yang lemah, selapis kaca tipis sudah mampu
menahan sebagian besar sinar ultraviolet. Oleh karena itu, sinar ultraviolet hanya efektif untuk
mengendalikan bakteri pada bagian permukaan yang terpapar langsung oleh sinar UV atau
bakteri dekat dengan permukaan medium yang transparan. Efek sinar UV pada populasi
mikroorganisme tergantung pada beberapa parameter seperti spesies, saring, media tumbuh,
komposisi makanan, jenis dan
jumlah mikroba (Guerrero-Beltran dan BarbosaCanovas,2004).
KESIMPULAN
Sterilisasi non thermal metode pulsa sinar ultraviolet secara efektif menurunkan atau
membunuh bakteri salmonela, sp baik pada kultur cair maupun pada karkas ayam, serta
bakteri bawaan (total bakteri) pada karkas ayam sehingga dapat digunakan untuk
meningkatkan keamanan pada terhadap produk unggas.
Sterilisasi non thermal metode pulsa sinar ultraviolet menghasilkan laju inaktivasi (μ)
bakteri Salmonella, sp dalam kultur cair sebesar 0,045 ln CFU per menit, dengan nilai K = 2,7
generasi/jam dan nilai D = 0,37 jam, sedangkan yang dikontaminasikan pada karkas ayam
mempunyai laju (μ) inaktivasi sebesar 0,068 ln CFU per menit, dengan nilai K yaitu 4,02
generasi/jam0,068 dan nilai D= 0,25. Untuk total bakteri bawaan karkas ayam menghasilkan
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laju inaktivasi (μ) sebesar 0,102 ln CFU dengan nilai K sebesar 6,12 generasi / jam dan nilai
D sebesar 0,16.
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui optimasi dekontaminasi instalasi
Sterilisasi sinar UV terhadap Salmonella Sp dan mengetahui efeknya terhadap kualitas fisik,
kimia dan mikrobiologi daging ayam
UCAPAN TERIMA KASIH
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1

Abstrak
Biji kemiri umumnya digunakan sebagai bumbu dapur dan diekstrak minyaknya. Bila kemiri ingin
dimanfaatkan untuk tujuan bahan tambahan pada pangan sebagai bahan substitusi misalnya untuk
kacang-kacangan maka perlu di gali lebih jauh proses pengolahannya yang akuntabel karena biji
kemiri mengandung racun toxalbumin yang dapat menghambat sintesis protein pada tubuh serta
menyebabkan mual dan diare. Penghilangan racun toxalbumin pada kemiri dapat dilakukan dengan
pemanasan basah dan pemanasan kering. Pemanasan kering dilakukan menggunakan oven pada suhu
800C selama 6 jam, suhu 1000C selama 4 dan 6 jam, serta autoklaf selama 15 menit pada suhu 1210C
dilanjutkan dengan pengeringan pada suhu 600C selama 6 jam dan pengeringan pada suhu 80 0C selama
6 jam. Uji hemaglutinasi terhadap toxalbumin kemiri diindikasikan negatif pada kemiri yang diberi
perlakuan autoclaf 1210C dan pengeringan pada suhu 600C dan 800C masing-masing selama 6 jam
tetapi diindikasikan positif pada kemiri yang mendapatkan pemanasan kering di dalam oven demikian
pula kontrol. Uji sensori kemiri yang diindikasikan negatif toxalbumin menunjukkan berada pada
skala agak suka dan suka terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur biji kemiri demikian pula pada biji
kemiri diisi kedalam adonan cokelat. Demikian pula kadar air, kadar lemak dan total karbohidrat kemiri
dengan berbagai perlakuan pemanasan memperlihatkan sangat dan berbeda nyata dengan kemiri
kontrol, sementara itu kadar protein, bilangan peroksida, asam lemak bebas, dan tekstur tidak berbeda
nyata dengan kemiri kontrol.
Kata kunci: Biji kemiri, toxalbumin, pemanasan basah, pemanasan kering

PENDAHULUAN
Kemiri (Aleurites molucana) adalah buah dari tanaman kemiri famili dari
Euphobiaceae, sangat mudah tumbuh di berbagai tempat, di dataran tinggi dan di dataran
rendah, sehingga produksinya meningkat dari tahun ketahun demikian pula dimana kemiri
juga adalah komoditas eksport untuk diekstrak minyaknya. Di Indonesia kemiri selain
digunakan untuk pelengkap bumbu masak karena kadar gizi yang tinggi diantaranyap protein,
vitamin B1, kalori dan kadar lemak serta mineral (phosfor), kemiri juga diekstrak minyaknya
untuk campuran kosmetik (Ketaren, 1986). Kandungan lemak dan protein yang tinggi yang
membuat kemiri memberi rasa sensasi gurih dan renyah. Walaupun Kemiri mempunyi
kriteria yang baik untuk dijadikan sebagai bahan tambahan makanan atau pangan yang lebih
luas penggunaannya, tetapi perlu pula diperhatikan selain manfaatnya tetapi juga
keamanannya bagi kesehatan.
Kandungan racun pada buah kemiri adalah sejenis ―toxalbumin‖ ,atau disebut juga
sebagai golongan lectin , abrin dan aglutinin dan ricin yang semuanya digolongkan juga
sebagai glicoprotein tanaman atau dikenal sebagai ―phytohemaglutinin‖ yang sejak lama
diketahui sebagai zat antinutrisi (Wang, at all. 2009), dapat menonaktifkan ribosom dan
menghambat sintesa protein serta memberi efek sitotoksik parah pada organ manusia
khususnya (Anonim,2014a; Garber, at. al. 2008). Akan tetapi racun toxalbumin (lectin) dapat
diinaktifkan dengan cara pemanasan basah dengan tekanan (Aregheore, at al. 1998) sehingga
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perlakuan yang diberikan terhadap bahan pangan yang mengandung racun ini atau sejenisnya,
dapat diinaktifkan atau dihilangkan racunnya. Walaupun demikian bila perlakuan pemanasan
basah pada suhu tinggi dan tekanan (di dalam autoklaf pada suhu 1210C) terhadap biji kemiri
maka efek perlakuan yang diberikan kepada kemiri perlu dibuktikan dengan pengujian
efektivitas perlakuan yang diberikan terhadap racun toxalbumin (glycopretein). Hasil uji
tersebut harus dapat membuktikan bahwa kemiri sudah bebas dan aman dari racun toxalbumin
atau sejenisnya terlebih dahulu pada tingakat laboratorium, bila hendak dimanfaatkan atau
digunakan sebagai bahan tambahan pangan, baik untuk produk olahan coklat dan lain
sebagainya guna menjamin keamanannya bagi kesehatan masyarakat lebih luas yang akan
mengkonsumsinya.
Tantangan ini perlu dijawab dengan melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu
mengolah kemiri dengan perlakuan pemanasan yang merujuk pada pengaplikasian perlakuan
panas terhadap biji-bijian Leguminoceae dan buah jarak (Jatropha curcas) yang
mengandung racun sejenis toxalbumin atau glicoprotein yang bersifat racun. Menghilangkan
racun pada biji kemiri yang menjadi tujuan utama di dalam penelitian ini, dengan berbagai
perlakuan pemenasan basah pada suhu tinggi di dalam autoklaf, suhu 1210C. Jaminan
keamanan kemiri yang sudah didetoksifikasi atau bebas dari toxalbumin dan racun sejenisnya
tersebut diatas, akibat perlakuan pemanasan basah pada suhu tinggi bertekanan dan
pemanasan kering terhadap biji kemiri, akan dilakukan
dengan uji hemaglutinasi
menggunakan darah hewan domba (Aregheore, at al. 1998 ; Awoyinka at.al. 2011).
METODE PENELITIAN
Penelitian Pendahuluan
Penelitian dilakukan untuk menentukan perlakuan pemanasan (metoda pemanasan,
suhu dan waktu pemanasan). Dari penelitian pendahuluan diperoleh dan ditetapkan beberapa
perlakuan pemanasan yang dianggap terbaik dari sisi uji sensoris (tekstur, aroma dan rasa).
Perlakuan pemanasan kemiri yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke kepenlitian utama
diantaranya perlakuan biji kemiri yang dipanaskan di dalam oven pada suhu 60oC selama 6
jam ( B1C2), suhu 80oC selama 6 jam (B2C2) dan suhu 100oC selama 4 jam (B3C1), 6 jam
(b3C3) dan kemiri yang sebelumnya diberi pemanasan basah menggunakan autoklaf pada
suhu 1210C selama 15 menit dengan tekanan 1 atm kemudian dilanjutkan dengan pengeringan
pada suhu 60oC di dalam oven selama berturut-turut selama 6 (AB1C2) dan 8 (AB2C2) jam.
Penelitian Utama
Biji kemiri dipanaskan masih didalam tempurungnya tempurungnya (cangkangnya)
yang terdiri dari :
Tanpa perlakuan pemanasan (kontrol), suhu 600C selama 6 jam (B1C2), suhu 800C selama 6
jam (B2C2), suhu 1000C selama 4 jam (B3C1), suhu 1000C selama 6 jam (B3C2), pemanasan
basah (sterilisasi) 15 menit, 1210C, dilanjutkan dengan pengeringan dalam oven 600C selama
6 jam (AB1C2) dan pemanasan basah (sterilisasi) 15 menit, 1210C, dilanjutkan dengan
pengeringan dalam oven 800C, selama 6 jam (AB2C2). Pelepasan tempurung biji dengan cara
pemecahan menggunakan alat pemecah kemiri kemudian dipisahkan isi biji kemiri dan
kulitnya (cangkangnya). Isi biji kemiri dibungkus dengan kertas aluminium dan kemudian
dimasukan ke dalam toples kaca untuk dilakukan pengujian mutu.
Pengukuran Parameter Pengamatan
Kadar Toxalbumin dengan metoda hemaglutinasi (Ankush, et.al, 2003)
Disiapkan 0,5 gram kemiri non lemak ditambahkan dengan 10 mL PBS (Phospat Buffer
Saline) pH 5.0, dihomogenisasi dengan kecepatan 2000 rpm selama 5 menit atau 2 x 2,5
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menit berturut-turut, selama selang waktunya, sampel disimpan dalam es atau air es, tabung
hasil homogenisasi kemudian disentrifuge pada 3500 g selama 10 menit, supernatan diambil
dan dimasukkan dalam tabung ―eppendorph‖, disentrifuge kembali pada 9500 g selama 5
menit, supernatan diambil dan digunakan sebagai sampel untuk analisa dengan berbagai
pengenceran dengan larutan PBS.
Uji Hemaglutinasi
Disiapkan 1 mL darah, kemudian disentrifugasi 1000 rpm selama 5 menit pada suhu
ruang, serumnya dibuang, endapan yang diperoleh (pellet darah) ditambah dengan 10 mL
PBS pH 5.0 untuk pencucian, kemudian disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 1000
rpm pada suhu ruang, kemudian buffer dibuang. Selanjutnya 100 µL pellet darah yang
diperoleh ditambahkan 10 mL PBS pH 5 untuk digunakan sebagai sampel darah untuk analisa
selanjutnya. Kontrol negatif setiap well (satu baris) diisi dengan 100 µL darah dalam PBS
dan100 µL PBS pH 5.0. Untuk kontrol positif, well plate (satu baris lain) diisi dengan 100 µL
darah dan ditambah 100 µL PBS yang mengandung sampel biji kemiri dengan berbagai serial
pengenceran.Untuk perlakuan dengan tambahan sampel (ekstrak biji kemiri non lemak)
disiapkan dengan berbagai serial pengenceran sampel dalam PBS 100 µL diisi kedalam well
plate kemudian ditambah 100 µL PBS yang mengandung darah (volume total reaksi aglutinasi
harus tetap 200 µL). Sampel dengan pengenceran terendah diindikasikan harus sama dengan
kontrol negatif.
Kadar Lemak
Salah satu penentuan kadar lemak adalah dengan menggunakan alat ekstraksi soxhlet.
Caranya adalah sejumlah sampel ditimbang dengan teliti dan dimasukkan ke dalam thimble
yang dapat dibuat dari kertas saring atau alundum (Al2O3) yang poreus.Diatas sampel dalam
thimble ditutupi dengan kapas bebas lemak supaya partikel bahan tidak ikut terbawa aliran
pelarut.Selanjutnya labu godok dipasang berikut kondensornya. Pelarut yang digunakan
sebanyak 1,5 – 2 kali isi tabung ekstraksi. Pemanasan sebaiknya menggunakan penangas air.
Lipida akan terekstraksi dan melalui sifon terkumpul ke dalam labu godok. Pada akhir
ekstraksi yaitu kira-kira 4-6 jam, labu godok diambil dan ekstrak dituang ke dalam botol
timbang atau cawan porselen yang telah diketahui beratnya, kemudian pelarut diuapkan diatas
penangan air sampai pekat.Selanjutnya dikeringkan dalam oven sampai diperoleh berat
konstan pada suhu 1000C.berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai berat lemak
atau minyak.
Kadar Protein (Rohman dan Sumantri, 2007)
Metode ini cocok digunakan untuk menetapkan kadar protein yang tidak terlarut atau
protein yang sudah mengalami koagulasi akibat proses pemanasan maupun proses pengolahan
lain yang biasa dilakukan pada makanan. Sampel didestruksi dengan asam sulfat dan
dikatalisis dengan katalisator yang sesuai sehingga akan menghasilkan ammonium sulfat.
Setelah ditambah dengan alkali kuat, ammonia yang terbentuk didestilasi uap secara
kuantitatif ke dalam larutan penyerap dan selanjutnya ditetapkan secara titrasi.
% Protein kasar =
x 100%
P = Pengenceran
V = Volume titrasi
N = Normalitet penitrasi = 0,0199 N
Kadar Asam Lemak Bebas
Menurut Ketaren (1986), pengukuran kadar asam lemak bebas dapat dilakukan dengan
metode titrasi yaitu sebanyak 5 g sampel ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam
erlenmeyer, lalu ditambahkan 50 ml alkohol 95% netral. Setelah itu ditambahkan tiga tetes

107

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

indikator fenolftalein (pp) dan dititrasi dengan larutan standar NaOH 0.1 N hingga warnanya
merah muda (tidak berubah-ubah selama 15 detik). Nilai FFA dapat dihitung dengan rumus:
- FFA (%) =
x 100%
Keterangan : A = Jumlah NaOH yang dipakai untuk titrasi (ml) , N = Normalitas NaOH, M
= Berat molekul asam laurat, g = Berat contoh minyak (gram).
Kadar Air
Kadar air dalam bahan makanan dapat ditentukan dengan cara gravimetri. Metode ini
digunakan untuk penetapan kadar air dalam makanan dan minuman. Prinsipnya adalah
kehilangan bobot pada pemanasan 105°C yang dianggap sebagai kadar air yang terdapat pada
sampel. Prosedur penentuan kadar air secara gravimetri: sebanyak 1 – 2 g sampel dalam
sebuah botol timbang bertutup yang sudah diketahui bobotnya ditembang dengan seksama.
Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105°C selama 3 jam lalu didinginkan dalam
desikator. Sampel ditimbang dan pekerjaan ini diulangi hingga diperoleh bobot tetap.
w = bobot sampel sebelum dikeringkan (dalam garam), w = kehilangan bobot setelah
dikeringkan (dalam garam).
Kadar Karbohidrat Total
Analisa karbohidrat dapat dihitung dengan menghitung perbedaan antara jumlah
kandungan air, protein, lemak, dan abu dengan 100 karbohidrat (g/100g) yaitu 100%
dikurangkan dengan %(protein+lemak+abu+air) (Winarno, 2004).
Kadar Ketengikan (Rohman dan Sumantri, 2007
Cara yang sering digunakan untuk menentukan bilangan peroksida adalah berdasarkan
pada reaksi antara kalium iodide dengan perosida dalam suasana asam. Iodidum yang
dibebaskan selanjutnya dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Penentuan angka
peroksida dengan cara iodometri biasa ini kurang baik.
Angka peroksida :

Uji Organoleptik
Pengujian organoleptik dilakukan dengan mengamati warna, aroma, rasa dan tekstur
cokelat yang telah diberi bahan pengisi dengan biji kemiri. Cokelat dengan bahan isian biji
kemiri ini kemudian diuji organoleptik dengan metode hedonic dengan skala hedonik
(1=sangat tidak suka), (2=tidak suka), (3=agak suka), (4= suka), (5=sangat suka).
Tekstur (Daya Patah) (Maltz, 1992)
Pengukuran tekstur (daya patah) dari tiap perlakuan biji kemiri ini dilakukan dengan
menggunakan alat yaitu tekstur analyser.Prinsipnya adalah dengan cara menekan atau
menarik sampel, melalui sebuah Probe yang sesuai dengan aplikasi yang dikehendaki.
Perlakuan dan Rancangan Percobaan
Perlakuan
Penelitian dibagi menjadi 3 perlakuan yaitu :
A : Perlakuan Pemanasan Basah (Sterilisasi), B : Suhu pemanasan atau suhu pengeringan
untuk perlakuan sterilisasi 15 menit, suhu 121 (0C) dan C : Lama pemanasan (jam).
Kombinasi perlakuan A, B dan C yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu : suhu 600C
selama 6 jam (B1C2), suhu 800C selama 6 jam (B2C2), suhu 1000C selama 4 jam (B3C1),
suhu 1000C selama 6 jam (B3C2), sterilisasi 15 menit, 1210C, 15 minutes dilanjutkan dengan
pengeringan dalam oven 600C selama 6 jam (AB1C2) dan sterilisasi 15 menit, 1210C,
dilanjutkan dengan pengeringan dalam oven 800C selama 6 jam (AB2C2).
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Rancangan Percobaan
Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji T
student ―Paired Two Samples For Means‖ dimana enam biji kemiri yang telah mendapatkan
perlakuan pemanasan dibandingkan dengan biji kemiri yang tidak mendapat perlakuan panas
(kontrol) dengan metode duplo.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian Pendahuluan
Penelitian pendahuluan dilakukan dengan menggunakan oven dengan perlakuan :
sampel yang dioven selama 6-8 jam dan sampel yang sebelumnya disterilisasi selama 15
menit suhu 1210C kemudian dikeringkan di dalam oven selama 6-8 jam dengan variasi suhu
berbeda. Hasil terbaik yang diperoleh dari penelitian pendahuluan kemudian dilanjutkan ke
penelitian utama. Beberapa sampel yang tidak dapat diterima secara sensoris (tekstur,
kematangan/sensasi matang diroasting, aroma, dan warna) disingkirkan (tidak dilanjutkan ke
penelitian utama). Sampel yang tidak dilanjutkan ke penelitian utama yaitu sampel dengan
lama pemanasan 4 jam suhu 600C dan 800C baik yang diberi pemanasan basah ataupun tidak
serta sampel dengan lama pemanasan 10 jam suhu 600C dan 1000C untuk yang tidak diberi
pemanasan basah, serta sampel dengan lama pemanasan 10 jam suhu 600C dan 800C. Sampel
yang diberi perlakuan pemanasan basah (sterilisasi) tidak dikeringkan pada suhu 1000C
karena menghasilkan kemiri yang cokelat kekuningan akibat terjadinya reaksi browning pada
sampel biji kemiri. Sampel lainnya dengan menggunakan suhu tinggi dan pemanasan yang
lama juga menghasilkan biji kemiri yang mengalami reaksi browning sedangkan sampel
dengan suhu rendah dan lama pemanasan yang singkat hasilnya tidak dapat diterima sehingga
yang dilanjutkan ke penelitian utama 6 sampel : suhu 600C selama 6 jam (B1C2), suhu 800C
selama 6 jam (B2C2), suhu 1000C selama 4 jam (B3C1), suhu 1000C selama 6 jam (B3C2),
sterilisasi 15 menit, 1210C, 15 minutes dilanjutkan dengan pengeringan dalam oven 600C
selama 6 jam (AB1C2) dan sterilisasi 15 menit, 1210C, dilanjutkan dengan pengeringan dalam
oven 800C selama 6 jam (AB2C2).3
Penelitian Utama
Uji Racun Toxalbumin
Toxalbumin merupakan racun dalam bentuk glikoprotein.Racun ini dapat berpengaruh
pada darah yang ditandai dengan adanya aglutinasi pada darah.Pada penelitian ini dilakukan
uji hemaglutinasi untuk melihat daya aglutinasi racun toxalbumin dari beberapa perlakuan
yang diberi pemanasan. Hasil menunjukkan bahwa biji kemiri yang diberi perlakuan
sterilisasi dengan suhu pemanasan 600C dan 800C selama 6 jam tidak memperlihatkan adanya
aglutinasi. Dapat dilihat pada gambar 08 sedangkan sampel tanpa pemanasan basah
(sterilisasi) ditandai dengan adanya aglutinasi sehingga diindikasikan bahwa yang
teraglutinasi tersebut adalah sampel kemiri yang mengandung toxalbumin. Dapat dilihat pada
gambar 1.
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Sampel kemiri yang teraglutinasi

a

b

c

d

e

Keterangan :
a : suhu 600C selama 6 jam (B1C2),
b : suhu 800C selama 6 jam (B2C2),
c : suhu 1000C selama 4 jam (B3C1),
d : suhu 1000C selama 6 jam (B3C2),
e : sterilisasi 15 menit, 1210C, 15 minutes dilanjutkan
dengan pengeringan dalam oven 600C selama 6 jam
(AB1C2)
f : sterilisasi 15 menit, 1210C, dilanjutkan dengan
pengeringan dalam oven 800C selama 6 jam (AB2C2).

f

Gambar 1. Hasil uji aglutinasi
Kadar Lemak
Kadar lemak suatu bahan pangan akan berpengaruh pada mutu bahan pangan tersebut.
Semakin tinggi kadar lemak maka akan menghasilkan rasa gurih namun lebih mudah bahan
pangan tersebut teroksidasi. Hasil pengujian kadar lemak biji kemiri yang diperoleh dari ke
enam perlakuan berkisar dari 50,47%-61,49%. Kadar lemak tertinggi (61,49%) dengan
perlakuan pemanasan pada suhu 1000C selama 4 jam sedangkan kadar lemak terendah
(50,47%) adalah perlakuan pemanasan pada suhu 600C selama 6 jam. Kadar lemak biji kemiri
dari keenam perlakuan dapat dilihat pada gambar 2.
80
Kadar Lemak (%)
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56.05 50.47 55.56 61.49 59.96 60.64 57.83

40
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Kontrol B1C2

B2C2

B3C1

B3C2

AB1C2 AB2C2

Perlakuan Sterilisasi, suhu (°C), dan lama pemanasan (jam)

Kontrol : tanpa pemanasan
B1C2 : suhu 600C, selama 6 jam
B2C2 : suhu 800C, selama 6 jam
B3C1 : suhu 1000C, selama 4 jam
B3C2 : suhu 1000C, selama 6 jam
AB1C2 : sterilisasi 15 menit, 1210C, pengeringan oven 600C, selama 6 jam
AB2C2 : sterilisasi 15 menit, 1210C, pengeringan oven 800C, selama 6 jam

Gambar 2. Kadar lemak biji kemiri.
Kadar Protein
Protein merupakan salah satu zat gizi yang paling penting bagi tubuh yang membantu
proses pembentukan jaringan. Biji kemiri mengandung protein seperti bahan pangan lainnya.
Hasil pengujian kadar protein biji kemiri pada keenam perlakuan berkisar antara 14,99%17,06%. Kadar protein biji kemiri tertinggi (17,06%) dengan perlakuan sterilisasi dan
pemanasan dengan suhu 800C selama 6 jam sedangkan yang terendah (14,99%) pada
perlakuan pemanasan 1000C selama 6. Kadar protein pada biji kemiri dari keenam beberapa
perlakuan dapat dilihat pada gambar 3.
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15
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Perlakuan Sterilisasi, suhu (°C), dan lama pemanasan
(jam)
Kontrol : tanpa pemanasan
B1C2 : suhu 600C, selama 6 jam
B2C2 : suhu 800C, selama 6 jam
B3C1 : suhu 1000C, selama 4 jam
B3C2 : suhu 1000C, selama 6 jam
AB1C2 : sterilisasi 15 menit, 1210C, pengeringan oven
600C, selama 6 jam
AB2C2 : sterilisasi 15 menit, 1210C, pengeringan oven
800C, selama 6 jam

Gambar 3. Kadar protein biji kemiri.

Kadar Air (%)

Kadar Air
Kadar air merupakan indikator keamanan produk pangan untuk disimpan. Semakin
tinggi kadar air pada makanan, maka proses pembusukan juga akan semakin cepat.
Pemanasan dengan suhu tinggi dan pengeringan yang lama akan menyebabkan penurunan
kadar air yang signifikan. Hasil kadar air biji kemiri yang diperoleh berkisar antara 1,45%4,64%. Kadar air tertinggi (4,64%) dengan pemanasan suhu 600C selama 6 jam. Dan terendah
(1,45%) dengan pemanasan suhu 1000C selama 6 jam. Kadar air biji kemiri dari keenam
perlakuan dapat dilihat pada gambar 4.
10

5.92

4.64

3.32

1.96

1.45

2.16

4.01

0
Kontrol

B1C2

B2C2

B3C1

B3C2

AB1C2

AB2C2

Perlakuan Sterilisasi, Lama Pemanasan (°C), Waktu (jam)
Kontrol : tanpa pemanasan
B1C2 : suhu 600C, selama 6 jam
B2C2 : suhu 800C, selama 6 jam
B3C1 : suhu 1000C, selama 4 jam
B3C2 : suhu 1000C, selama 6 jam
AB1C2 : sterilisasi 15 menit, 1210C, pengeringan oven 600C, selama 6
jam
AB2C2 : sterilisasi 15 menit, 1210C, pengeringan oven 800C, selama 6
jam

Gambar 4. Kadar air biji kemiri.
Kadar Karbohidrat Total
Karbohidrat total merupakan jumlah keseluruhan karbohidrat yang terdapat pada
bahan pangan. Karbohidrat total merupakan hasil selisih antara 100 gram bahan dengan
jumlah kadar lemak, kadar protein, kadar air, dan kadar abu. Semakin tinggi keempat
komponen tersebut maka kadar karbohidrat total akan semakin rendah, sebaliknya semakin
rendah keempat komponen tersebut maka kadar karbohidrat total akan tinggi. Hasil penelitian
kadar karbohidrat total pada biji kemiri berkisar antara 7,97%-11,24%.. Kadar karbohidrat
total tertinggi (11,24%) dengan pemanasan suhu 600C selama 6 jam dan terendah (7,97%)
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dengan pemanasan basah (sterilisasi) 15 menit 1210C, pengeringan dengan suhu 600C selama
6 jam. Kadar karbohidrat total biji kemiri dari keenam perlakuan dapat dilihat pada gambar 5.
Kadar Karbohidrat Total (%)
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20
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Perlakuan sterilisasi, suhu (°C), dan
lama pemanasan (jam)
Kontrol : tanpa pemanasan
B1C2 : suhu 600C, selama 6 jam
B2C2 : suhu 800C, selama 6 jam
B3C1 : suhu 1000C, selama 4 jam
B3C2 : suhu 1000C, selama 6 jam
AB1C2 : sterilisasi 15 menit, 1210C,
pengeringan oven
600C, selama 6 jam
Gambar 5.Kadar karbohidrat
total
pada biji kemiri dengan
AB2C2 : sterilisasi 15 menit, 1210C,
pengeringan oven
Ketengikan (Bilangan Peroksida) 800C, selama 6 jam

beberapa perlakuan.

Bilangan Peroksida

Ketengikan suatu bahan pangan dapat dihitung dengan menentukan jumlah bilangan
peroksida pada bahan tersebut.Makin tinggi nilai peroksida maka makin tengik bahan pangan
tersebut. Hasil bilangan peroksida pada biji kemiri berkisar antara 0-0,19. Bilangan peroksida
tertinggi (0,19) dengan suhu pemanasan 600C selama 6 jam dan suhu 1000C selama 6 jam
dan terendah (0) dengan suhu pemanasan 1000C selama 4 jam. Bilangan peroksida biji kemiri
dari keenam perlakuan dapat dilihat pada gambar 6.
0.2

0.19
0

0.09

0.19
0

0.09 0.09

0

Perlakuan sterilisasi, suhu (°C), dan lama pemanasan (jam)

Kontrol : tanpa pemanasan
B1C2 : suhu 600C, selama 6 jam
B2C2 : suhu 800C, selama 6 jam
B3C1 : suhu 1000C, selama 4 jam
B3C2 : suhu 1000C, selama 6 jam
AB1C2 : sterilisasi 15 menit, 1210C, pengeringan oven 600C, selama 6
jam
AB2C2 : sterilisasi 15 menit, 1210C, pengeringan oven 800C, selama 6
jam

Gambar 6.Bilangan peroksida pada biji kemiri dengan berbagai perlakuan.
Kadar Asam Lemak Bebas
Asam lemak bebas akan berpengaruh pada bahan pangan karena merupakan salah satu
penyebab kerusakan pada bahan yaitu pada bau atau aroma bahan pangan. Semakin tinggi
asam lemak bebas maka semakin banyak trigliserida yang terurai. Hasil pengujian kadar asam
lemak bebas pada biji kemiri berkisar antara 0,13%-0,23%. Kadar asam lemak bebas tertinggi
(0,23%) dengan pemanasan suhu 800C selama 6 jam dan terendah (0,13%) perlakuan
pemanasan basah (sterilisasi) dan pengeringan suhu 600C selama 6 jam. Kadar asam lemak
bebas biji kemiri dari keenam perlakuan dapat dilihat pada gambar 7.
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Perlakuan Sterilisasi, suhu (°C), dan lama pemanasan (jam)
Kontrol : tanpa pemanasan
B1C2 : suhu 600C, selama 6 jam
B2C2 : suhu 800C, selama 6 jam
B3C1 : suhu 1000C, selama 4 jam
B3C2 : suhu 1000C, selama 6 jam
AB1C2 : sterilisasi 15 menit, 1210C, pengeringan oven 600C, selama 6 jam
AB2C2 : sterilisasi 15 menit, 1210C, pengeringan oven 800C, selama 6 jam

Gambar 7.Asam lemak bebas pada biji kemiri dengan berbagai perlakuan.
Tekstur
Tekstur suatu bahan pangan tergantung dari kadar air. Semakin rendah kadar air maka
teksturnya makin keras. Hasil pengujian tekstur biji kemiri berkisar antara 7,27-22,87. Tekstur
dengan nilai tertinggi (22,87) dengan perlakuan pemanasan basah (sterilisasi) dan
pengeringan suhu 600C selama 6 jam dan terendah (7,27) dengan pemanasan suhu 600C
selama 6 jam. Hasil pengukuran tekstur biji kemiri dari keenam perlakuan dapat dilihat pada
gambar 8.
Tekstur
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B2C2

B3C1

B3C2

AB1C2 AB2C2

Perlakuan sterilisasi, suhu (°C), dan lama pemanasan (jam)
Kontrol : tanpa pemanasan
B1C2 : suhu 600C, selama 6 jam
B2C2 : suhu 800C, selama 6 jam
B3C1 : suhu 1000C, selama 4 jam
B3C2 : suhu 1000C, selama 6 jam
AB1C2 : sterilisasi 15 menit, 1210C, pengeringan oven 600C, selama 6 jam
AB2C2 : sterilisasi 15 menit, 1210C, pengeringan oven 800C, selama 6 jam

Gambar 8. Tekstur pada biji kemiri dengan berbagai perlakuan.
Uji Organoleptik
Sampel yang digunakan pada uji organoleptik ini adalah 1) biji kemiri yang bebas racun
toxalbumin (tidak teraglutinasi pada hasil uji hemaglutinasi), yaitu biji kemiri dengan
perlakuan pemanasan basah (sterilisasi) dan suhu pengeringan 600C dan 800C selama 6 jam,
2) Biji kemiri dalam adonan coklat.
Biji Kemiri
Warna
Hasil pengujian organoleptik kemiri dari 15 panelis berdasarkan tingkat kesukaan dari
segi warna dapat dilihat pada gambar 9.
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SKor Warna
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Sterilisasi, Suhu
60°C, 6 jam

Sterilisasi, Suhu
80°C, 6 jam

Gambar 9. Rata-rata skor warna kemiri.
Aroma
Hasil pengujian organoleptik kemiri dari 15 panelis berdasarkan tingkat kesukaan dari
segi aroma dapat dilihat pada gambar 10.

Skor Aroma

3.8
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4

3.57

Sterilisasi, Suhu
60°C, 6 jam

Sterilisasi, Suhu
80°C, 6 jam

Gambar 10. Rata-rata skor aroma kemiri.
Rasa
Hasil pengujian organoleptik kemiri dari 15 panelis berdasarkan tingkat kesukaan dari
segi rasa dapat dilihat pada gambar 11.
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Gambar 11.Rata-rata skor rasa kemiri.
Tekstur
Hasil pengujian organoleptik kemiri dari 15 panelis berdasarkan tingkat kesukaan dari
segi tekstur dapat dilihat pada gambar 12.
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Skor Tekstur
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Gambar 12. Rata-rata skor tekstur kemiri.
Cokelat dengan Bahan Pengisi Kemiri
Warna
Hasil pengujian organoleptik cokelat dengan bahan pengisi kemiri dari 15 panelis
berdasarkan tingkat kesukaan dari segi warna dapat dilihat pada gambar 13.

Skor Warna

4.5
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4.1
3.87

3.5
Sterilisasi, Suhu
60°C, 6 jam

Sterilisasi, Suhu
80°C, 6 jam

Gambar 13. Rata-rata skor warna cokelat dengan bahan pengisi kemiri.
Aroma
Hasil pengujian organoleptik cokelat dengan bahan pengisi kemiri dari 15 panelis
berdasarkan tingkat kesukaan dari segi aroma dapat dilihat pada gambar 14.

Skor Aroma

4

3.93
3.83

3.8
3.6
Sterilisasi, Suhu
60°C, 6 jam

Sterilisasi, Suhu
80°C, 6 jam

Gambar 14. Rata-rata skor aroma cokelat dengan bahan pengisi kemiri.
Rasa
Hasil pengujian organoleptik cokelat dengan bahan pengisi kemiri dari 15 panelis
berdasarkan tingkat kesukaan dari segi rasa dapat dilihat pada gambar 15.
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Skor Rasa
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60°C, 6 jam
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Gambar 15. Rata-rata skor rasa cokelat dengan bahan pengisi kemiri.

Tekstur

Tekstur
Hasil pengujian organoleptik cokelat dengan bahan pengisi kemiri dari 15 panelis
berdasarkan tingkat kesukaan dari segi tekstur dapat dilihat pada gambar 16.
4.5
4

4.1
3.87

3.5
Sterilisasi, Suhu
60°C, 6 jam

Sterilisasi, Suhu
80°C, 6 jam

Gambar 16. Rata-rata skor tekstur cokelat dengan bahan pengisi kemiri.
KESIMPULAN

1.

2.

3.
4.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ini adalah :
Racun toxalbumin pada biji kemiri dapat dinyatakan tidak ada (negatif) yang
diindikasikan dengan tidak terjadi aglutinasi pada biji kemiri yang mendapat perlakuan
sterilisasi (pemanasan basah) dan pengeringan dengan suhu 600C juga dengan
pengeringan 800C selama 6 jam. Tetapi pada pemanasan lainnya, racun toxalbumin
diindikasikan masih ada.
Tekstur yang diperoleh pada biji kemiri dari keenam perlakuan tidak berbeda nyata dari
biji kemiri kontrol (biji tanpa pemanasan, sterilisasi dan pengeringan). Hal ini
mengindikasikan bahwa tekstur biji kemiri yang dihasilkan dari semua perlakuan baik.
Hal ini didukung oleh hasil uji organoleptik biji kemiri saja dan biji kemiri yang diisi ke
dalam cokelat.
Kadar air sangat berpengaruh terhadap tekstur dan parameter lainnya seperti kadar lemak,
protein, karbohidrat total, asam lemak bebas, dan bilangan peroksida.
Perlakuan sterilisasi dan pengeringan terhadap biji kemiri tidak mempengaruhi penilaian
panelis terhadap aroma biji kemiri juga pada biji kemiri yang diisi ke dalam cokelat.
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APLIKASI MICRO DRIPPER PADA BEBERAPA TANAMAN HOLTIKULTURA
Application of Micro Dripper on Some Holticultural Plants
Sitti Nur Faridah
Program Studi Keteknikan Pertanian, Universitas Hasanuddin Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan km 10, Makassar, 90245
idajamal@yahoo.com

Abstrak
Tanaman hortikultura dapat ditanam di berbagai kondisi tanah sesuai dengan jenis
tanamannya, terutama di lahan kering. Namum ketersediaan air di dalam tanah adalah
mutlak bagi tanaman, kelebihan atau kekurangan air dapat berakibat fatal karena akan
mengurangi produksi atau bahkan kematian tanaman tersebut. Semakin meningkatnya
kebutuhan air, ketersediaan air yang terbatas, dan perhatian terhadap kualitas air,
menyebabkan penggunaan air secara efektif menjadi sangat penting.Drip irrigation atau
irigas tetes merupakan teknologi aplikasi irigasi, yang mempunyai efisiensi irigasi
tinggi. Pada irigasi tetes, evaporasi ditekan sekecil mungkin, sehingga kebutuhan air
tanaman hanya berupa transpirasi. Hasil analisis kebutuhan air irigasi tetes untuk
tanaman holtikultura berkisar 0,024 – 0,181 liter/jam. Waktu pemberian air rata-rata
pada beberapa tanaman holtikultura, untuk fase awal (umur 1 bulan) yaitu 0,41 jam/hari,
fase vegetatif (umur 2 bulan) yaitu 1,22 jam/hari, fase pembungaan dan pembuahan (3
bulan) 1,96 jam/hari dan fase menjelang panen (umur 4 bulan) 1,56 jam/hari, dengan
debit 1,99 liter/jam.
PENDAHULUAN
Tanaman hortikultura adalah suatu jenis tanaman, yang pada awalnya dibudidayakan
di kebun atau pekarangan sekitar tempat tinggal. Tanaman holtikultura dapat berupa tanaman
sayuran, buahan, obat-obatan dan tanaman hias, penggolongan tersebut ditekankan pada cara
pemanfaatan hasil dari tanaman tersebut.
Produktivitastanaman hortikultura di Indonesia hingga saat ini, masih tergolong
rendah, hal ini disebabkan olehberbagai faktor antara lain pola usahatani yang kecil, mutu
bibit yang rendah yang ditunjang oleh keragaman jenis/varietas, serta rendahnya penerapan
teknologi budidaya (Adjid, 1993).
Dalam budidaya tanaman hortikultura, hal yang perlu menjadi perhatian adalah faktor
lingkungan tumbuh tanaman. Beberapa komponen faktor lingkungan yang penting dalam
menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman di antaranya adalah : radiasi matahari, suhu,
tanah, air (Sunu dan Wartoyo, 2006).
Air merupakan komponen terpenting bagi pertumbuhan tanaman yang digunakan
untuk berbagai proses fisiologi. Keberadaan air di dalam tubuh tumbuhan tergantung kepada
besarnya absorbsi air dari dalam tanah oleh akar tumbuhan dan besarnya air yang
ditranspirasikan oleh daun dan batang. Air yang diperoleh tanaman dapat berasal dari air
hujan dan air tanah.
Tanaman hortikultura dapat ditanam diberbagai kondisi tanah sesuai dengan jenis
tanamannya terutama dilahan kering, namum ketersediaan air di dalam tanah adalah mutlak
bagi tanaman. Kelebihan atau kekurangan air dapat berakibat fatal karena akan mengurangi
produksi atau bahkan kematian tanaman tersebut.
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Semakin meningkatnya kebutuhan air, ketersediaan air yang terbatas, dan perhatian
terhadap kualitas air, menyebabkan penggunaan air secara efektif menjadi sangat
penting.Drip irrigation atau irigas tetes merupakan teknologi aplikasi irigasi, yang
mempunyai efisiensi irigasi tinggi. Pada irigasi tetes, evaporasi ditekan sekecil mungkin,
sehingga kebutuhan air tanaman hanya berupa transpirasi (Prastowo, 20012). Irigasi tetes
merupakan cara pemberian air dengan jalan meneteskan air melalui pipa-pipa di sekitar
tanaman atau sepanjang larikan tanaman. Disini hanya sebagian dari daerah perakaran yang
terbasahi tetapi seluruh air yang ditambahkan dapat diserap cepat pada keadaan kelembapan
tanah rendah. Keuntungan cara ini adalah penggunaan air irigasi yang sangat efisien, karena
mencegah sebagian besar kehilangan air melalui penguapan, limpasan, dan angin. Sistem ini
dapat menghemat penggunaan air untuk menyiram tanaman sehingga pada saat musim
kemarau pun produksi tanaman akan tetap stabil.
METODE PENELITIAN
Membuat jaringan irigasi tetes pada lahan ± 30 m2
Menghitung debit emiter dengan persamaan:
............................................. (1)
dimana:
Q = Debit emiter (l/jam)
V = Volume (l)
T = Waktu (jam)
Menghitung efisiensi keseragaman tetesan, dengan persamaan (Prastowo, 2002):
(

∑

)

............................(2)

dimana:
Ed = Efisiensi Distribusi (%)
Σq = Deviasi rata-rata laju emiter (l/jam)
q rata2 =Laju rata-rata emiter (l/jam)
Menghitung kebutuhan air tanaman, dengan persamaan (Doonrenbos dan Pruitt,1977) :
ETc = Kc × ETo

........................................(3)

dimana :
Etc = evapotranspirasi potensial (mm/hari)
Eto = evapotranspirasi acuan (mm/hari)
Kc = koefisian konsumtif tanaman
Mehitungan kebutuhan air irigasi tetes, dengan persamaan (Prastowo,2002):
𝑇 =𝑈 [0,1(𝑃 )0,5]

........................... (4)

dimana
Td = transpirasi harian pada periode puncak (mm/hari)
Ud = kebutuhan air harian rata-rata pada bulan puncak dan pertumbuhan tanaman
maksimum dengan canopy sempurna (mm/hari), dan
Pd = penutupan permukaan tanah oleh bayangan canopy pada siang hari (%)
Menghitung waktu operasi irigasi tetes, dengan persamaan (Prastowo, 2002):
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𝑇

.......................................... (5)

dimana
Ta = Waktu operasi irigasi (jam/hari)
G = Kebutuhan air pertanaman (l/hari)
Np = jumlah emiter pertanaman
qa = debit rata-rata emiter (l/jam)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Irigasi Tetes
Sistem irigasi tetes yang dirancang mempunyai debit rata-rata emiter1,98 liter/jam
pada tekanan 1,7 Psi. Nilai keseragaman distribusi emiter 97%,hal ini menunjukan sistem
irigasi mempunyai nilai keseragaman distribusi sangat baik, karena memenuhi standar ASAE
yaitu sebesar 94%-100% (Kusmali, 2015).
Distribusi keseragaman tetesan dipengaruhi oleh cara pemasangan emiter, pipa lateral,
maupun kinerja emiter itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Keller and Bliesner (1990),
bahwa besarnya nilai keseragaman distribus penetes pada sistem irigasi sangat dipengaruhi oleh
keseragaman produk dari emiter (penetes), pemasangan emiter pada sistem, dan pemeliharaan
emiter dalam hal ini penyumbatan pada emiter harus dihindari.
Kebutuhan Air Tanaman
Air merupakan komponen yang sangat penting bagi tanaman untuk dapat tumbuh dan
berkembang. Dengan bantuan akar dan perakaran, tanaman akan berusaha mencari air untuk
digunakan sebagai bahan dasar pembentukan jaringan dan proses metabolisme. Kebutuhan
air tanaman merupakan jumlah (kedalaman) air yang diperlukan untuk menggantikan air yang
hilang melalui evapotranspirasi.Tanaman membutuhkan air dalam jumlah berbeda, tergantung
pada jenis tanaman, umur tanaman, fase pertumbuhan tanaman dan waktu tanam (Doonrenbos
dan Pruitt,1977).
Kebutuhan air beberapa tanaman holtikultura berkisar antara 1,36 – 4,46 mm/hari.
Kebutuhan air tanaman pada berbagai tingkatan umur sangat bervariasi berdasarkan jenis
tanaman tanaman dan musim, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.
5
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Gambar 1. Kebutuhan air beberapa tanaman holtikultura
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Ud (liter/jam)

Pada fase awal (bulan pertama), kebutuhan air tanaman holtikultura berkisar antara
1,36 – 1,75 mm/hari, dan terus meningkat hingga fase pembungaan dan pembuahan (bulan
ketiga) yaitu 3,88 – 4,46 mm/hari . Tingginya kebutuhan air pada masa pembungaan dan
pembuahan, disebabkan banyak air yang ditranspirasikan dari bunga dan buah muda, selain
dari daun.Menurut Russel, periode kritis pertumbuhan tanaman pada umumnya terjadi pada
periode pembungaan dan pembuahan. Kekurangan air pada masa tersebut, dapat
menyebabkan produksi tanaman berkurang karena kuncup bunga banyak yang gugur
(Susanti, Y. 2011)
Menjelang panen kebutuhan air pada tanaman holtikultura berkurang, hal tersebut
untuk memperbaiki kematangan buah dan meningkatkan kandungan padatan terlarut pada
buah, yaitu sekitar 2,72 – 3,49 mm/hari.
Kebutuhan Air Irigasi Tetes
Pada irigasi tetes, evaporasi ditekan sekecil mungkin, sehingga kebutuhan air tanaman
hanya berupa transpirasi, yang dipengaruhi oleh penutupan permukaan tanah oleh canopy
tanaman (Prastowo, 2002).
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Gambar 2. Kebutuhan air irigasi tetes beberapa tanaman holtikultura
Kebutuhan air irigasi tetes beberapa tanaman holtikultura berkisar 0,024 – 0,181
liter/jam. Kebutuhan air tersebut bervariasi sesuai dengan umur tanam,jenis tanaman dan
presentase penutupan permukaan tanah oleh bayangan capony tanaman.
Waktu Operasi Irigasi
Waktu operasional pada sistem Irigasi perlu ditentukan untuk mengatur waktu
pemberian air pada tanaman, berdasarkan jumlah kebutuhan air dalam satuan periode. Waktu
operasional irigasi tetes pada beberapa tanaman holtikultura akan berbeda berdasarkan
tingkat umur dan jenis tanaman.
Waktu pemberian air pada fase awal tanaman holtikultura, berkisar 0,29 - 0,49
jam/hari, dan akan meningkat pada fase vegetatif tanaman (1,06 – 1,48 jam/hari), hingga
mencapai puncak pada fase pembungaan dan pembuahan yaitu 1,82 – 2,19 jam/hari, dengan
debit rata-rata 1,99 liter/jam.

121

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

Waktu operasi (jam/hari)
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Gambar 3. Waktu operasional irigasi pada beberapa tanaman holtikultura
Pengurangan pemberian air perlu dilakukan pada fase menjelang panen (1,33 – 1,71
jam/hari), hal tersebut untuk memperbaiki kematangan buah. Stress air, dapat berakibat buruk
pada tanaman. Stress air menjelang panen, dapat merangsang gugur pada daun dan bunga,
mengurangi ukuran buah dan mengurangi hasil buah pada tanaman holtikultura.
KESIMPULAN
1. Kebutuhan air irigasi tetes pada tanaman holtikultura (kentang, cabai, tomat, kacang polong
dan selada) yaitu 0,024 – 0,181 liter/jam
2. Waktu pemberian air rata-ratapada beberapa tanaman holtikultura, untuk fase awal (umur 1
bulan) yaitu 0,41 jam/hari, fase vegetatif (umur 2 bulan) yaitu 1,22 jam/hari, fase
pembungaan dan pembuahan (3 bulan) 1,96 jam/hari dan fase menjelang panen (umur 4
bulan) 1,56 jam/hari, dengan debit 1,99 liter/jam.
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PENGARUH PENAMBAHAN DAUN CINCAU HIJAU (Premna oblongifolia M) TERHADAP
AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN KARAKTERISTIK CRACKERS YANG DIHASILKAN
The Effect of Addition of Cincau Green Leaves (Premna oblongifolia, M) on Antioxidant Activity and
Characteristics of The Resulted Crackers

1)

Sahadi Didi Ismanto1, Novelina1 dan Adek Fauziah1
Jurusan Teknologi Hasil Pertanian- Fakultas Teknologi Pertanian-Universitas Andalas
Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang 25163
Penulis Korespondensi email: sahadididiismanto@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan daun cincau hijau (Premna
oblongifolia, M) terhadap aktifitas antioksidan dan karakteristik crackers yang dihasilkan serta
mengetahui produk terbaik yang diterima oleh panelis. Penelitian ini menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 5 perlakuan dan 3 ulangan. Data dianalisa secara statistik dengan
menggunakan ANOVA dan dilanjutkan dengan Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT)
pada taraf nyata 5%. Perlakuan pada penelitian ini adalah penambahan daun cincau hijau sebesar
0%, 7,5%, 15%, 22,5% dan 30%. Pengamatan pada analisa kimia yang meliputi kadar air, kadar
abu, kadar lemak, protein, karbohidrat, kalori, serat kasar dan aktivitas antioksidan sedangkan pada
uji organoleptik meliputi rasa, aroma, tekstur dan warna dan analisa mikrobiologi meliputi angka
lempeng total (ALT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan daun cincau hijau
memberikan pengaruh nyata terhadap serat kasar, kadar abu dan aktivitas antioksidan. Berdasarkan
analisis kimia, uji organoleptik dan mikrobiologi maka produk terbaik adalah pada perlakuan B
(Penambahan Daun Cincau Hijau 7,5%) dengan tingkat kesukaan warna 55%, aroma 90%, rasa
55% dan tekstur 75%. Analisis kimia crackers terbaik adalah kadar air 4,29%, kadar abu 1,57%,
kadar lemak 23,75%, kadar protein 7,22%, serat kasar 4,29%, karbohidrat 63,14%, antioksidan
17,43%, kalori 495,27 Kkal/gam dan angka lempeng total (ALT) 7,2x103cfu/g.
Kata kunci : daun cincau hijau, crackers dan antioksidan.

PENDAHULUAN
Cincau hijau merupakan makanan rendah kalori yang mengandung banyak
komponen bioaktif. Secara tradisional tanaman ini telah banyak digunakan sebagai obat
penurun panas, obat radang lambung, rasa mual dan penurun tekanan darah tinggi
(Sunanto, 1995). Selama ini masyarakat hanya mengenal daun cincau dikonsumsi
berbentuk gel yang ditambahkan dalam minuman segar. Gel yang terbentuk bersifat
irreversible atau tidak dapat balik, sehingga apabila gel telah terbentuk maka tidak dapat
dicairkan kembali. Gel cincau hijau mudah sekali mengalami sineresis. Menurut Sunanto
(1995), sineresis didefenisikan sebagai peristiwa keluarnya air dari gel cincau hijau.
Sineresis pada gel cincau relative tinggi dan cepat. Daun cincau hijau dapat dikonsumsi
seutuhya tanpa diekstrak terlebih dahulu. Daun cincau ini mempunyai senyawa klorofil,
klorofil ini berperan sebagai pemberi warna hijau pada daun dan juga berfungsi untuk
memberi warna hijau pada makanan.
Klorofil telah lama diketahui dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami, namun
beberapa tahun terakhir diketahui klorofil memiliki peranan penting sebagai sumber
antioksidan yang baik bagi kesehatan. Kandungan antioksidan ini bermanfaat bagi
kesehatan seperti, membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan, mengurangi
kemampuan zat-zat karsinogenik untuk mengikat diri pada DNA dalam organ-organ utama
tubuh dan bisa juga untuk mengatasi infeksi luka secara alami (Bahri, 2007). Antioksidan
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adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah
kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein dan lemak.
Selain itu, antioksidan juga dapat menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi
kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas dan menghambat terjadinya reaksi
berantai dari pembentukan radikal bebas (Waji, 2009). Melihat dari beberapa keunggulan
dari cincau hijau tersebut maka cincau hijau berpotensi dikembangkan sebagai makanan
sehat karena mengandung antioksidan yang terdapat pada klorofil.
Menurut Hermansyah (2012), kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan
telah meningkat pada dasawarsa ini. Masyarakat tidak hanya menilai dari segi gizi dan
lezatnya suatu produk, namun mempertimbangkan pengaruh produk tersebut terhadap
kesehatan tubuhnya, dengan adanya pemahaman seperti ini menuntut suatu bahan pangan
tidak hanya bergizi dan lezat, tetapi juga mempunyai peranan penting bagi kesehatan.
Konsumen saat ini cenderung mengharapkan sesuatu makanan yang serba cepat
dan praktis dalam penyajiannya. Hal ini disebabkan karena aktivitas yang cukup padat
setiap hari. Dalam hal ini konsumen mengharapkan makanan yang mudah dibuat, cepat,
bergizi dan menyehatkan. Crackers adalah salah satu makanan yang mudah didapat dan
mudah ditemui. Crackers biasa digunakan untuk cemilan/snack sebagai pengganti asupan
nasi disaat aktivitas yang sibuk. Crackers merupakan produk makanan ringan yang terbuat
dari tepung terigu. Tepung terigu yang digunakan pada pembuatan crackers adalah tepung
terigu yang mempunyai kandungan protein antara 7-8,5%. Jenis tepung ini cocok untuk
membuat suatu makanan yang mempunyai tekstur yang gurih dan renyah saat digigit.
Tujuan penelitian adalah 1). Untuk mengetahui pengaruh penambahan daun cincau hijau
(Premna oblongifolia,M) terhadap aktivitas antioksidan dan karakteristik pada crackers
yang dihasilkan 2). Mengetahui produk terbaik yang diterima oleh panelis.
METODELOGI PENELITIAN
Tempat dan Waktu
Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Rekayasa dan Proses,
Kimia Biokimia Hasil Pertanian dan Gizi Pangan, Mikrobiologi dan Bioteknologi Hasil
Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas pada bulan Mei sampai Juli
2014.

Bahan dan Alat
Bahan Baku
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun cincau hijau (Premna
oblongifolia, M) yang diperoleh di daerah Olo Ladang Padang dan Balai Baru. Ciri-ciri
daunya berbentuk perisai, berbulu berwarna hijau dan mempunyai akar menjalar setiap
tangkai, tepung terigu, air, susu skim, gula pasir, lemak hewani (Blue band), ragi instans
(Fermipan) dan soda kue.
Bahan Kimia
Bahan kimia yang digunakan yaitu larutan H2SO4 pekat, NaOH, HCl, Heksan,
Methanol, K2SO4 10%, selenium mix, DPPH, Alkohol 96% dan bahan lain.
Alat-alat
Peralatan yang digunakan dalam pengolahan adalah pisau, timbangan, baskom,
blender, sendok, wadah plastik dan alat penggiling. Alat-alat yang digunakan dalam
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analisa adalah gelas piala 500 ml, labu ukur 100 ml, cawan alumunium, cawan porselen,
erlenmeyer, gelas ukur, neraca analitik, desikator, oven, pipet tetes, kertas saring, gelas,
kapas, buret, tanur, Batu didih dan lain-lain.
Rancangan Penelitian
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Data pengamatan dianalisis dengan uji F
dan jika berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Duncan’s New Multiple Range Test
(DNMRT) pada taraf 5 %.
Perlakuan dalam penelitian ini adalah perbandingan penambahan daun cincau hijau
terhadap tepung terigu dalam pembuatan crackers dan dihitung terhadap banyak bahan
tepung sebanyak 100g bahan sebagai berikut :
A = Penambahan daun cincau hijau 0 %
B = Penambahan daun cincau hijau 7,5%
C = Penambahan daun cincau hijau 15%
D = Penambahan daun cincau hijau 22,5%
E = Penambahan daun cinjau hijau 30%
Pelaksanaan Penelitian
Pembuatan Daun Cincau Hijau
Bahan baku yang digunakan adalah daun cincau hijau ± 1kg, daun yang digunakan
adalah daun yang baik dan tidak rusak, dicuci, dibersihkan tulang daun dan dipotong kecil
agar mudah dihaluskan oleh blender, lalu daun yang telah dihaluskan ditimbang sesuai
formulasi pada pembuatan crackers.
Pembuatan Crackers
Formulasi pembuatan crackers dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Formulasi Pembuatan Crackers
Bahan
Perlakuan
A
B
C
D
E
Margarine (g)
50
50
50
50
50
Ragi (g)
2
2
2
2
2
Sodium Bikarbonat (g)
1
1
1
1
1
Gula Pasir (g)
5
5
5
5
5
Susu Skim (g)
10
10
10
10
10
Terigu (g)
100 100 100 100
100
Daun Cincau (g)
0
7,5
15 22,5
30
Air (g)
20
20
20
20
20
Sumber :Lallemand Baking Update yang Dimodifikasi

1.

2.

3.

4.

Tahapan pembuatan crackers dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Pencampuran
Pencampuran terigu, daun cincau hijau, soda kue, gula, susu skim air sehingga
terbentuk adonan, kemudian tambahkan margarine. Diaduk hingga merata sehingga
terbentuk adonan yang kalis (tidak menempel ditangan).
Fermentasi
Adonan kemudian ditutup dengan kain lalu lakukan fermentasi selama selama 10-30
menit.
Pembuatan Lembaran dan Pencetakan
Pemipihan dilakukan dengan menggunakan ampia dengan ketebalan yang seragam.
Setelah itu dilakukan pencetakan dengan seragam.
Pemanggangan Adonan Crackers
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Adonan yang telah dicetak dengan ukuran seragam dipanggang dengan menggunakan
oven. Pemanggangan dilakukan pada suhu 1100C selama 15 menit.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Bahan Baku
Analisis kimia yang dilakukan terhadap bahan baku yaitu kadar air, kadar abu,
aktivitas antioksidan dan serat kasar. Bahan baku yang dianalisis yaitu daun cincau hijau.
Hasil analisis kimia pada bahan baku dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Analisa Bahan Baku Daun Cincau Hijau.
Analisa
Jumlah %
Kadar Air
69
Kadar Abu
1,76
Serat Kasar
6,29
Antioksidan
35,44
Kadar air secara umum memiliki komponen penting pada setiap tanaman. Kadar
air yang diperoleh pada daun cincau hijau sebesar 69% dibandingkan pada penelitian
Hermansyah (2012), kadar air yang dihasilkan 76,76% hasil yang didapatkan tidak terlalu
jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Menurut Winarno (1991), semua bahan
makanan mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda, karena kandungan air dalam
bahan makanan ikut menentukan acceptability, kesegaran dan daya tahan bahan itu
sendiri.
Kadar abu daun cincau hijau yang dihasilkan adalah 1,76. Kadar abu yang terdapat
dalam suatu bahan pangan menunjukkan jumlah kandungan mineral yang yang ada pada
bahan pangan tersebut. Mineral merupakan zat anorganik dalam bahan yang tidak terbakar
selama proses pembakaran. Menurut Winarno (1991), bahwa dalam tubuh unsur mineral
berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur.
Kadar serat yang diperoleh pada bahan baku adalah 6,29%. Serat dalam bahan
makanan memiliki nilai positif untuk tubuh karena, serat berfungsi untuk mencengah
terjadinya penyakit kanker kolon yang disebabkan oleh kurangnya mengkonsumsi serat.
Serat sangat berkaitan dengan kadar air karena, serat dapat menyerap/mengikat air tetapi
tidak dapat larut dalam air, dengan adanya serat dalam tubuh dapat memperbesar volume
feses dan mempercepat waktu transit makanan keluar begitu juga sebaliknya kurangya
mengkonsumsi serat dan air dapat memperlambat feses keluar. Contoh serat yang tidak
larut air seperti selulosa, hemiselulosa dan lignin sedangkan serat yang larut air seperti
pektin dan gum.
Aktivitas antioksidan yang dihasilkan pada bahan baku adalah 35,44%.
Antioksidan merupakan salah satu senyawa yang dapat menghambat terjadi radikal bebas
yang dapat menyerang ketahanan tubuh. Seiring dengan adanya antioksidan yang
ditambahkan pada makanan dapat mengurangi resiko timbulnya penyakit yang disebabkan
oleh radikal bebas itu sendiri. Ada beberapa faktor yang disebabkan oleh radikal bebas
yaitu polusi udara dan asap rokok. Menurut Hermansyah (2012), mekanisme antioksidan
diawali dengan klorofil bereaksi dengan radikal peroksida yang dihasilkan pada tahap awal
dan berubah menjadi radikal kation. Radikal kation ini akan berikatan dengan radikal
peroksida bermuatan negatif dengan ikatan yang longgar dan membentuk suatu komplek.
Kemudian komplek ini akan bereaksi dengan radikal peroksi yang lain sehingga
menghasilkan produk yang inaktif. Hal ini juga didukung oleh Muchtadi (2010)
menyatakan, bahwa aktivitas antioksidan sebagai persen penghambat senyawa radikal
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bebas oleh antioksidan yang terdapat pada bahan. Semakin tinggi aktivitas antioksidan
menunjukkan semakin besar kemampuan antioksidan dalam menangkal senyawa radikal
bebas sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan oksidatif dan pembentukan reaksi
berantai yang menimbulkan penyakit degeneratif.
Karakteristik Kimia Crackers
Kadar Air
Air merupakan bahan yang sangat penting dalam bahan makanan karena, air dapat
mempengaruhi penampakan, tekstur serta cita rasa suatu makanan. Semua bahan makanan
mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda, baik makanan hewani maupun nabati
(Winarno, 1991). Hasil sidik ragam pada taraf nyata 5% yang dapat dilihat pada Lampiran
4, menunjukkan bahwa penambahan daun cincau hijau tidak memberikan pengaruh nyata
terhadap kadar air crackers. Rata-rata kadar air produk crackers dari penambahan daun
cincau hijau dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Rata-rata Kadar Air Crackers dari Penambahan Daun Cincau Hijau
Perlakuan
Kadar Air %
A= Daun cincau hijau 0%
4,25
B = Daun cincau hijau 7,5%
4,29
C = Daun cincau hijau 15%
4,52
D = Daun cincau hijau 22,5%
4,56
E = Daun cincau hijau 30%
4,75
Kk = 7,67 %
Bedasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa, kadar air tetinggi terdapat pada
perlakuan E yaitu 4,75% dengan penambahan daun cincau hijau sebanyak 30% sedangkan
pada perlakuan A mempunyai kandungan kadar air yang terendah yaitu 4,29%. Kadar air
crackers cenderung meningkat disebabkan karena adanya penambahan daun cincau, tetapi
kadar air yang dihasilkan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air crackers,
bila dibandingkan pada jumlah kadar air pada syarat biskuit maksimal 5%, dapat dilihat
bahwa kadar air crackers untuk semua perlakuan sudah memenuhi SNI.
Air merupakan komponen penting dalam pangan. Air dalam pangan berperan
dalam mempengaruhi tingkat kesegaran, stabilitas, keawetan, dan kemudahan terjadinya
reaksi-reaksi kimia, aktivitas enzim, dan pertumbuhan mikroba (Kusnandar, 2010). Hal ini
juga didukukung oleh Noviati (2002), kadar air merupakan parameter mutu yang sangat
penting bagi suatu produk makanan ringan termasuk crackers karena, kadar air dapat
menyebabkan terjadinya reaksi-reaksi yang dapat menurunkan mutu suatu bahan, sehingga
sebagian air harus dikeluarkan dari bahan makanan. Semakin rendah kadar air suatu
produk maka semakin lama daya tahan simpan suatu produk.
Menurut Matz (1978), pemanggangan bertujuan untuk menurunkan kadar air
crackers menjadi 3-5% serta memberikan tekstur yang renyah, warna, aroma, dan flavor
yang khas. Proses pemanggangan menyebabkan terjadinya proses karamelisasi gula
sehingga terbentuk warna cokelat keemasan dan menjadikan crackers menjadi renyah. Hal
ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviati (2002) menyatakan, nilai
kadar air dipengaruhi oleh suhu dan lama pemanggangan di oven.
Kadar Abu
Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan pangan. Kandungan
abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Sebagian
besar bahan makanan, yaitu sekitar 96% terdiri dari bahan organik dan air. Sisanya
merupakan bahan anorganik berupa mineral yang disebut dengan abu (Winarno, 1991).
Menurut deMan (1997), pembakaran yang dilakukan pada suhu 6000C akan merusak
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senyawa organik dan meninggalkan mineral pada sampel yang diuji kadar abunya, namun
jika pembakaran dilakukan pada suhu lebih tinggi dari 6000C akan menghilangkan
nitrogen dan natrium klorida pada bahan yang dianalisis. Dari hasil sidik ragam pada taraf
nyata 5% yang dapat dilihat pada Lampiran 4, menunjukkan bahwa penambahan daun
cincau hijau memberikan pengaruh nyata terhadap kadar abu crackers. Rata-rata kadar abu
pada crackers dari penambahan daun cincau hijau dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Rata-rata Kadar Abu Crackers dari Penambahan Daun Cincau Hijau.
Perlakuan
Kadar Abu %
A= Daun cincau hijau 0%
1,44 a
B = Daun cincau hijau 7,5%
1,57 ab
C = Daun cincau hijau 15%
1,67 bc
D = Daun cincau hijau 22,5%
1,76
cd
E = Daun cincau hijau 30%
1,84
d
Kk = 4,54%
Angka-angka pada lajur yang sama diikuti oleh huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata pada taraf nyata
5% DNMRT.

Hasil analisis kadar abu pada produk crackers dari penambahan daun cincau hijau
pada Tabel 4, menunjukkan bahwa kadar abu yang dihasilkan berkisar antara 1,44%1,84%. Kadar abu terendah terdapat pada perlakuan A yakni dengan rata-rata 1,44%,
sedangkan kadar abu tertinggi terdapat pada perlakuan E yakni sebesar 1,84%. Kadar abu
pada produk A dan B sudah memenuhi syarat Biskuit pada SNI 01-2973-1992
maksimum 1,6%, tetapi tidak pada produk C, D dan E yang dihasilkan memiliki kadar
abu yang tinggi dari syarat Biskuit pada SNI 01-2973-1992. Jumlah kadar abu yang tinggi
diduga disebabkan adanya penambahan daun cincau, daun cincau memiliki kandungan
mineral seperti besi dan fosfor. Pada uji bahan baku kadar abu yang dihasilkan adalah
1,76%, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak penambahan daun cincau dapat
meningkatkan kadar abu.
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Kadar Lemak
Lemak adalah senyawa ester nonpolar yang tidak larut dalam air, yang
dihasilkan oleh tanaman dan hewan. Lemak dan minyak memiliki fungsi yang penting
dalam pengolahan pangan (Kusnandar, 2010). Berdasarkan tabel sidik ragam pada taraf
nyata 5% yang dapat dilihat pada Lampiran 4, penambahan daun cincau hijau tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap kadar lemak crackers, karena penambahan lemak
yang sama setiap perlakuan. Rata-rata kadar lemak pada crackers dari penambahan
daun cincau hijau dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Rata-rata Kadar Lemak Crackers dari Penambahan Daun Cincau Hijau.
Perlakuan
Kadar Lemak %
A= Daun cincau hijau 0%
23,68
B = Daun cincau hijau 7,5%
23,75
C = Daun cincau hijau 15%
23,76
D = Daun cincau hijau 22,5%
23,77
E = Daun cincau hijau 30%
23,80
KK = 4,67%
Hasil kadar lemak pada produk crackers dari penambahan daun cincau hijau
pada Tabel 8, menunjukkan bahwa kadar lemak yang dihasilkan dengan rentang 23,6823,80%, kadar lemak terendah diantara semua perlakuan yaitu pada produk A yakni
dengan rata-rata 23,68% sedangkan kadar lemak tertinggi yakni pada produk E yang
rata-rata kadar lemak sebesar 23,80%. Dapat dilihat bahwa jumlah kadar lemak pada
crackers semakin meningkat, hal ini mungkin disebabkan karena adanya kandungan
lemak pada daun cincau walaupun daun cincau hanya mempunyai kandungan lemak 1%
saja tetapi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar lemak. Menurut Muchtadi
(2010), berdasarkan sumbernya lemak dibedakan menjadi lemak nabati dan lemak
hewani. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan yang memiliki
keunggulan antara lain mengandung asam lemak esensial. Kandungan lemak yang
dihasilkan untuk semua perlakuan sudah memenuhi syarat Biskuit SNI 01-2973-1992
untuk kadar lemak pada Lampiran 3 yaitu, Minimum 9,5.
Menurut Winarno (1991), dalam pengolahan pangan lemak berfungsi sebagai
media penghantar panas. Selain itu, lemak juga berfungsi untuk meningkatkan kalori
serta memperbaiki tekstur dan citarasa dari bahan pangan seperti penambahan margarin
dalam pembuatan roti.
Kadar Sera Kasar
Serat dapat dibedakan atas serat kasar dan serat makanan. Serat kasar adalah
bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia, bahan yang
digunakan untuk menentukan kadar serat kasar seperti menggunakan asam (H2SO4
1.25%) dan basa (NaOH 1.25%) (Karsin, 2004). Rata-rata kadar serat kasar crackers
dari penambahan daun cincau hijau dapat dilihat pada Tabel 6.
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Tabel 6. Rata-rata Kadar Serat Kasar Crackers dari Penambahan Daun Cincau Hijau.
Perlakuan
Kadar Serat Kasar %
A= Daun cincau hijau 0%
2,39 a
B = Daun cincau hijau 7,5%
4,29 b
C = Daun cincau hijau 15%
5,73 bc
D = Daun cincau hijau 22,5%
7,06
c
E = Daun cincau hijau 30%
8,80
d
KK = 15,60%
Angka-angka pada lajur yang sama diikuti oleh huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata pada taraf
nyata 5% DNMRT.

Berdasarkan Tabel sidik ragam dengan taraf nyata 5% yang dapat dilihat pada
Lampiran 4, menunjukkan bahwa penambahan daun cincau hijau pada perlakuan A
memberikan pengaruh nyata terhadap kadar serat kasar crackers pada perlakuan B, C,
D dan E. Semakin banyak penambahan daun cincau maka semakin tinggi pula kadar
serat kasar yang dihasilkan.
Hasil kadar serat kasar pada produk crackers dari penambahan daun cincau
hijau pada Tabel 9, menunjukkan bahwa kadar serat kasar yang dihasilkan semakin
tinggi karena penambahan daun cincau yang berbeda setiap perlakuan. Pada uji bahan
baku kadar serat yang dihasilkan adalah 6,29. Kadar serat kasar terendah diantara
semua perlakuan yaitu pada produk A yakni dengan rata-rata 2,39% sedangkan kadar
serat kasar tertinggi yakni pada produk E dengan rata-rata kadar serat kasar sebesar
8,80%. Hal ini menandakan adanya pengaruh kadar serat crackers, dimana seiring
meningkatnya penambahan daun cincau maka kadar serat crackers yang dihasilkan
semakin tinggi.
Serat dapat berfungsi untuk melancarkan pencernaan kalau diimbangi dengan
konsumsi air yang cukup, karena sifat serat dapat mengikat air. Dengan adanya serat
dan konsumsi air yang cukup dapat mempercepat feses keluar begitu pula sebaliknya
kalau konsumsi serat dan konsumsi airnya kurang maka feses akan tertahan lama dalam
usus. Winarno (1991), menambahkan bahwa serat kasar yang disebut dengan nama
dietary fiber merupakan komponen dari jaringan tanaman yang tahan terhadap proses
hidrolisis oleh enzim dalam lambung dan usus kecil, dengan mengkonsumsi dietery
fiber yang tinggi, maka feses lebih mudah menyerap air dan mudah didorong keluar
sehingga mengurangi sakit pada penderita diverticulitis. Serat kasar benar-benar
berfungsi sebagai dietary fiber kira-kira hanya sekitar seperlima sampai setengah dari
serat kasar yang ada pada bahan makanan.
Aktivitas Antioksdian
Analisis aktivitas antioksidan pada carckers menggunakan metode DPPH (1,1diphenyl-2-picrylhydrazyl). Hasil sidik ragam menunjukkan aktivitas antioksidan
crackers daun cincau hijau memberikan pengaruh nyata pada taraf nyata 5%. Rata-rata
aktivitas antioksidan crackers yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 7.

131

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

Tabel 7. Rata-rata Aktivitas Antioksidan Crackers dari Penambahan Daun Cincau
Perlakuan
Antioksidan %
A= Daun cincau hijau 0%
16,92% a
B = Daun cincau hijau 7,5%
17,43% a
C = Daun cincau hijau 15%
20,05% ab
D = Daun cincau hijau 22,5%
27,77% b
E = Daun cincau hijau 30%
38,67%
c
Kk = 21,98%
Angka-angka pada lajur yang sama diikuti oleh huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata pada taraf
nyata 5% DNMRT.

Dari Tabel 10, dapat diketahui bahwa aktivitas antioksidan pada crackers
dengan konsentrasi 2500ppm menghasilkan nilai tertinggi pada perlakuan E
(Penambahan daun cincau hijau 30%) yaitu, dengan aktivitas antioksidan sebesar
38,67% sedangkan aktivitas antioksidan dengan nilai rata-rata terendah terdapat pada
crackers dengan perlakuan A(Penambahan daun cincau hijau 0%) sebesar 16,92%.
Secara umum daun cincau hijau mengadung senyawa flavonoid, karatenoid dan
klorofil, senyawa ini mempunyai kandungan antioksidan yang mampu mencegah terjadi
reaksi radikal bebas. Sumber antioksidan pada bahan pangan dapat diperoleh dari
konsumi sayuran dan buah-buahan. Antioksidan yang dihasilkan semakin tinggi
disebabkan karena, penambahan daun cincau yang berbeda setiap perlakuan. Pada
bahan baku aktivitas antioksidan yang dihasilkan adalah 35,44%. Aktivitas antioksidan
crackers dilakukan secara kuantitatif dengan metode DPPH (1,1-difenil-2pikrilhidrazin), yaitu berdasarkan kemampuan atom hidrogen dari gugus fenolik yang
ada pada senyawa klorofil dalam mereduksi atau menangkap radikal DPPH.
Pada penelitian (Hermansyah, 2012), aktivitas antioksidan yang diperoleh
berkisar antara 249,57-323,09 AEAC. Dapat disimpulkan, bahwa semakin tinggi total
klorofil maka semakin banyak kemampuannya dalam menangkap radikal DPPH.
Aktivitas antioksidan ekstrak diukur dari kemampuannya mendonorkan elektron kepada
radikal bebas DPPH (bewarna ungu) sehingga tereduksi menjadi DPPH-H (bewarna
kuning atau tidak bewarna).
Antioksidan merupakan salah satu senyawa kimia fungsional yang penting
karena antioksidan dapat melindungi organisme hidup dari efek negatif oksidasi. Secara
alami tubuh telah membuat antioksidan endogen untuk menangkal radikal bebas yang
masuk dalam tubuh. Namun ketidak seimbangan antara oksidan dan antioksidan di
dalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan oksidatif yang mengakibatkan terjadinya
berbagai macam penyakit (Winarsi, 2007).
Penilaian Organoleptik Crackers
Uji organoleptik yang dilakukan merupakan uji kesukaan atau uji hedonik. Uji
organoleptik dapat menentukan tingkat kesukaan panelis terhadap crackers dari
penambahan daun cincau hijau, melalui pengamatan warna, aroma, tekstur dan rasa
yang dilakukan oleh 20 orang panelis.
Hasil penilaian panelis selanjutnya ditabulasikan berdasarkan distribusi
penilaian panelis. Angka yang ada dalam tabel adalah persentase pilihan panelis
terhadap setiap parameter yang diuji. Dalam menentukan produk yang paling disukai
dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai dari persentase panelis yang menyatakan
suka sampai sangat suka dan jumlah nilai tertinggi dinyatakan sebagai produk terbaik.
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Tabel 8. Persentase Penilaian Organoleptik Crackers dari Penambahan Daun Cincau
Hijau.
Perlakuan
Parameter Suka dan Sangat Suka (%)
Aroma
Tekstur
Warna
Rasa
A (Penambahan daun cincau 0%)
70
60
45
50
B (Penambahan daun cincau 7,5%)
90
75
55
55
C (Penambahan daun cincau 15%)
55
65
50
50
D (Penambahan daun cincau 22,5%)
50
55
55
25
E (Penambahan daun cincau 30%)
25
20
40
15
1. Aroma
Berdasarkan data pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa aroma terbaik yang
paling disukai oleh panelis ialah aroma crackers pada perlakuan B yakni dengan
persentase tingkat kesukaan panelis sebesar 90%, aroma pada produk B
menghasilkan aroma yang harum seperti adanya aroma daun cincau dan aroma
margarine, sedangkan pada perlakuan E tingkat kesukaan aroma menjadi menurun
sebesar 25% disebabkan karena aroma daun cincau semakin kuat menjadikan panelis
tidak menyukai aroma pada produk E.
Peranan aroma suatu produk sangat penting karena akan menentukan daya
terima konsumen terhadap produk tersebut. Aroma juga menentukan kelezatan suatu
produk pangan, serta cita rasa yang terdiri dari tiga komponen, yaitu bau, rasa dan
rangsangan mulut (Winarno, 1991). Aroma merupakan sesuatu penilaian yang tidak
dapat ditebak dan tidak mudah ditangkap oleh indera yang mempunyai kombinasi
rasa, bau dan rangsangan oleh lidah.
2. Tekstur
Berdasarkan data pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa tekstur terbaik yang
paling disukai oleh panelis ialah tekstur crackers pada perlakuan B yakni dengan
persentase tingkat kesukaan panelis sebesar 75%. Panelis cenderung lebih menyukai
tekstur yang renyah dan menarik dari segi warna produk yang dihasilkan. Tekstur
merupakan sensasi tekanan yang dapat dirasakan dengan mulut (pada waktu
digigit, dikunyah, dipatahkan dan ditelan) kalau dibandingkan dengan produk E
menghasilkan tekstur yang tidak terlalu renyah dari produk B disebakan karena ada
pengaruh terhadap penambahan daun cincau yang menyebabkan tesktur E cepat
menjadi lunak.
3. Rasa
Berdasarkan data pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa rasa terbaik yang paling
disukai oleh panelis ialah rasa crackers pada perlakuan B yakni pada penambahan
daun cincau hijau 7,5% dengan persentase tingkat kesukaan panelis sebesar 55%.
Tingkat rasa produk crackers dipengaruhi oleh beberapa faktor selain dari bahan
utama, bahan tambahan juga berpengaruh, seperti jumlah penggunaan gula dan
susu skim dalam komposisi crackers, selain itu proses pengolahan juga berpengaruh,
seperti proses pemanggangan. Crackers memiliki rasa yang khas, yaitu pencampuran
antara rasa khas kue kering dan rasa daun cincau hijau.
4. Aroma
Hasil uji organoleptik terhadap warna pada Tabel 8, menunjukkan warna
yang paling disukai oleh panelis adalah crackers pada perlakuan B dengan
persentase tingkat kesukaan panelis sebesar 55%. Warna dari produk B
menghasilkan warna hijau cerah yang disebabkan karna penambahan daun cincau
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yang sedikit sedangkan pada produk E menghasilkan warna yang terlalu gelap karna
penambahan daun cincau yang banyak jadi, semakin banyak penambahan daun
cincau hijau dapat mempengaruhi warna yang dihasilkan oleh produk dan dapat
menurunkan tingkat kesukaan warna oleh panelis.
Menurut Kusnandar (2010), warna kuning kecoklatan roti/cookies pada
umumnya diperoleh dari perubahan pada saat proses pemanggangan, partikel akan
mengalami reaksi pencoklatan non enzimatis (maillard) yang disebabkan oleh
interaksi antara protein yaitu asam amino dan gula reduksi yang membuat warna
tidak berbeda setiap perlakuan yaitu menjadi kuning kecoklatan. Persentase
penilaian organoleptik crackers dari penambahan daun cincau sesuai perlakuan
disajikan pada Gambar 1.

Tekstur

Warna
100
80
60
40
20
0

A (Kontrol)
B (7,5% Daun
Cincau)
C (15% Daun
Rasa Cincau)
D (22,5% Daun
Cincau)
E (30% Daun
Cincau)

Aroma

Gambar 1. Grafik RadarUji Organoleptik Crackers dari Penambahan Daun Cincau
Berdasarkan grafik radar di atas, disimpulkan bahwa crackers yang terbaik
menurut panelis adalah crackers perlakuan B, karena memiliki rasa, aroma, warna dan
tekstur yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Analisis Produk Terbaik
Protein
Protein merupakan senyawa kompleks yang terdiri dari asam-asam amino yang
diikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein berfungsi tidak hanya sebagai zat
pembangun tetapi juga menghasilkan kalori untuk digunakan untuk sebagai zat tenaga.
Bila karbohidrat dan lemak tidak dapat mencukupi kebutuhan kalori tubuh, maka
protein digunakan untuk menambahkan kalori tersebut. (Muchtadi, 2010).
Protein merupakan bahan pembentuk jaringan-jaringan baru yang selalu terjadi
didalam tubuh, protein juga dapat sebagai bahan bakar apabila keperluan energi tubuh
tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Kualitas produk crackers yang dihasilkan
juga dipengaruhi oleh kandungan proteinnya (Winarno 1991).
Hasil analisis kadar protein pada produk crackers dari penambahan daun cincau
hijau diambil dari produk yang disukai oleh panelis, produk yang banyak disukai
panelis adalah produk B. Crackers yang dihasilkan memiliki kadar protein 7,22%,
protein yang dihasilkan masih belum memenuhi syarat Biskuit SNI 01-2973-1992
untuk kadar protein pada Lampiran 3, yaitu Minimum 9%.
Menurut Kusnandar (2010), kadar protein yang didapatkan merupakan kadar
protein kasar, karena kadar protein ditentukan dengan menggunakan metode kjeldahl
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dan kemudian dikonversikan dengan faktor konversi yaitu 6,25 dengan asumsi
kandungan nitrogen dalam protein adalah 16%.
Karbohidrat by different
Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi hampir seluruh penduduk
dunia. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik
bahan makanan, misalnya rasa, aroma dan tekstur. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat
berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Dalam tubuh manusia
karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino tetapi sebagian besar karbohidrat
diperoleh dari bahan makanan yang dimakan sehari-hari, terutama bahan makanan yang
berasal dari tumbuh-tumbuhan. (Winarno, 1991).
Menurut Kusnandar (2010), karbohidrat merupakan salah satu sumber pangan
manusia yang menyediakan sekitar 40-75% asupan energi yang berfungsi sebagai
cadangan energi pada tubuh manusia dalam bentuk glikogen dan sebagai sumber serat
yang diperlukan oleh tubuh manusia. Sifat fungsional yang dimiliki oleh karbohidrat
yaitu, sebagai ingidien penting dalam berbagai proses pengolahan pangan.
Pada penelitian ini, kadar karbohidrat ditentukan dengan mengurangi 100%
dengan jumlah kadar air, abu, protein dan lemak. Pada perhitungan karbohidrat diambil
dari perlakuan yang terbaik yang diambil dari uji organoleptik. Hasil kadar karbohidrat
pada produk crackers dari penambahan daun cincau menunjukkan kadar karbohidrat
sebesar 63,14%. Crackers yang dihasilkan memiliki kadar karbohidrat yang belum
memenuhi syarat dari Biskuit SNI 01-2973-1992.
Kalori
Energi yang terkandung didalam suatu makanan dipengaruhi oleh tiga macam
zat gizi yaitu, karbohidrat, protein dan lemak, dinyatakan dengan satuan kalori. Nilai
kalori yang didapat berjumlah 495,27 Kkal/100 gam, nilai kalori crackers dengan
penambahan daun cincau bila dibandingkan dengan syarat Biskuit SNI 01-2973-1992
yang dapat dilihat pada Lampiran 3 yaitu, sebesar 400Kkal/100gam, hasil yang didapat
telah memenuhi syarat Biskuit SNI 01-2973-1992. Menurut Muchtadi (2009), nilai
energi dipengaruhi oleh kandungan lemak, protein dan karbohidrat crackers tersebut,
lemak menghasilkan energi paling besar yaitu 9,45 Kkal/g, protein menghasilkan energi
sebesar 5,65 Kkal/g dan terakhir karbohidrat menghasilkan energi sebesar 4,1 Kkal/g.
Analisis Mikrobiologi
Penentuan Angka Lempeng Total (ALT)
Media yang digunakan untuk uji ALT adalah PCA (Plate Count Agar). Hasil
analisis angka lempeng total crackers dengan perlakuan penambahan daun cincau dapat
dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Angka Lempeng Total Crackers
Perlakuan
Angka Lempeng Total cfu/g
A= Daun cincau hijau 0%
3,6x103
B = Daun cincau hijau 7,5%
7,2x103
C = Daun cincau hijau 15%
8,4x103
D = Daun cincau hijau 22,5%
7,1x103
E = Daun cincau hijau 30%
3,9x103
Dari hasil Angka Lempeng Total (ALT) pada produk crackers dari penambahan
daun cincau hijau dapat dilihat pada Tabel 9, menunjukan bahwa angka lempeng total
yang dihasilkan berkisar antara 3,6x103–3,9x103 cfu/g. Angka lempeng total pada
produk telah memenuhi syarat Biskuit pada SNI 01-2973-1992 Maksimum 1,0x106.
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Pengaruh panas dapat digunakan untuk mematikan mikroorganisme dan dapat
mengawetkan makanan sebelum pembusukan makanan oleh mikroorganisme. Oleh
karena itu, sangat penting perlakuan panas pada makanan untuk mencapai sterilisasi
agar makanan bebas dari mikroorganiosme yang dapat menyebabkan kerusakan dan
dapat merubah makanan secara organoleptik tidak dapat diterima (Buckle, 1987).
Menurut Muchtadi (2010), tujuan penggunaan suhu tinggi adalah untuk menghilangkan
atau mengurangi aktivitas biologis yang tidak diinginkan dalam bahan pangan seperti,
aktivitas enzim, mikrobiologis dan mempertahankan zat nutrisi serta mutu bahan
pangan semaksimal mungkin.
Menurut Winarno (1991), kandungan air dalam bahan makanan mempengaruhi
daya tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba yang dinyatakan Aw yaitu jumlah
air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Berbagai
mikroorganisme mempunyai Aw minimum agar dapat tumbuh dengan baik, misalnya
bakteri Aw: 0,90, khamir Aw: 0,80-0,90 dan kapang Aw: 0,60-0,70. Untuk
memperpanjang daya tahan suatu bahan, sebagian air dalam bahan harus dihilangkan
dengan beberapa cara tergantung dari jenis bahan. Umumnya dilakukan pengeringan,
baik dengan penjemuran atau dengan alat pengering buatan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Penambahan daun cincau hijau pada pembuatan crackers memberikan pengaruh
tidak nyata terhadap kadar air, kadar lemak. Penambahan daun cincau hijau
memberikan pengaruh nyata terhadap kadar abu, serat kasar dan antioksidan.
2. Untuk semua perlakuan dapat diterima secara organoleptik, produk yang paling
disukai oleh panelis adalah perlakuan B (Penambahan daun cincau hijau 7,5%)
dengan skor dari tingkat kesukaan aroma 90%, tekstur 75%, warna 55% dan rasa
55%.
3. Berdasarkan uji organoleptik produk terbaik adalah produk B (Penambahan daun
cincau hijau 7,5%) pada analisis kimia produk B menghasilkan nilai rata-rata kadar
air (4,29%), kadar abu (1,57%), kadar protein (7,22%), kadar lemak (23,75%),
kadar karbohidrat (63,14%), kadar serat kasar (4,29), antioksidan (17,43%), kalori
(495Kkal/100g) dan lempeng total ALT (7,2x103 cfu/g.
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AKTIVITAS ANTIOKSIDAN SEDUHAN DAUN ALPUKAT DENGAN VARIASI
PENAMBAHAN CENGKEH DAN MELATI (ALCETI)
Antioxidant Activity of Avocado Steeping Leaves with Addition of Cloves and Jasmine (Alceti)
Ainun Ayu Lestari
Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan – Fakultas Pertanian -Universitas Indonesia Timur
Jl. Rappocini Raya – Makassar 90222
Penulis Korespondensi Email: ukhti.ainun_alqirni@yahoo.com

Abstrak
Produk minuman seduh dapat dihasilkan dari berbagai jenis daun misalnya daun
alpukat. Kandungan utama daun alpukat meliputi flavanoid, alkaloid, saponin, tanin, polifenol,
quersetin. Daun cengkeh mengandung eugenol, saponin, flavonoid dan tanin. Bunga melati
mengandung minyak atsiri yang
mampu menghambat pertumbuhan bakteri sehingga
mempunyai efek antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dan
kualitas organoleptik seduhan daun alpukat dengan variasi penambahan daun cengkeh dan
bunga melati. Rancangan Penelitian menggunakan formulasi dengan 3 faktor yaitu faktor 1 :
Formulasi daun alpukat dengan daun cengkeh 1.5 : 0.5 g (A), faktor 2 : formulasi daun alpukat
dengan bunga melati 1.5 : 0.5 g (B), faktor 3 : formulasi daun alpukat, daun cengah dan bunga
melati 1.5 : 0.25 : 0.25 g. Berdasarkan Hasil penelitian analisis kadar polifenol tertinggi pada
perlakuan A yaitu 0,0227%. Perlakuan B merupakan produk minuman seduh yang paling
dominan karena seduhan minuman berwarna cokelat, beraroma khas bunga melati yang paling
disukai oleh panelis.
Kata kunci: alpukat, cengkeh, melati, antioksidan, polifenol.

PENDAHULUAN
Pada ekstrak air daun alpukat (Persea Americana Mill) mengandung polifenol,
quersetin, dan gula alkohol persiit, saponin, tannin, phlobatanin, flavonoid, alkaloid, dan
polisakarida (Putri, Yuniarni dan Hazar 2015).
Tanaman
cengkeh
(Eugenia
carryophyllus)
merupakan
tanaman
perkebunan/industri yang termasuk dalam famili Myrtaceae ini banyak ditemukan di
dataran rendah dengan ketinggian 200 – 900 di atas permukaan laut. Tinggi dari
tanaman cengkeh dapat mencapai 5 – 10 m. Daun dari tanaman tersebut berbentuk
bundar telur atau oval sedangkan warnanya adalah kehijauan dan kemerah-merahan.
Antioksidan merupakan senyawa penting dalam menjaga kesehatan tubuh
karena berfungsi sebagai penangkap radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas dapat
menginduksi penyakit kanker, aterosklerosis, dan penuaan dini (Rorong, 2008).
Pemanfaatan bunga melati putih (Jasminum sambac) sebagai obat tradisional
disebabkan kandungan senyawa aktif yang dimilikinya. Penapisan senyawa aktif pada
melati putih mengungkapkan adanya dotrikontanol, asam oleanolik, daukosterol
hesperidin dan dotriakontanik asam yang diisolasi dari akar (Maghfiroh dan Ainy, 2012)
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap. Penelitian
ini berlangsung di Laboratorium Instrumentasi Farmasi, Fakultas Farmasi dan
Laboratorium Pengolahan Pangan, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas
Pertanian, Universitas Indonesia Timur, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
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Bahan dan Alat
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Daun Alpukat, Daun
Cengkeh, Bunga Melati, Air, Etanol, Asam Asetat, Aquadest, Reagen Follin-Ciocalteau
(FC), dan Na2CO3.
Alat
Alat yang digunakan adalah sebagai berikut: Labu Takar, Cufet, Gelas Cup,
Sendok, Oven, Blender, Kertas Label, Plastik Vakum, Tabung Reaksi, Nampan,
Gunting, Timbangan Analitik, Gelas Ukur, Saringan, Alat Tulis.
Prosedur Penelitian
Proses pembuatan produk minuman daun ALCETI
1. Penyiapan bahan yang akan digunakan
2. Pencucian daun alpukat dan daun cengkeh
3. Pelayuan daun alpukat dan daun cengkeh
4. Pencacahan daun alpukat dan daun cengkeh
5. Pengeringan daun alpukat dan daun cengkeh menggunakan teknik oven-dried
dengan suhu 75oC selama 2 jam
6. Penghalusan daun alpukat dan daun cengkeh
7. Penaburan bunga melati pada serbuk daun alpukat
8. Penyimpanan daun alpukat dan bunga melati dalam wadah kedap udara selama
24 jam.
9. Bunga melati yang telah layu kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan
suhu 75oC selama 2 jam.
10. Bunga melati yang sudah kering dihaluskan dengan menggunakan blender hingga
menjadi serbuk.
11. Penimbangan bahan sesuai perlakuan
12. Pencampuran bahan
13. Produk minuman daun Alceti
14. Pembagian komposisi minuman daun Alceti (A1 = Serbuk daun alpukat 1,5 gram +
daun cengkeh 0,5 gram, A2 = Serbuk daun alpukat 1,5 gram + bunga melati 0,5
gram, A3 = Serbuk
daun alpukat 1,5 gram + daun cengkeh 0,25 gram
+ bunga melati 0,25 gram)
15. Pengujian Organeliptik
Pengujian Polifenol
1. Ekstrak Sampel
Ditimbang 1 gram sampel, lalu dimasukkan kedalam tabung reaksi lalu ditambahkan
5 ml larutan asam asetat 5 % dan di ekstrak selama 20 menit
2. Penetapan Sampel
Diambil ekstrak sampel sebanyak 0,1 ml kemudian ditambahkan 75 ml aquades, lalu
ditambahkan 5 ml follin ciocalteau dan 10 ml Na2C03 jenuh dalam labu takar 100
ml. ditempatkan dengan aquades lalu dikocok. Diinkibasi dalam suhu ruang. Lalu di
ukur absorbansi pada panjang gelombang 760 nm.
3. Pembuatan Kurva Standar
Sebagai standar digunakan asam tanat dengan konsntrasi 0,1 mg/ml kemudian
dipipet masing-masing 0 ml, 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml, 10 ml ke dalam labu takar 100
ml yang berbeda. Dari masing-masing konsentrasi yang telah dibuat 0 ml, 2 ml, 4
ml, 6 ml, 8 ml, 10 ml diambil 0,1 ml kemudian ditambahkan 75 ml aquades lalu
ditambahkan pereaksi follin ciocalteau dan 10 ml Na2C03 jenuh dalam labu takar
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100 ml. ditempatkan dengan aquades lalu dikocok. Diinkubasi pada suhu ruang lalu
di ukur absorbansi pada panjang gelombang 760 nm dengan spektrofotometer
Uv-Vis.
Jumlah kadar polifenol total dapat dihitung dengan bantuan persamaan kurva
baku:
Y = a + bx
a = slope
b = intersept
Y = absorban/serapan
X = konsentrasi
(Lamoki, 2014)
Pengujian Kadar Air
Perhitungan kadar air dilakukan dengan formula berikut:
Kadar Air (% DB) = W3/W2 x 100
Kadar Air (% WB) = W3/W1 x 100
Total Bahan Padat (%) = W2/W1 x 100
Keterangan:
W1 = Bobot sampel awal (g)
W2 = Bobot sampel kering (g)
W3 = Kehilangan berat/selisih bobot (g)
(Legowo, Mohammad dan Nurwantoro, (2004))
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1.Hasil Rekapitulasi Uji Oganoleptik Produk Minuman Daun ALCETI
Hasil uji organoleptik dari minuman Alceti (Gambar 1) menunjukkan bahwa
minuman Alceti yang disukai menurut hasil perhitungan skala likert adalah minuman
Alceti perlakuan A2 dengan nilai rata-rata sebesar 3,5 untuk warna, 3,8 untuk aroma
dan 3,4 untuk rasa. Semua berada pada kategori suka. Dilihat dari hasil di atas dapat
disimpulkan bahwa panelis/konsumen lebih menyukai minuman dengan penambahan
bunga melati/aroma melati dibandingkan minuman dengan penambahan daun
cengkeh/aroma cengkeh.
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Gambar 2. Kadar Air pada Produk Minuman Daun ALCETI
Perbedaan kadar air minuman
Alceti
berdasarkan
masing-masing
perlakuan dapat dilihat pada (Gambar 2). Perlakuan A1 memiliki kadar air sebesar
14,9%, pelakuan A2 sebesar 11,1% dan perlakuan A3 sebesar 16,3%. Tingginya kadar
air pada perlakuan A1 dan A3 disebabkan oleh perbedaan bentuk dan jenis bahan yang
digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 3. Kadar Polifenol pada Produk Minuman Daun ALCETI
Pada (Gambar 3) dapat dilihat total kadar polifenol berdasarkan masing-masing
perlakuan. Kandungan polifenol pada perlakuan A1 adalah sebanyak
0,0227%,
pada
perlakuan A2 sebanyak 0,0107% sedangkan pada perlakuan A3 sebanyak
0,0164%. Kandungan polifenol tertinggi terdapat pada perlakuan A1 yaitu kombinasi
dari daun alpukat dan daun cengkeh. Hal ini dikarenakan daun cengkeh mengandung
senyawa eugenol. Eugenol (C10H12O2) merupakan turunan guaiakol yang mendapat
tambahan rantai alil, dikenal dengan nama IUPAC 2-metoksi-4-(2-propenil) fenol.
KESIMPULAN
Hasil Penelitian pada uji organileptik dari segi warna, aroma dan rasa
menunjukkan bahwa panelis/konsumen lebih menyukai produk minuman daun Alceti
dengan komposisi A2. Kadar air terendah ada pada produk minuman daun Alceti
perlakuan A2. Hasil analisis kadar polifenol didapatkan bahwa kadar polifenol tertinggi
ada pada produk perlakuan A1.
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APLIKASI PUPUK ORGANIK DAN FOSFAT ANORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN
DAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI DI LAHAN KERING
Organic Fertilizer Application and Phosphorus on Growth and Soybean Production in The Dry Land
Andi Ralle dan St. Subaedah
Jurusan Agroteknologi-Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Penulis Korespondensi: email: ralleandi@yahoo.co.id

Abstrak
Kebutuhan kedelai setiap tahunnya selalu meningkat seiring dengan meningkatnya industri
pangan dan ternak yang banyak menggunakan kedelai sebagai bahan bakunya. Oleh karena itu
hingga saat ini pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan produksi kedelai melalui balai
penelitian dengan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan pengembangan teknologi
spesifik lokasi. Usaha ektensifikasi di lahan-lahan marginal diperhadapkan pada beberapa masalah,
diantaranya masalah pH tanah yang rendah yang menyebabkan ketersediaan hara terbatas,
khususnya unsur P. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai takaran pupuk
organik terhadap ketersediaan fosfor dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman
kedelai di lahan kering. Percobaan dirancang dengan rancangan Split Plot Design. Sebagai petak
utama adalah takaran pupuk organik yang terdiri dari tiga taraf yaitu 10, 20 dan 30 ton/ha, sebagai
anak petak adalah pemupukan P anorganik yang terdiri dari tiga taraf yaitu 50, 100 dan 150 kg SP36/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik dengan dosis 20 ton/ha
meningkatkan ketersediaan unsur hara fosfor dan memperbaiki pertumbuhan tanaman dan pada
akhirnya meningkatkan produksi tanaman. Pemupukan 100 kg SP-36/ha diperoleh jumlah polong
kedelai pertanaman yang lebih banyak. Interaksi antara pemberian pupuk organik 20 ton/ha dan
pemupukan 100 kg SP-36/ha diperoleh tanaman yang tertinggi.
Kata kunci : kedelai, pupuk organik, fosfor,pertumbuhan dan produksi

PENDAHULUAN
Kedelai merupakan salah satu komoditi pangan utama di Indonesia dengan
kandungan protein tinggi dibandingkan dengan kacang-kacangan lain dan mempunyai
prospek pemasaran lebih baik, sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani.
Kebutuhan terhadap komoditas kedelai ini terus meningkat dari tahun ke tahun karena
mempunyai banyak fungsi, baik sebagai bahan pangan utama, pakan ternak, maupun
sebagai bahan baku industri skala besar hingga kecil atau rumah tangga. Produksi
kedelai pada tahun 2015 lalu baru sekitar 983 ribu ton, sedangkan kebutuhan kedelai di
dalam negeri mencapai 2,5 juta ton (BPS, 2015). Oleh karena itu hingga saat ini
pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan produksi kedelai melalui balai
penelitian dengan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan pengembangan
teknologi spesifik lokasi.
Usaha pengembangan kedelai dengan jalan ekstensifikasi telah bergeser dari
penggunaan lahan yang subur ke lahan-lahan marginal, seperti lahan yang kadar
kemasamannya cukup tinggi. Pada tanah-tanah masam, kersediaan P (fosfor) sangat
rendah karena difiksasi oleh Al dan Fe, sedangkan
fosfor merupakan
unsur
yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, ia memegang peranan dalam
mekanisme transfer energi dan proses reproduksi (Gardner, Pearce and Mitchell,
1991). Fosfor sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil dan mutu kedelai (Mokoena,
2013). Kekurangan fosfor akan menekan kecepatan pertumbuhan yang akan
berdampak pada penurunan produksi, serta kualitas buah dan biji.
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Smith et al, (2009) mengemukakan bahwa serapan fosfor dari tanah oleh
tanaman biasanya menjadi faktor yang membatasi pencapaian hasil tanaman yang
optimal. Bahkan ketika fosfor berada dalam jumlah banyak pun, ketersediaan untuk
tanaman masih sering bermasalah karena pengikatan P oleh Al atau Fe (Syers et al.,
2008 dan Matsumoto, 2000). Untuk meningkatkan ketersediaan P maka diperlukan
upaya peningkatan efisiensi pemupukan P yang dapat ditempuh dengan mengusahakan
peningkatan bahan organik organik tanah (Buckman and Brady, 1980).
Bahan organic sangat berpengaruh
terhadap sifat fisik dan kimia tanah.
Bahan organic tanah sangat penting untuk meningkatkan
produksi tanaman,
memperbaiki ekosistem tanah, dan sangat vital untuk penyediaan dan penyimpanan C
dan N (Ladha et al., 2011). Misel dari bahan organic mengandung muatan negative
dari gugus –COOH- dan OH- yang memungkinkan pertukaran kation dan kemampuan
mencadang air meningkat. Selain itu bahan organic
dapat mencegah mencegah
pelindian egah pelindian hara karena bahan organik dapat mengikat ion dan
immobilisasi unsure N, P, dan S (Stevenson,1982). Bahan organic dapat meningkatkan
ketersediaan beberapa unsure hara, meningkatkan efisiensi penyerapan hara, dan
meningkatkan efisiensi pemupukan P (Suhartatik dan Sismiyati, 2000). Peningkatan
bahan organic pada tanah berpasir dapat meningkatkan KTK, siklus hara, kemampuan
mencadang air, dan mengurangi erosi (Gilbert et al., 2008).
Hasil penelitian Subaedah et al., (2004) menunjukkan bahwa penggunaan bahan
organik Crotalaria juncea mampu meningkatkan ketersediaan hara P hingga 11% lebih
tinggi dibanding tanpa penggunaan bahan organik. Demikian juga penelitian yang
dilakukan oleh Subaedah et al., (2016) menyimpulkan bahwa pemupukan N dan P
disertai aplikasi pupuk organik diperoleh hasil tanaman jagung sebanyak 7,234 ton/ha,
sedangkan pemupukan N dan P tanpa disertai aplikasi pupuk hijau diperoleh produksi
6,172 ton/ha.
Bahan organik merupakan kunci kesuburan tanah karena memperbesar
kemampuan tanah mengikat hara, dengan demikian meningkatkan kemampuan tanah
menyediakan hara untuk tanaman, mengurangi pencucian hara, menambah kemampuan
tanah menahan air, sehingga ketersediaan air tanah meningkat dan kemantapan struktur
tanah serta sebagai sumber energi bagi biota tanah (Samosir, 1997).
Penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai takaran pupuk organik
dan pupuk fosfor terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai di lahan kering.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk percobaan (eksperimen) di lahan
kering Kabupaten Takalar yang dilakukan dari bulan April sampai September 2016.
Bahan tanam terdiri dari benih kedelai, pupuk organik dari tumbuhan Calopogonium,
pupuk urea, dan SP-36
Sedangkan alat yang digunakan antara lain: cangkul,
handtraktor, sekop timbangan, label, meter, oven dan lain-lain.
Percobaan pertumbuhan dan produksi kedelai dengan pemberian bahan organik
dan pupuk fosfor didesain dengan Rancangan Split Plot Design. Sebagai petak utama
adalah dosis pupuk organik yang terdiri dari tiga taraf yaitu:
D1 : 10 ton bahan organik /ha
D2 : 20 ton bahan organik/ha
D3 : 30 ton bahan organik/ha
Sebagai anak petak adalah pemupukan P anorganik yang terdiri dari tiga taraf yaitu :
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P1 = 50 kg SP-36.ha-1
P2 = 100 kg SP-36.ha-1
P3 = 150 kg SP-36.ha-1
Dari kedua faktor diperoleh 9 kombinasi perlakuan dan diulang sebanyak tiga kali
sehingga diperoleh 27 unit satuan percobaan.
Lahan yang digunakan dalam percobaan dibagi dalam tiga blok sebagai
ulangan. Setiap blok dibagi dalam 12 petak percobaan (petak percobaan ukuran 2 m x 3
m). Jarak antar petak 0,5 m dan jarak antar blok 1 m. Lahan tersebut diolah dua kali
dengan selang waktu satu minggu, pemberian pupuk organik diberikan dua minggu
sebelum tanam dengan takaran sesuai dengan ketentuan perlakuan. Penanaman benih
kedelai dilakukan secara tugal dengan jarak antar baris 30 cm dan jarak dalam barisan
30 cm. Pemupukan SP-36 diberikan bersamaan tanam dengan dosis sesuai dengan
ketentuan perlakuan, pemupukan KCl dengan dosis 100 kg per hektar yang diberikan
pada saat tanam dan pemupukan urea 100 kg per hektar, diberikan dua kali yaitu pada
saat tanam dengan 1/3 dosis dan 2/3 dosis pada umur 30 hari setelah tanam. .
Penyiangan dilakukan secara manual pada umur 20 dan 40 hari setelah
penanaman. Penyulaman dan penjarangan tanaman dilakukan pada umur 2 minggu
setealah penanaman.
Adapun variabel yang diamati meliputi: tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah
polong serta analisis P tanah tersedia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman
Hasil analisis data menujukkan bahwa terjadi interaksi yang nyata antara
pemberian pupuk organik dan pupuk fosfor terhadap tinggi tanaman kedelai pada umur
8 minggu setelah tanam (MST). Rata-rata tinggi tanaman kedelai yang disajikan pada
Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik sebanyak 20 ton ha-1 disertai
pemberian pupuk fosfor 100-150 kg SP-36/ha (O2P2 dan O2P3) diperoleh tanaman
yang nyata lebih tinggi yaitu 73,33 cm sampai 74,78 cm dan berbeda nyata dengan
interaksi lainnya.
Tabel 1. Pengaruh pemberian berbagai dosis pupuk organik dan pemupukan fosfor
terhadap tinggi tanaman (cm) kedelai pada umur 8 MST
Dosis Pupuk
Organik

10 ton.ha-1
20 ton.ha-1
30 ton.ha-1

Pemupukan Fosfor
50 Kg
SP-36.ha-1

100 Kg
SP-36.ha-1

59.75 by
69.50 bx
63.00 ay

67.83 ay
74.78 ax
64.75 ay

1 150 Kg
S SP-36.ha-1
58.83 bz
73.33 ax
67.08 ay

Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama (x,y,z) dan baris yang
sama (a,b) yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5%.

Jumlah Daun
Hasil pengamatan jumlah daun menunjukkan bahwa pemberian berbagai dosis
pupuk fosfor berperpengaruh nyata, sementara perlakuan pupuk organik tidak
berpengaruh nyata. Rata-rata jumlah daun tanaman kedelai pada umur 8 MST yang
disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk fosfor
sebanyak 150 kg SP-36/ha diperoleh daun terbanyak yaitu 27.89 helai dan berbeda
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nyata dengan pemberian pupuk fosfor dengan dosis 50 kg SP-36/ha tetapi tidak berbeda
nyata dengan pemberian pupuk fosfor dengan dosis 100 kg SP-36/ha.
Tabel 2. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik dan Pemupukan Fosfor terhadap Jumlah
Daun Kedelai pada Umur 8 MST
Dosis Pupuk
Organik

Pemupukan Fosfor
50 Kg
100 Kg
SP-36.ha-1 SP-36.ha-1

150 Kg
SP-36.ha-1

Rata-rata

10 ton.ha-1

25.17

25.83

26.83

25.94

20 ton.ha-1

26.42

27.69

27.83

27.31

30 ton.ha-1

25.11

27.17

29.00

27.09

Rata-rata

25.56 b

26.90 ab

27.89 a

Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan uji BNT pada taraf 0,05

Jumlah Polong
Parameter jumlah polong per tanaman yang disajikan pada Tabel 3
menunjukkan bahwa perlakuan pupuk fosfor berpengaruh nyata, sementara pupuk
organik tidak berpengaruh nyata. Hasil uji lanjutan BNT pada Tabel 3 menunjukkan
bahwa jumlah polong kedelai terbanyak diperoleh pada perlakuan pemupukan fosfor
100 kg SP-36/ha dengan jumlah polong per tanaman sebanyak 75.47 polong dan
berbeda nyata dengan jumlah polong yang diperoleh pada pemupukan fosfor dengan 50
dan 150 kg SP-36/ha.
Tabel 3. Jumlah Polong Kedelai per Tanaman dengan Pemberian Pupuk Organik dan
Pemupukan Fosfor
Dosis pupuk
Organik

Pemupukan Fosfor
50 Kg
100 Kg
SP-36.ha-1 SP-36.ha-1

150 Kg
SP-36.ha-1

Rata-rata

10 ton.ha-1

54,33

88.83

53.58

65.58

20 ton.ha-1

54,17

80.25

72.33

68.92

30 ton.ha-1

57,17

57.33

50.00

54.78

Rata-rata

55.17 b

75.47 a

58.64 b

Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris yang sama tidak
berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5%.

Kadar P-tanah tersedia
Hasil analisis kadar P-tanah tersedia dari lahan yang digunakan disajikan pada
Gambar 1 yang menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik dengan dosis 20 dan 30
ton/ha menunjukkan peningkatan ketersediaan hara P tanah dengan meningkatnya dosis
P yang digunakan.
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13
12.8
12.6
12.4

D1(10 t/ha)

12.2

D2 (20 t/ha)

12

D3 (30 t/ha)

11.8
11.6
P1 (50 kg SP36/ha)

P2 (100 kg SP- P3 (150 kg SP36/ha)
36/ha)
Dosis Pupuk SP-36

Gambar 1. Kadar hara P tanah tersedia dengan pemberian berbagai dosis pupuk organik
dan pupuk fosfor
Pembahasan
Pengamatan terhadap komponen pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai
serta kadar hara P tanah pada percobaan pengaruh pemberian pupuk organik dan pupuk
fosfor baik sebagai faktor tunggal maupun interaksinya dengan pemberian pupuk
nitrogen telah dilakukan.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemberian pupuk
organik dengan dosis 20 t/ha memperbaiki pertumbuhan serta meningkatkan hasil
tanaman yang diperlihatkan oleh tanaman yang lebih tinggi (74.78 cm) dan jumlah
polong yang nyata lebih banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaporkan oleh
Sarawa, Makmur dan Mattola (2014) bahwa pemberian pupuk organik (pupuk kandang)
dengan takaran 20 ton/ha diperoleh pertumbuhan tanaman kedelai yang nyata lebih baik
dibandingkan dengan dosis 10 t/ha.
Kemampuan pupuk organik dalam memperbaiki pertumbuhan tanaman dan
produksi tanaman tidak terlepas dari kemampuan pupuk organik memperbaiki kadar
hara P-tanah tersedia yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dosis pupuk
organik yang dunakan (Gambar 1). Dari analisis tanah awal menunjukkan bahwa tanah
yang digunakan dalam penelitian ini bereaksi sangat masam, dengan tingkat kesuburan
yang rendah, yaitu kandungan P-tersedia berada pada kriteria sangat rendah sampai
rendah (data tidak disajikan). Peningkatan ketersedian hara P sangat membantu
pertumbuhan dan meningkatkan produksi kedelai, karena unsur P merupakan unsur
fosfor sangat diperlukan tanaman kedelai, baik untuk pembentukan dan aktivitas
nodul akar maupun kebutuhan tanaman (Gardner et al., 1991). Menurut Ao Xue et al.,
(2014) tanaman kedelai sangat sensitif terhadap ketersediaan unsur fosfor. Hal yang
sama juga dikemukakan oleh Mokoena (2013) yang melaporkan bahwa pertumbuhan
dan produksi serta kualitan biji kedelai (kandungan protein) dipengaruhi oleh
ketersedian unsur P. Pada proses pembungaan kebutuhan fosfor akan meningkat drastis
karena kebutuhan energi meningkat dan fosfor adalah komponen penyusun enzym dan
ATP yang berguna dalam proses tranfer energi. Fosfor berperan dalam pemecahan
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karbohidrat untuk energi, penyimpanan dan peredarannya ke seluruh tanaman dalam
bentuk ADP dan ATP (Leiwakabessy dan Sutandi, 2004).
Hasil analisis data juga menunjukkan terjadinya interaksi yang nyata antara
ppemberian pupuk organik dan pupuk fosfor an-organik, dimana pemberian pupuk
organik dengan dosis 20 ton/ha dan pemupukan fosfor 100 kg SP-36/ha diperoleh
tanaman yang tertinggi. Pengaruh baik dari interaksi antara kedua jenis pupuk yang
digunakan disebabkan adanya sinergi dari masing-masing pupuk yang diberikan.
Penambahan bahan organik dilaporkan dapat mengubah sifat kimia tanah, misalnya pH,
ketersediaan unsur hara P (Bertham, 1993), meningkatkan kandungan asam humat dan
asam fulfat dalam tanah (Stevenson, 1982).
Meningkatnya pH tanah akan
menyebabkan turunnya kelatutan ion Al dan menurunkan konsentrasi Al dapat ditukar
karena asam organik mampu mengkhelasi ion-ion logam. Sebagai akibatnya akan
terjadi pembebasan ion-ion fosfor anorganik ke dalam larutan yang selanjutnya dapat
diserap tanaman, yang pada akhirnya akan memperbaiki pertumbuhan dan produksi
tanamn kedelai. Selain itu penambahan unsur P dari SP-36 juga semakin meningkatkan
ketersediaan hara P dari pupuk yang diberikan dan peningkatan kelarutan hara yang ada
di dalam tanah (Gambar 1). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh
Ardinal dan Gusmini, (2011) yang melaporkan bahwa pemberian pupuk kandang dan
pupuk fosfor meningkatkan ketersediaan P tanah yang pada akhirnya meningkatakan
pertumbuhan kacang tanah. Peningkatan serapan P sejalan dengan meningkatnya
ketersediaan P dalam tanah, sehingga berpengaruh baik terhadap perkembangan akar
dalam menyerap hara P dan unsur lainnya yang akan memperbaiki pertumbuhan dan
produksi tanaman.
KESIMPULAN
1. Pemberian pupuk organik dengan dosis 20 ton/ha meningkatkan ketersediaan unsur
hara fosfor dan memperbaiki pertumbuhan tanaman dan pada akhirnya
meningkatkan produksi tanaman.
2. Pemupukan 100 kg SP-36/ha menghasilkan tanaman kedelai dengn jumlah polong
kedelai per tanaman yang lebih banyak
3. Interaksi antara pemberian pupuk organik 20 ton/ha dan pemupukan 100 kg SP36/ha diperoleh tanaman yang tertinggi.
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1

Abstrak
Penggunaan bahan tambahan pada proses pengolahanpangan sering dilakukan guna
memperbaikisifat fisik dan kimiawiproduk. Oleh karena itu,tujuan penelitian ini adalah
mempelajaripengaruh penggunaan maltodextrin terhadap sifat fisik ekstrak kering buah markisa.
Penelitian dilakukan dengan menvariasi konsentrasi maltodextrin ke dalam bubur buah markisa
10, 20, 30, 40, dan 50%. Alat yang digunakan adalah vacuum freeze dryer Seri Christ.
Karakteristik fisikprodukyang diamati adalah kadar airdan kecepatan alir ekstrak kering buah
markisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan maltodextrin konsentrasi 10.20, 30, 40,
dan 50% secara berturut-turut diperoleh kadar air 21,95; 21,65; 19,38; 16,53; dan 14,17%(wet
basis). Hal ini berarti bahwa maltodextrin sebagai filler pada proses pengeringan beku ekstrak
buah markisa memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kadar air produk.Rata-rata
kecepatan alir ekstrak kering buah markisa pada penggunaan maltodextrin konsentrasi 10, 20, 30,
40, dan 50% masing-masing adalah 12,34; 11,93; 12,16; 12,34; dan 12,22 gram/detik. Data ini
menunjukkan bahwa penggunaan variasi konsentrasi maltodextrin tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap kecepatan alir ekstrak kering buah markisa.
Kata kunci: buah markisa, maltodextrin, ekstrak kering, pengering vakum beku

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki sumber daya alam yang sangat
melimpah, terutama buah-buahan.Salah satunya adalah buah markisa (Passiflora edulis
flavicarpa).Buah ini banyak terdapat di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Buah ini
dapat dikonsumsi dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan (Ansar et al., 2004;
Pruthi, 2009).
Selama ini buah markisa telah diolah menjadi minuman sirup yang dikemas
dalam botol kaca dengan berbagai ukuran. Dalam aspek teknis produk semacam ini
kurang praktis didistribusikan.Selain bobotnya yang berat dan resiko pecah di jalan
sangat tinggi, juga kemasannya tidak memenuhi standar ISO 9000 sebagai produk
pangan olahan karena dianggap tidak ramah lingkungan.
Seperti halnya dengan buah-buahan lainnya, buah markisa berpotensi
untukdiolahmenjadi ekstrak kering yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk
produk pangan olahan. Namun, masalah utama yang sering terjadi selama pengolahan
adalah terjadinya penurunan kualitas (quality deterioration), baik fisik maupun kimiawi
buah.
Buah markisa telah dikeringkan menjadi bubuk menggunakan spray dryer.
Rendemen yang dihasilkan sangat sedikit karena masih banyak bahan yang lengket pada
siklon pengering.Kadar air, aroma, dan rasa produk juga berubah karena suhu pengering
yang digunakan cukup tinggi yaitu sekitar 80oC (Ansar et al., 2004).
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Bahan pangan yang sangat peka terhadap suhu tinggi, maka alat pengering yang
paling tepat digunakan menurut Hariadi (2013) adalah vacuum freeze dryer.
Pengeringan beku dilakukan dalam hampa udara dan suhu beku.Proses pengeringan
beku dilakukan dengan cara membekukan bahan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan
dengan suhu beku dalam ruang hampa udara. Bahan yang berbentuk kristal es jika
dipanaskan pada tekanan hampa akan berubah menjadi uap air tanpa melewati fase
cair(sublimasi). Proses ini akan menghasilkan produk yang kering dan porous.
Beberapa peneliti telah mengungkapkan bahwa mutu produk hasil pengeringan
beku sangat dipengaruhi oleh jenis bahan pengisi (filler), nisbah bahan dengan filler,
lama dan suhu pengeringan (Hariadi, 2013; Sembiring, 2009; Shahidi dan Han (1993).
Penambahan filler ke dalam ekstrak kental markisa sebelum dikeringkan diharapkan
dapat menghasilkan ekstrak kering yang memenuhi standar mutu produk pangan
kering.Dengan demikian, maka sangat urgen untuk mengkaji pengaruh variasi
konsentrasi maltodextrin sebagai filler terhadap kadar air dan kecepatan alir warna
ekstrak kering buah markisa.
METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan baku yang digunakan adalah buah markisa yang diperoleh dari petani di
Malino Sulawesi Selatan. Sedangkan bahan pengisi yang digunakan adalah
maltodextrin DE-5.Peralatan yang digunakan adalah vacuum freeze dryer, oven
vacuum, picnometer, rotavapor, dan freezer.
Prosedur Penelitian
Pembuatan Ekstrak Kering Buah Markisa
Pembuatan ekstrak kering buah markisa dilakukan dengan 2 tahapan.Tahap
pertama adalah pembuatan bubur buah markisa.Buah yang telah disortir kemudian
dicuci dan dipotong ¼ bagian kemudian dagingnya dicungkil menggunakan sendok
makan.Pemisahan biji dan daging buah dilakukan menggunakan mesin pulper siever.
Bubur buah yang telah diperoleh disimpan di dalam freezer untuk menunggu proses
berikutnya.
Tahap kedua adalah pembuatan bubur buah menjadi ekstrak kental. Bubur buah
ditimbang kemudian ditambahkan maltodextrin sebagai filler dengan variasi
konsentrasi10, 20, dan 30%. Bubur buah dan bahan pengisi dicampur dan diaduk
selama 15 menit menggunakan rotavapor. Selanjutnya campuran ini dibekukan ke
dalam freezer kemudian dikeringkan pada selama 48 jam menggunakan vacuum
freezer dryer Seri Christ.
Pengukuran Kadar Air
Kadar air (moisture content) ekstrak kering buah markisa diukur dengan metode
pemanasan(AOAC, 2010).Sampel sebanyak 5 gram dimasukkan ke dalam cawan yang
telah diketahui beratnya, kemudian dikeringkan ke dalam oven vakum dengan suhu
50oC hingga diperoleh berat konstan.
Kecepatan Alir
Kecepatan alir (flow ability) ekstrak kering buah markisa diukur menggunakan
metode pengetapan (Voight, 1984). Ekstrak kering markisa ditimbang sebanyak 25
gram, lalu dimasukkan ke dalam corong yang bagian bawahnya tertutup. Kemudian
bagian bawah corong dibuka sehingga ekstrak kering markisa dapat mengalir diatas
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meja yang telah dilapisi kertas grafik. Waktu alir granul ditentukan pada saat granul
mulai mengalir sampai granul berhenti mengalir menggunakan ―stopwatch‖.
Analisis Data
Data hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik, kemudian
dianalisis menggunakan analisis sidik ragam.Apabila nilai F-hitung lebih besar dari Ftabel berarti terjadi perbedaan yang signifikan.Untuk mengetahui variabel yang paling
berpengaruh dilakukan uji lanjut DMRT (Duncan’s Multiple Ranges Test) (Supranto,
2004).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar Air
Kadar air bahan pangan sangat penting diketahui guna menentukan kualitas dan
menjaga umur simpan bahan pangan tersebut.Kadar air yang tinggi dapat
mengakibatkan tumbuhnya jamur penghasil toksin (racun) yang sangat berbahaya bagi
kesehatan manusia (Maga dan Tu, 1995).Penentuan kadar air bahan pangan dapat
dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah metode pemanasan. Hasil
pengukuran kadar air ekstrak kering markisa menggunakan metode pemanasan seperti
disajikan pada Gambar1.
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Gambar 1.Pengaruh maltodextrin terhadapkadar air ekstrak kering buah markisa
Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi
maltodextrin yang digunakan, semakin rendah kadar air ekstrak kering yang dihasilkan.
Penambahan maltodextrin ke dalam ekstrak kental sebelum dikeringkan dapat
meningkatkan viskositas, sehingga penguapan kadar air lebih mudah.Hal yang sama
pernah diungkap oleh Juheini dan Rukmi (2002) bahwa penambahan maltodextrin
dapat mengikat kandungan air bahan, sehingga air lebih cepat menguap. Dengan
demikian, waktu pengeringan dapat menjadi lebih singkat dan mutu ekstrak kering
mendekati standar SNI (di bawah 14.5%). Pengeringan menggunakan vacuum
freezedryer menurut Sumaryono (1996) lebih aman terhadap resiko terjadinya degradasi
senyawa dalam bahan karena suhu adalah suhu beku.
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Penggunaan maltodextrin pada konsentrasi 10% mempunyai kekuatan
mengikatair sangat rendah, sehingga proses penguapan kadar air juga lebih lambat.
Akibatnya proses pengeringan bahan semakin lama. Hal ini juga berpengaruh terhadap
mutu produk karena waktu pengeringan yang lama, sehingga terjadi penurunan mutu.
Sebaliknya, semakin tinggi konsentrasi maltodextrin yang digunakan, waktu
pengeringan semakin singkat, sehingga mutu produk dapat dipertahankan. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian Sopian et al. (2005) yang melaporkan bahwa
penambahan maltodextrin dapat mempersingkat proses pengeringan dan mencegah
kerusakan bahan karena waktu pengeringan yang lebih singkat.
Penggunaan maltodextrin pada konsentrasi 20%, dihasilkan kadar air ekstrak
kering markisa yang masih cukup tinggi (21,65%), akibatnya bahan mudah menggumpal
dan higroskopis, sehingga pada saat bersentuhan dengan udara lembab langsung
mengikat air kembali.
Berdasarkan pertimbangan kadar air dan kecepatan mongering produk, maka
penggunaan maltodextrin yang dianggap optimal adalah konsentrasi50%. Hal ini sesuai
dengan manfaat enkapsulasi yaitu menjaga kestabilan bahan dan mempercepat proses
pengeringan (Shahidi dan Han, 1993).
Analisis statistik menunjukkan bahwa variasi konsentrasi maltodextrin
berpengaruh secara signifikan terhadap kadar air ekstrak kering markisa (Gambar 1).
Semakin tinggi konsentrasi maltodextrin yang digunakan, semakin rendah kadar air
ekstrak kering markisa yang dihasilkan. Penggunaan konsentrasi maltodextrin yang
tinggi dapat mengikat air yang terdapat di dalamekstrak kental markisa, sehingga kadar
air bahan lebih cepat menguap.
Berdasarkan analisis sidik ragam diperoleh nilai F-hitung (3,885) lebih besar
daripada F-tabel (0,003) pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa
penggunaan maltodextrin berpengaruh secara signifikan terhadap kadar air ekstrak
kering markisa hasil pengeringan beku. Untuk mengetahui perlakuan yang paling
berpengaruh dilakukan uji lanjut DMRT (Tabel 1).
Tabel 1. Hasil analisis uji lanjut DMRT
Konsentrasi
Ulangan
Rata-rata*)
Maltodextrin
I
II
III
(%)
10
22.32
21.38
22.15
21.95 ab
20
21.65 ab
21.75
21.67
21.53
30
19.14
19.66
19.34
19.38 cd
40
16.23
16.45
16.92
16.53 cd
50
14.52
14.73
13.26
14.17 e
*) Notasi yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan
Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa perlakuan yang paling baik adalah
penggunaan konsentrasi maltodextrin50% untuk menghasilkan rata-rata kadar air
ekstrak kering markisa 14.17%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Muchtadi (2002) bahwa penggunaan konsentrasi maltodextrin yang tinggi dapat
meningkatkan viskositas bahan,sehingga air lebih cepat menguap.
Kadar air bahan mempunyai peranan penting dalam mempertahankan umur
simpan produk. Menurut Heldman dan Singh (1981) kadar air dalam bahan makanan
sangat menentukan aseptabilitas, kesegaran, dan daya tahan terhadap serangan
mikroba.
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Kecepatan Alir
Kecepatan alir ekstrak kering untuk bahan pangan sering dianalogikan dengan
cairan non-Newton yang memperlihatkan aliran plastis.Menurut Moechtar (1990),
pertikel-partikel ekstrak kering dipengaruhi oleh gaya tarik menarik antar permukaan
partikel. Beberapa peneliti telah menjelaskan bahwa kemampuan serbuk dapat mengalir
bebas atau mampat sangat dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, porousitas, kerapatan, dan
bentuk permukaanpartikel.
Pengaruh konsentrasi bahan pengisi maltodextrin terhadap kecepatan alir ekstrak
kering markisa disajikan seperti pada Gambar 2.
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Gambar 2.Pengaruh maltodextrin terhadap kecepatan alir ekstrak kering buah markisa
Pengaruh maltodextrin terhadap kecepatan alir ekstrak kering markisadapat
diketahui dengan menimbang 20 gram ekstrak kering markisa. Setelah itu dituang
pelan-pelan ke dalam corong ukur lewat tepi corong supaya partikel mengalir dan
merata (Shargel, 2003).
Hasil pengamatan diperoleh data bahwa rata-rata kecepatan alir ekstrak kering
buah markisa pada perlakuan konsentrasi maltodextrin 10, 20, 30, 40, dan 50% masingmasing adalah 12,34;11,93; 12,16; 12,34; dan 12,22 gram/detik.Berdasarkan data ini
diketahui bahwa penggunaan variasi konsentrasi maltodextrin tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap kecepatan alir ekstrak kering buah markisa. Hal ini terjadi karena
ukuran diameter dan bentuk partikel ekstrak kering markisadari kelima perlakukan
hampir sama.
Hal yang sama pernah diungkap oleh Voight (1984) bahwa faktor utama yang
mempengaruhi kecepatan alir sebuah granul adalah ukuran diameter dan bentuk granul.
Lebih lanjut disebutkan bahwa semakin kecil ukuran granul, semakin cepat daya
alirnya. Dalam penelitian ini masih perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut untuk
mengetahui pengaruh ukuran mesh pengayakan ekstrak kering markisa terhadap
kecepatan alir ekstrak kering markisa.
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KESIMPULAN
Variasi penggunaan maltodextrin sangat berpengaruh secara signifikan terhadap
kadar air ekstrak kering bauh markisa, namun tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kecepatan alir ekstrak kering buah markisa. Penggunaan konsentrasi
maltodextrin 10, 20, 30, 40 dan 50% menghasilkan kadar air 21,95; 21,65; 19,38; 16,53;
dan 14,17% secara berturut-turut. Hal ini berarti bahwa penggunaan maltodextrin
sebagai filler pada proses pengeringan beku ekstrak buah markisa memberikan
pengaruh yang sangat signifikan.
Rata-rata kecepatan alir ekstrak kering buah markisa pada perlakuan konsentrasi
maltodextrin 10, 20, 30, 40, dan 50% masing-masing adalah 12,34; 11,93; 12,16; 12,34;
dan 12,22 gram/detik. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan variasi konsentrasi
maltodextrin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecepatan alir ekstrak kering
buah markisa. Hal ini terjadi karena ukuran diameter dan bentuk partikel ekstrak kering
buah markisa kelima perlakukan hampir sama.
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Abstract
The purpose of the experiment was to know the precise proportion of peels flour: peels of
agung banana‘s starch and sorbitol concentration to produce edible film with best characteristic
of physic and mechanic, also its organoleptic. This experiment was designed by factorial
Randomized Block Design with 2 factors. The first factor was the proportion of peels flour :
peels starch of agung banana (T) (0%:100%, 20%:80%, 40%:60%, 60%:40%, 80%:20%, and
100%:0%). The second factor was the sorbitol concentration (S) (3% dan 5%). Physic and
mechanic test results were analyzed used ANOVA. The selection for the best treatment of
physic and mechanic properties used Multiple Attribute method. Organoleptic testing used
Hedonic Score Scaling method. The organoleptic test results were analyzed used Friedman's
5%. The selection for the best treatment of organoleptic used Index Effectiveness. The best
edible film based on physical and mechanical test was on the proportion of peels flour : peels
starch of agung banana by 20%:80% and 3% of sorbitol concentrations with the number of
tensile strength 0,648 kgf, elasticity 25%, water vapor transmission rate 8,7792 ml/m 2/hr,
thickness 0,15 mm, and lightness (L*) 43,75. The average score of preferences from the
parameters appear 3,96 (rather dislike to neutral), taste 3,92 (rather dislike to neutral), flavor
3,96 (rather dislike to neutral), and texture 4,24 (neutral to rather like).
Keywords: Edible film, Peels of agung banana, Sorbitol

PENDAHULUAN
Penggunaan bahan pengemas plastik yang tidak dapat terdegradasi dapat
menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Alternatif kemasan yang
dapat dikembangkan adalah edible film. Kulit pisang agung merupakan hasil samping
dari pengolahan kripik pisang agung yang tidak terpakai dan tidak memiliki nilai jual.
Kulit pisang agung mengandung pati yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan edible
film.
Kulit pisang tersusun dari polisakarida yang sebagian besar terdiri dari amilosa,
amilopektin, dan selulosa. Kulit pisang mengandung pati sebesar 18,50% dari 100 g
beratnya dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan edible film (Nurfajrin
et al., 2015). Rendemen pati yang dihasilkan dari berbagai varietas kulit pisang sebagian
besar dikategorikan rendah berkisar antara 0,87%-8,58% (Musita, 2009). Oleh sebab
itu, pada penelitian ini digunakan tepung kulit pisang agung sebagai bahan baku
pembuatan edible film. Harapannya, tepung kulit pisang agung yang memiliki proses
pembuatan lebih mudah dan rendemen yang lebih tinggi daripada pati dapat
menggantikan bahan baku edible film dari pati kulit pisang. Namun dalam pembuatan
edible film tidak boleh mengesampingkan fungsi pati sebagai pembentuk tekstur yang
baik, sehingga dapat dikombinasikan kelebihan dan kekurangan antara penambahan

158

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

tepung dan pati. Oleh karena itu perlu adanya kajian mengenai kombinasi proporsi yang
tepat antara tepung kulit pisang agung dan pati kulit pisang agung sebagai bahan dasar
pembuatan edible film untuk menghasilkan edible film dengan kualitas terbaik.
Pada pembuatan edible film dari pati sering dijumpai kualitas film yang mudah
rapuh sehingga diperlukan penambahan plasticizer. Salah satu plasticizer yang dapat
digunakan untuk memperbaiki sifat mekanik pada film adalah sorbitol. Sorbitol
memberikan fleksibilitas tertinggi per unit peningkatan permeabilitas uap air diantara
plasticizer yang pernah diamati yaitu gliserin, sorbitol, dan polietilen glikol (PEG) pada
edible film protein whey (McHugh et al., 1994 dalam Kristanoko, 1996). Menurut
Kristanoko (1996), peningkatan konsentrasi sorbitol dari 2 ml ke 3 ml/45 ml ekstrak
bungkil kedelai dapat meningkatkan elastisitas dari edible film yang dihasilkan. Oleh
karena itu pada penelitian ini penulis memiliki gagasan untuk mengkaji proporsi tepung
kulit : pati kulit pisang agung dan konsentrasi sorbitol yang tepat untuk menghasilkan
edible film dengan karakteristik fisik dan mekanik, serta organoleptik terbaik.
BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang digunakan adalah kulit pisang agung yang diperoleh dari UKM Jati
Arum Lumajang, aquades, kitosan, sorbitol, asam asetat, HCl 25%, NaOH 45%, fenol
5%, dan asam sulfat.
Penelitian dirancang menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial
dengan 2 faktor dan diulang sebanyak 2 kali. Faktor pertama adalah proporsi tepung
kulit pisang : pati kulit pisang agung (T) (0%:100%, 20%:80%, 40%:60%, 60%:40%,
80%:20%, dan 100%:0%). Faktor kedua adalah konsentrasi sorbitol (S) (3% dan
5%).dengan pengulangan sebanyak tiga kali.
Metode penelitian
Proses Pembuatan Tepung Kulit Pisang Agung
Metode pembuatan tepung kulit pisang modifikasi Febriyanti dan Kusnadi, 2015.
Cara kerjanya adalah menimbang kulit pisang agung kemudian dicuci. Setelah itu
dipotong ukuran 3 cm x 0,5 cm dan diblansing selama 2 menit pada suhu 80±2ºC.
Setelah diblansing ditiriskan, kemudian dikeringkan dengan tunnel dryer pada suhu
50±5ºC selama 7 jam. Setelah kering dihaluskan dengan blender kemudian diayak 100
mesh. Tepung kulit pisang agung yang dihasilkan selanjutnya dilakukan analisa kadar
air dan kadar pati.
Proses Pembuatan Pati Kulit Pisang Agung
Metode pembuatan pati kulit pisang yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan modifikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Widyaningsih, 2012.
Cara kerjanya adalah menimbang kulit pisang agung dan dicuci. Kulit pisang agung
dipotong-potong dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm kemudian diblansing selama 2 menit
pada suhu 80±2ºC. Setelah itu ditiriskan kemudian ditambah air dengan perbandingan 1
: 2 dan di blender kemudian disaring menggunakan kain saring ke dalam wadah hingga
ampas tidak mengeluarkan air perasan lagi. Filtrat yang dihasilkan kemudian
diendapkan selama 24 jam. Endapan yang dihasilkan disebut dengan pati. Cairan
supernatan dibuang dan endapan pati dicuci dengan air hingga diperoleh endapan pati
yang lebih jernih. Endapan pati dikeringkan menggunakan tunnel dryer pada suhu
50±5ºC selama 6 jam. Serbuk pati yang sudah kering kemudian dihaluskan dengan
blender kemudian diayak 60 mesh.
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Proses Pembuatan Edible Film
Metode pembuatan edible film yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
modifikasi dari penelitian yang telah dilakukan Buttler et al., 1996. Cara kerjanya
adalah menimbang kitosan 2% (b/v). Kemudian dilarutkan ke dalam asam asetat 1%
dan dilakukan pengadukan hingga larut menggunakan magnetic stirrer selama 10 menit.
Tepung kulit pisang agung dan pati kulit pisang agung ditimbang dan dimasukkan ke
dalam asam asetat 1% kemudian diaduk dan dipanaskan sampai suhu mencapai 65ºC.
Setelah kitosan larut, ditambahkan tepung kulit pisang agung dan pati kulit pisang
agung yang telah dilarutkan ke dalam asam asetat 1% dan dilakukan pengadukan selama
5 menit. Campuran larutan yang terbentuk kemudian ditambahkan sorbitol sesuai
dengan perlakuan dan diaduk selama 1 menit dengan menggunakan magnetic stirrer.
Larutan edible film dicetak diatas plat kaca berukuran 10 cm x 15 cm x 0,5 cm yang di
kedua sisinya diberi selotip sebagai pengatur ketebalan film dan diratakan menggunakan
penggaris. Pada setiap cetakan volume larutan edible film sebanyak 20 ml. Edible film
dikeringkan menggunakan oven pada suhu 50ºC selama 5 jam kemudian didiamkan
selama 30 menit dan dilepas dari cetakan perlahan-lahan agar film tidak rusak. Edible
film disimpan dalam aluminium foil untuk mempertahankan keadaan dan kemudian
dilakukan uji sifat fisik, mekanik, dan organoleptik.
Karakterisasi Edible Film
Parameter yang diamati adalah 1) kuat tarik (ASTM,1997),2) elastisitas,3) laju
transmisi uap air metode cawan (ASTM,1997),4) ketebalan metode Microcal
Messmer(ASTM,1997), kecerahan (L*), dan uji organoleptik (Hedonic Score Scaling).
Penentuan perlakuan terbaik sifat fisik dan mekanik menggunakan metode Multiple
Attribute.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuat Tarik
Hasil perhitungan kuat tarik dari edible film tepung kulit pisang agung berkisar
dari 0,306 hingga 0,765 kgf. Rerata kuat tarik dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Rerata Kuat Tarik Edible Film Tepung Kulit Pisang Agung pada berbagai
kombinasi perlakuan
Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa seiring dengan penurunan proporsi pati
kulit pisang agung, grafik nilai kuat tarik cenderung menurun. Kadar pati yang lebih
tinggi pada pati kulit pisang agung membuat amilosa sebagai penyusun pati akan
meningkat jumlahnya. Akibatnya, semakin sedikit pati yang ditambahkan maka
semakin sedikit pula kandungan amilosa di dalamnya. Sifat kuat tarik edible film
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berkaitan dengan kemampuan pati membentuk struktur gel sehingga dapat membentuk
lapisan film melalui kandungan amilosanya.
Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa peningkatan konsentrasi sorbitol membuat
kuat tarik edible film menurun. Keberadaan sorbitol sebagai plasticizer dapat
menghambat proses retrogradasi yang diperlukan dalam pembentukan film yang kokoh
dan kuat. Jika retrogradasi amilosa terhambat, maka kekuatan gel yang terbentuk rendah
sehingga menghasikan kuat tarik film yang rendah pula (Dianita, 2008).
Elastisitas
Elastisitas merupakan perubahan panjang maksimum pada saat terjadi
peregangan hingga sampel terputus.Hasil perhitungan elastisitas dari edible film tepung
kulit pisang agung berkisar dari 11,67hingga 25,00%. Nilai elastisitas dapat dilihat pada
Gambar 2.

Gambar 2. Rerata Nilai Elastisitas Edible Film Tepung Kulit Pisang Agung
Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa seiring berkurangnya jumlah pati yang
ditambahkan menunjukkan pola yang fluktuatif terhadap elastisitas edible film. Di satu
sisi, penurunan jumlah pati yang ditambahkan menyebabkan nilai elastisitas cenderung
menurun. Hal tersebut diduga karena jumlah pati yang semakin rendah berakibat pada
kandungan amilopektin yang semakin rendah pula. Kandungan amilopektin yang rendah
berdampak pada stabilitas dan elastisitas edible film.
Di sisi lain, seiring berkurangnya jumlah pati yang ditambahkan nilai elastisitas
edible film meningkat. Hal tersebut diduga adanya penambahan sorbitol sebesar 5%
yang mendukung peningkatan nilai elastisitas. Adanya gugus –OH dalam sorbitol dapat
menurunkan interaksi antar polimer sehingga daya kohesif matrik film menurun yang
mengakibatkan edible film lebih elastis (Santoso, 2013). Edible film yang berbasis pati
yang mengandung amilosa atau amilopektin tinggi akan menghasilkan karakteristik
edible film yang berbeda, apabila amilosa tinggi edible film yang dihasilkan lebih kuat
dan lebih permeable dan ikatan cabang struktur amilopektin pada umumnya
memberikan sifat tekan yang lebih rendah (Yun dan Yoon,2010)
Grafik konsentrasi sorbitol 5% cenderung menghasilkan nilai elastisitas di
bawah grafik konsentrasi sorbitol 3%. Menurut Sara (2015), penambahan konsentrasi
sorbitol yang terlalu tinggi dapat mengurangi ikatan hidrogen internal molekul dan
menyebabkan melemahnya gaya tarik intermolekul rantai polimer yang berdekatan
sehingga mengurangi kemuluran edible film.
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Laju Transmisi Uap Air
Hasil perhitungan laju transmisi uap air dari edible film tepung kulit pisang
agung berkisar dari 8,0519 hingga 17,9221 ml/m2/jam. Laju transmisi uap air dapat
dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Laju Transmisi Uap Air Edible Film Tepung Kulit Pisang Agung pada
berbagai kombinasi perlakuan
Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa semakin rendah proporsi pati yang
ditambahkan, maka laju transmisi uap air cenderung meningkat. Menurut Cahyana dan
Haryanto (2006), pati dengan amilosa tinggi menyebabkan film mejadi lebih rapat
akibat terjadinya interaksi antar rantai molekul polimer yang lebih kuat sehingga sulit
ditembus oleh uap air. Semakin rendah konsentrasi pati yang ditambahkan, maka
amilosa yang tergelatinisasi juga semakin sedikit.
Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa peningkatan konsentrasi sorbitol
menyebabkan grafik nilai laju transmisi uap air meningkat.
Ketebalan
Hasil perhitungan ketebalan dari edible film tepung kulit pisang agung berkisar
dari 0,12 hingga 0,20 mm. Perubahan nilai ketebalan dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Rerata Nilai Ketebalan Edible Film Tepung Kulit Pisang Agung
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Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa seiring dengan rendahnya proporsi pati
yang ditambahkan, nilai ketebalan cenderung menurun. Semakin tinggi ketebalan film
disebabkan karena konsentrasi pati yang semakin tinggi sebagai akibat adanya gaya
tarik antar molekul pati (Fitriana, 2002).
Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa penambahan sorbitol yang semakin tinggi
akan meningkatkan ketebalan edible film. Semakin banyak konsentrasi pati ataupun
sorbitol yang ditambahkan akan menyebabkan total padatan dalam film juga semakin
besar sehingga ketebalan film juga akan bertambah (Marseno, 2000).
Kecerahan
Hasil perhitungan kecerahan (L*) dari edible film tepung kulit pisang agung
menunjukkan nilai rerata dari 37,45 hingga 47,35. Perubahan nilai kecerahan (L*)
dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Rerata Nilai Kecerahan (L*) Edible Film Tepung Kulit Pisang Agung
Pada Gambar 5. dapat dilihat bahwa seiring dengan peningkatan proporsi
tepung kulit pisang agung, grafik nilai kecerahan (L*) cenderung meningkat. Warna
edible film bergantung pada warna jenis bahan dasar yang digunakan (Ningsih, 2015).
Peningkatan konsentrasi sorbitol membuat grafik nilai kecerahan (L*) menurun.
Hal ini diduga karena semakin banyak sorbitol yang ditambahkan, ketebalan edible film
juga semakin bertambah sehingga menyebabkan edible film terlihat buram. Hal tersebut
dapat dibuktikan berdasarkan Gambar 5 grafik kecerahan (L*) cenderung naik seiring
dengan penurunan ketebalan edible film yang dapat dilihat pada Gambar 4.
Nilai ketebalan berpengaruh pada kuat tarik dari edible film. Semakin tinggi
ketebalan film disebabkan karena konsentrasi pati yang semakin tinggi. Semakin tinggi
konsentrasi pati mengakibatkan film memiliki struktur yang kokoh sehingga kuat tarik
yang dihasilkan juga semakin besar. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Gambar
1 grafik nilai kuat tarik berbanding lurus dengan grafik ketebalan. Semakin rendah
ketebalan yang dihasilkan, maka nilai kuat tarik juga semakin rendah.
Nilai ketebalan juga berpengaruh pada laju transmisi uap air dari edible film.
Semakin rendah ketebalan edible film, maka laju transmisi uap air cenderung meningkat
yang dapat dilihat pada Gambar 3. Semakin tipis edible film diakibatkan karena gaya
tarik antar molekul pati yang rendah dan mengakibatkan pori-pori edible film
merenggang, sehingga uap air semakin mudah melewati edible film.
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Kenampakan
Hasil rerata skor kesukaan panelis terhadap kenampakan edible film tepung
kulit pisang agung berkisar dari 3,40 hingga 6,08 yaitu agak tidak menyukai sampai
sangat menyukai. Grafik rerata skor kesukaan terhadap kenampakan edible film tepung
kulit pisang agung dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Rerata Skor Kesukaan terhadap Kenampakan
Gambar 6 menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi tepung kulit pisang
agung dan konsentrasi sorbitol yang ditambahkan semakin tinggi pula skor penilaian
panelis terhadap kenampakan edible film. Semakin besar penambahan tepung kulit
pisang agung dibandingkan pati kulit pisang agung dalam pembuatan edible film, maka
warna yang dihasilkan juga semakin cerah. Semakin rendah pati yang ditambahkan
maka skor penilaian panelis terhadap kenampakan cenderung meningkat.
Rasa
Hasil rerata skor kesukaan panelis terhadap kenampakan edible film tepung
kulit pisang agung berkisar dari 3,52 hingga 4,88 yaitu agak tidak menyukai sampai
menyukai. Grafik rerata skor kesukaan terhadap rasa edible film tepung kulit pisang
agung dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Rerata Skor Kesukaan terhadap Rasa
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Gambar 7 menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi tepung kulit pisang
agung dan konsentrasi sorbitol yang ditambahkan, semakin tinggi pula penilaian panelis
terhadap rasa edible film. Artinya, semakin rendah proporsi pati yang ditambahkan
grafik rerata skor kesukaan rasa semakin meningkat.
Rasa sepat diduga berasal dari senyawa tanin yang terdapat dalam kulit pisang.
Tanin merupakan senyawa yang larut dalam air (Sulastri, 2009). Pada saat pembuatan
pati, diduga tanin berikatan dengan air ketika kulit pisang dicampur dengan air dan
dihancurkan. Akibatnya pati kulit pisang agung mengandung tanin lebih banyak
dibandingkan dengan tepung kulit pisang agung yang dalam proses pembuatannya tidak
dicampur dengan air dan dihancurkan. Tanin adalah sejenis kandungan tumbuhan yang
bersifat fenol yang mempunyai rasa sepat (Fitriyah, 2011).
Aroma
Hasil rerata skor kesukaan panelis terhadap aroma edible film tepung kulit
pisang agung berkisar dari 3,52 hingga 5,00 yaitu agak tidak menyukai sampai agak
menyukai. Hasil dari uji Friedman menunjukkan bahwa perbedaan proporsi tepung kulit
: pati kulit pisang agung dan konsentrasi sorbitol berpengaruh nyata pada kesukaan
panelis terhadap aroma edible film tepung kulit pisang agung. Grafik rerata skor
kesukaan terhadap aroma edible film tepung kulit pisang agung dapat dilihat pada
Gambar 8.

Gambar 8. Rerata Skor Kesukaan terhadap Aroma
Gambar 8 menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi tepung kulit pisang
agung dan konsentrasi sorbitol yang ditambahkan, semakin tinggi pula penilaian panelis
terhadap aroma edible film. Semakin rendah proporsi pati yang ditambahkan maka
grafik skor kesukaan aroma semakin meningkat. Hal tersebut diduga akibat dari aroma
kulit pisang agung yang digunakan masih setengah matang. Aroma khas dari kulit
pisang setengah matang masih tertinggal pada pati yang dihasilkan ketika kulit pisang
dihancurkan pada proses pembuatan pati. Selain itu dimungkinkan karena pelarut asam
asetat yang digunakan sedikit mempengaruhi aroma dari edible film yang dihasilkan.
Asam asetat memiliki kelemahan saat digunakan ke bahan pangan yaitu aroma yang
tidak disukai (Hadittama, 2009).
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Tekstur
Hasil rerata skor kesukaan panelis terhadap tekstur edible film tepung kulit
pisang agung berkisar dari 3,76 hingga 5,92 yaitu agak tidak menyukai sampai
menyukai. Grafik rerata skor kesukaan terhadap tekstur edible film tepung kulit pisang
agung dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Rerata Skor Kesukaan terhadap Tekstur
Gambar 9 terlihat bahwa semakin tinggi proporsi tepung kulit pisang agung dan
konsentrasi sorbitol yang ditambahkan, semakin tinggi pula penilaian panelis terhadap
rasa edible film. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin rendah proporsi pati yang
ditambahkan maka grafik skor kesukaan teksur semakin meningkat. Pati kulit pisang
agung diayak dengan ukuran 60 mesh, sedangkan tepung kulit pisang agung diayak
dengan ukuran 100 mesh. Hal ini menggambarkan bahwa, tepung kulit pisang agung
lebih halus dibandingkan pati kulit pisang agung. Menurut Munawaroh (2015),
bioplastik berbasis tepung kulit pisang yang dihasilkan memiliki tekstur yang kasar,
karena bahan utama yang digunakan masih kasar dan belum sempurna halus. Oleh
sebab itu semakin rendah pati yang ditambahkan maka tekstur dari edible film akan
semakin halus.
Pemilihan Perlakuan Terbaik
Berdasarkan perhitungan Multiple Attribute didapatkan perlakuan terbaik
berdasarkan sifat fisik dan mekanik edible film yaitu pada proporsi tepung kulit : pati
kulit pisang agung sebesar 20%:80% dan konsentrasi sorbitol sebesar 3% dengan kuat
tarik sebesar 0,648 kgf, elastisitas 25%, laju transmisi uap air 8,7792 ml/m 2/jam,
ketebalan 0,15 mm, dan kecerahan (L*) 43,75. Hasil perlakuan terbaik dibandingkan
dengan Standar Japanese Industrial Standart (1975) dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Hasil Perlakuan Terbaik Dibandingkan dengan Standar JIS (1975)
Parameter
Kuat tarik
Elastisitas
Laju
Transmisi
Uap Air
Ketebalan
Kecerahan

Hasil Penelitian Terbaik
0,648 kgf

JIS (1975)
Min 40

25%

Min 70

8,7792 ml/m2/jam

Maks 10

0,15 mm
43,75

Maks 0.25

Keterangan
Tidak
memenuhi
Tidak
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi

Berdasarkan hasil perbandingan karakteristik edible film pada Tabel 1
menunjukkan bahwa kuat tarik dan elastisitas belum memenuhi standat JIS. Oleh sebab
itu edible film yang dihasilkan perlu diperbaiki. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan
untuk meningkatkan kuat tarik dan elastisitas edible film. Pertama, pengurangan
konsentrasi senyawa yang bersifat pemplastis pada matrik film seperti penggunaan
gliserol. Kedua, penambahan senyawa yang bersifat hidrofobik seperti lilin lebah. Hal
ini sesuai dengan pendapat Santosa dkk (2013) yang mengatakan bahwa senyawa
pemplastis bersifat untuk meningkatkan elastisitas film sehingga apabila konsentrasi
tinggi maka sifat film khususnya kuat tarik akan turun ,sedangkan sifat hidrofobik akan
menurunkan laju transmisi uap air serta kuat tarik edible film yang dihasilkan.
KESIMPULAN
Karakteristik edible film yang terbaik terdapat pada perlakuan proporsi tepung
kulit : pati kulit pisang agung sebesar 20%:80% dan konsentrasi sorbitol sebesar 3%,
memiliki kuat tarik sebesar 0,648 kgf, elastisitas 25%, laju transmisi uap air 8,7792
ml/m2/jam, ketebalan 0,15 mm, dan kecerahan (L*) 43,75. Nilai kenampakan 3,96 (agak
tidak menyukai sampai netral), rasa 3,92 (agak tidak menyukai sampai netral), aroma
3,96 (agak tidak menyukai sampai netral), dan tekstur 4,24 (netral sampai agak
menyukai). Namun karakteritik yang terbentuk belum memenuhi standart JIS 1975.
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Abstrak
Manajemen persediaan bahan baku sangat penting, karena ketersediaan bahan baku sangat
menunjang kontinutas usaha. Proses produksi tidak akan terhambat jika bahan baku tersedia dalam
jumlah yang dibutuhkan. Lolun merupakan bahan baku dasar dari ubi kayu untuk pembuatan produk
enbal. Penelitian bertujuan menganalisis manajemen persediaan bahan baku lolun ubi kayu
mendukung home industry produk enbal. Sampel penelitian adalah pemilik usaha home industry Hilwa
dan Pertiwi yang diambil secara purposive sampling karena sebagai penghasil produk enbal di Kota
Tual. Analisis hasil penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan metode analisis : Economic
Order Quantity (EOQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuantitas bahan baku yang dibutuhkan
home industry Hilwa sebanyak 27.652 kg sedangkan home industry Pertiwi sebanyak 26.356 kg. Hasil
perhitungan EOQ untuk home industry Hilwa sebesar 14.141 kg dan home industry Pertiwi sebesar
13.746 kg. Nilai ini merupakan volume pembelian bahan baku yang paling ekonomis untuk kedua
home industry. Frekuensi pemesanan bahan baku yang paling optimal untuk kedua home industry
yaitu dua kali atau melakukan perputaran persediaan bahan baku empat bulan sekali setiap tahun.
Hasil perhitungan safety stock dari home industry Hilwa sebesar 105,76 kg, sedangkan safety stock
dari home industry Pertiwi sebesar 147,68 kg. Analisis reorder points menunjukkan bahwa home
industry Hilwa melalukan pemesanan kembali pada saat persediaan bahan baku sebesar 259,38 kg.
Sedangkan home industry Pertiwi melakukan pemesanan kembali pada saat persediaan bahan baku
sebesar 294,10 kg.
Kata Kunci : Lolun, manajemen persediaan, bahan baku, EOQ, home industry.

PENDAHULUAN
Agroindustri membutuhkan persediaan bahan baku yang kontinu untuk
menunjang proses produksi. Persediaan bahan baku harus diatur secara optimal supaya
agroindustri memperoleh kepuasan maksimal untuk semua produk yang dihasilkan.
Persediaan adalah segala sesuatu atau sumber daya perusahaan yang disimpan dalam
antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan (Handoko, 2000). Persediaan bahan baku
diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam
hal kuantitas dan waktu pengiriman. Apabila terdapat keadaan bahan baku yang
diperlukan tidak ada di dalam perusahaan yang bersangkutan atau perusaan tersebut
tidak mempunyai persediaan bahan baku, sedangkan bahan baku yang bersangkutan
belum datang karena berbagai kemungkinan yang terjadi, maka pelaksaanaan kegiatan
proses produksi dalam perusahaan tersebut akan terganggu (Nova, 2013).
Agroindustri melakukan proses manajemen meliputi perencanaan dan
pengendalian. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir resiko kerugian yang akan
ditimbulkan dikemudian hari. Tujuan perusahaan agroindustri melakukan proses
produksi adalah meminimumkan biaya produksi untuk memaksimalkan keuntungan
dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu maka perusahaan melakukan perencanaan
dan pengendalian supaya persediaan bahan baku tersedia dalam jumlah yang tepat,
sehingga proses produksi tidak terganggu. Pengendalian terhadap persediaan atau
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inventory control adalah aktivitas mempertahankan jumlah persediaan pada tingkat
yang dikehendaki (Sumayang, 2003). Dengan adanya kebijakan persediaan bahan baku
yang diterapkan dalam perusahaan, biaya persediaan tersebut dapat ditekan sekecil
mungkin (Nova, 2013).
Prospek pengembangan agroindustri di Kota Tual yaitu agroindustri ubi kayu.
Produk setengah jadi ubi kayu yang dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan produk
enbal yaitu ampas ubi kayu yang sangat dikenal masyarakat dengan nama lokal daerah
yaitu ―lolun‖. Kemudian lolun ubi kayu diolah menjadi panganan bernilai tambah dan
bernilai jual yang dikenal dengan nama lokal yaitu ―enbal‖. Enbal memiliki beberapa
kelebihan antara lain: 1) sangat mudah untuk perolehan hasil; 2) dapat dikonsumsi oleh
semua orang setelah diolah; 3) memiliki daya simpan lama; 4) dapat diolah menjadi
aneka makanan siap saji (menu makan malam, makan siang, menu sarapan pagi, dan
menu selingan/snack/cemilan); 5) warna hasil olahan putih bersih tanpa pengawet; 6)
cocok dijadikan sebagai rasi. Produk enbal diproduksi oleh home industry di Kabupaten
Maluku Tenggara dan Kota Tual dalam berbagai jenis seperti enbal keju, enbal kacang,
enbal tawar, enbal stik, enbal bubuhuk, enbal mix (keju, kacang dan coklat), enbal
bangket dan enbal kukis. Home industry yang ramai dikunjungi yaitu Hilwa dan Pertiwi
karena terletak di pusat Kota Tual.
Kedua home industry termasuk usaha yang cukup baik karena sudah
memperkenalkan produk-produk olahan yang banyak diminati oleh tamu-tamu dari luar
Kota Tual. Kedua home industry diharapkan dapat memenuhi pesanan konsumen dan
memberikan keuntungan untuk pemilik usaha. Namun manajemen usaha masih perlu
dibenahi karena berkaitan dengan pengelolaan usaha untuk memperoleh keuntungan
besar. Manajemen usaha yang perlu ditingkatkan yakni manajemen stok bahan baku.
Manajemen stok bahan baku menjadi penting karena ketersediaan bahan baku
menunjang kontinutas usaha. Proses produksi tidak terhambat karena bahan baku
tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha. Permintaan
konsumen terhadap produk olahan enbal semakin meningkat. Kekurangan bahan baku
akan menghambat proses produksi. Akibatnya kekurangan stok produk olahan enbal
dan menimbulkan efek negatif bagi konsumen karena permintaan konsumen tidak
terlayani. Hal ini berakibat fatal karena perusahaan akan kehilangan pelanggan.
Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian adalah menganalisis manajemen
persediaan bahan baku lolun ubi kayu pada usaha home industry Hilwa dan Pertiwi,
mengetahui jumlah pemesanan bahan baku lolun ubi kayu pengolahan produk enbal dan
mengetahui jumlah pembelian atau pemesanan kembali agar persediaan pengaman tidak
terganggu.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Kota Tual Propinsi Maluku berlangsung pada bulan
Maret-Mei 2016. Sampel penelitian adalah pemilik usaha home industry Hilwa dan
home industry Pertiwi. Kedua home industry diambil secara purposive sampling karena
merupakan sentra penghasil produk olahan enbal ubi kayu di Kota Tual. Hasil penelitian
dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode analisis : Economic Order
Quantity (EOQ) yaitu kuantitas bahan yang dibeli pada setiap kali pembelian dengan
biaya yang paling minimal (Sutrisno, 2001; Ruauw, 2011). Tujuan model persediaan ini
adalah menentukan jumlah pesanan yang dapat meminimumkan biaya penyimpanan dan
biaya pemesanan persediaan. Salah satu masalah dalam menentukan analisis EOQ yaitu
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kesulitan untuk menentukan titik pemesanan kembali. Titik pemesanan kembali
diperlukan untuk mencegah terjadinya kehabisan stok (kekurangan) selama waktu
antara melakukan pemesanan dan penerimaan pesanan. Perhitungan EOQ dirumuskan
sebagai berikut :
√
Keterangan :
EOQ = Kuantitas pembelian optimal
S
= Biaya pemesanan setiap kali pesan
D
= Penggunaan bahan baku per tahun
H
= Biaya penyimpanan per unit
Untuk mencapai tujuan EOQ maka perusahaan harus memenuhi beberapa faktor
tentang persediaan bahan baku. Faktor-faktor tersebut adalah : perkiraan penggunaan,
harga dari bahan, biaya-biaya persediaan, pemakaian senyatanya, waktu tunggu,
persediaan pengamanan dan pemesanan kembali (Ahyari, 1995 dan Ruauw, 2011).
Persediaan Pengaman (Safety Stock) dianalisis dengan perhitungan sebagai berikut
(Rangkuti; Indrayati, 2007) :
Safety Stock = Zq
𝑋

𝑌

Keterangan : Z = Standar Deviasi q = Kuadrat error
X = Penggunaan Bahan baku senyatanya
Y = Perkiraan Penggunaan bahan baku
Sedangkan pemesanan kembali (Reorder Point) dianalisis dengan perhitungan :
ROP= Safety Stock + (Lead Time × A)
Keterangan: ROP : Reorder point, Lead time : Waktu tunggu dan A : penggunaan
bahan baku rata-rata per produksi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelian Bahan Baku Lolun Ubi Kayu
Home industry Hilwa dan Pertiwi merupakan usaha agroindustri yang mengolah
bahan baku lolun ubi kayu menjadi produk enbal ubi kayu. Kedua home industry
terletak pada lokasi yang sangat strategis di Kota Tual. Lokasi strategis karena sangat
dekat dengan pelabuhan dan pasar Kota Tual. Kedua home industry masing-masing
mempunyai seorang pemilik dan dua orang pekerja yang setiap hari rutin melakukan
proses produksi enbal ubi kayu. Bahan baku lolun ubi kayu dibutuhkan kedua home
industry sehingga pemilik selalu melakukan proses pembelian. Pembelian bahan baku
biasanya langsung dari penghasil yaitu petani. Petani melakukan proses pengolahan ubi
kayu menjadi lolun (ampas ubi kayu) yang siap dipasarkan. Pembelian bahan baku oleh
kedua home industry bervariasi. Setiap bulan kedua home industry selalu membeli
bahan baku lolun ubi kayu karena setiap hari melakukan proses produksi enbal. Enbal
yang dihasilkan bermacam-macam seperti enbal keju, enbal kacang, enbal coklat, enbal
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mix dan enbal stik. Kedua home industry selalu menjaga persediaan bahan baku untuk
keberlajutan usaha. Hal ini dikarenakan mereka tidak mau kehabisan bahan baku.
Apabila persediaan bahan baku menipis, kedua home industry langsung melakukan
pemesanan kepada petani.
Penggunaan Bahan Baku
Penggunaan bahan baku untuk keperluan home industry menjadi penting untuk
kontinutas berproduksi. Biasanya home industry melakukan pembelian lebih besar
dibandingkan penggunaan. Hal ini supaya tidak terjadi kehabisan bahan baku. Apabila
terjadi peningkatan pemesanan dari pelanggan yang terjadi secara tiba-tiba maka bahan
baku yang tersimpan akan digunakan untuk proses produksi berdasarkan pesanan
tambahan. Bahan baku lolun tidak bisa disimpan lama karena akan terjadi proses
fermentasi yang menyebabkan tingkat keasaman lolun tinggi. Sehingga bahan baku
yang dibeli langsung digunakan semuanya. Namun batas toleransi untuk penyimpanan
lolun biasnya 2-3 hari. Data penggunaan bahan baku home industry Hilwa dan Pertiwi
ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1 menunjukkan penggunaan bahan baku untuk kedua home industry
bervariasi. Setiap bulan terjadi perbedaan penggunaan bahan baku. Penggunaan bahan
baku setiap bulan mengalami fluktuasi tergantung permintaan produk olahan enbal. Jika
permintaan tinggi maka penggunaan bahan baku akan mengalami peningkatan. Hal
inilah yang selalu disiasati oleh home industry untuk menjaga persediaan bahan baku
lolun untuk pengolahan produk enbal secara kontinu.
Tabel 1. Penggunaan Bahan Baku home industry Hilwa dan home industry Pertiwi.
Penggunaan Bahan Baku (Kg)
Home Industry Hilwa Home Industry Pertiwi
1 Januari
2.090
1.995
2 Februari
2.280
2.090
3 Maret
1.900
1.710
4 April
2.375
2.280
5 Mei
2.375
2.090
6 Juni
2.100
2.415
7 Juli
2.310
1.733
8 Agustus
2.520
2.205
9 September
2.625
2.888
10 Oktober
2.520
2.205
11 Nopember
2.310
2.520
12 Desember
2.247
2.226
Jumlah
27.652
26.356
Rata-rata
2.304
2.196
Sumber : Pengolahan Data Primer, 2016.
No.

Bulan

Biaya Pemesanan
Biaya pemesanan terdiri dari biaya pengangkutan, biaya komunikasi, biaya
administrasi dan biaya pemeriksaan. Biaya pengangkutan meliputi proses distribusi
bahan baku dari lokasi produksi kepada home industry. Biaya komunikasi yaitu proses
penyampaian informasi antara pemilik bahan baku dan pemilik home industry. Biasanya
pemilik home industry menghubungi pemilik bahan baku untuk melakukan transaksi
pemesanan bahan baku. Biaya administrasi yaitu biaya pembayaran uang muka sebagai
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tanda persetujuan pemesanan bahan baku. Sedangkan biaya pemeriksaan meliputi
pemeriksaan bahan baku apakah masih layak digunakan atau tidak. Karena jika waktu
proses produksi bahan baku lama maka tidak dapat disimpan 2-3 hari. Dengan demikian
sangat diperlukan bahan baku yang baru selesai diproduksi kemudian dipesan. Pemilik
home industry tidak mau mengambil resiko kerusakan bahan baku. Karena apabila
bahan baku sudah dibeli tidak bias dikembalikan lagi kepada pemilik bahan baku
sehingga perlu diperiksa secara cermat karena sifat bahan baku yang tidak tahan simpan
dan cepat berfermentasi. Biaya pemesanan bahan baku home industry Hilwa dan Pertiwi
ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2 menunjukkan bahwa biaya pemesanan bahan baku kedua home industry
berbeda-beda menurut komponen biaya. Hal ini sangat tergantung pada kebutuhan
bahan baku untuk proses produksi. Jika produksi produk enbal lebih banyak maka biaya
pemesanan relatif tinggi dan sebaliknya.
Tabel 2. Biaya Pemesanan Bahan Baku Lolun home industry Hilwa dan Pertiwi.
home
industry
Hilwa (Rp.)
1
Biaya Pengangkutan
35.000
2
Biaya Komunikasi
25.000
3
Biaya Administrasi
10.000
4
Biaya Pemeriksaan
7.500
Jumlah
42.500
Sumber : Pengolahan Data Primer, 2016.
No.

Jenis Biaya

Persentase
(%)
82,35
58,82
23,53
17,65
100

home industry
Pertiwi
(Rp.)
30.000
20.000
7.500
6.500
34.000

Persentase
(%)
88,24
58,82
22,06
19,12
100

Biaya Penyimpanan
Biaya penyimpanan terdiri dari tiga komponen biaya yaitu biaya pemeliharaan,
biaya kerusakan dan biaya atas modal. Biaya pemeliharaan diperlukan home industry
Hilwa dan Pertiwi untuk pemeliharaan bahan baku yang telah dipesan. Hal ini penting
karena harus dikontrol bahan baku yang disimpan secara kontinue supaya tidak
mengalami kerusakan. Jika bahan baku rusak maka terdapat biaya kerusakan yang akan
dikeluarkan untuk mensortir bahan baku yang mengalami kerusakan. Hal inilah yang
menyebabkan biaya tambahan bagi home industry. Biaya atas modal adalah biaya
opportunity cost yang dikeluarkan home industry yang dihitung sebagai alternatif
pendapatan atas dana yang diinvestasikan dalam persediaan. Biaya modal merupakan
alternatif pendapatan atas dana yang diinvestasikan dalam persediaan. Biaya modal
termasuk dalam perhitungan untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan modal. Tujuan
utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal
yang sekecilnya. Penggunaan biaya modal ini dilakukan sebagai pembanding apakah
keputusan perusahaan dalam menggunakan modal untuk persediaan lebih
menguntungkan dibandingkan jika disimpan di bank atau menggunakannya untuk
investasi lain. Biaya penyimpanan bahan baku home industry Hilwa dan Pertiwi
ditampilkan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Biaya Penyimpanan Bahan Baku Lolun home industry Hilwa dan Pertiwi.
Home
No.
Industry
Hilwa (Rp.)
1
Biaya pemeliharaan
150.000
2
Biaya Kerusakan
75.000
3
Biaya atas modal
100.000
Jumlah
325.000
Rata-rata
11,75
Sumber : Pengolahan Data Primer, 2016.
Jenis
Biaya

Persentase
(%)
46.15
23.08
30.77
100

Home
industry
Pertiwi (Rp.)
125.000
50.000
75.000
250.000
9,49

Persentase
(%)
50.00
20.00
30.00
100

Biaya penyimpanan kedua home industry bervariasi menurut ukuran produksi.
Biaya penyimpanan home industry Hilwa relatif tinggi sebesar 11,75 persen. Hal ini
dikarenakan jumlah penggunaan bahan baku untuk proses produksi sangat besar yaitu
27.652/tahun. Sedangkan biaya penyimpanan home industry Pertiwi sebesar 9,49 persen
karena penggunaan bahan baku untuk proses produksi sebesar 26.356/tahun. Aktivitas
produksi untuk kedua home industry berbeda-beda. Home industry Hilwa lebih rutin
melakukan aktivitas produksi dibandingkan home industry Pertiwi. Jumlah permintaan
produk enbal pada home industry Hilwa lebih tinggi yaitu dalam sehari jumlah
permintaan produk mencapai 200-250 bungkus. home industry Hilwa selalu
mempromosikan produk olahannya kepada khalayak ramai dibandingkan home industry
Pertiwi. Hal ini menyebabkan home industry Hilwa lebih sering dikunjungi oleh
pengunjung baik dari dalam Kota Tual, Maluku Tenggara bahkan dari luar daerah.
Perhitungan EOQ (Economic Order Quantity)
Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen
utama dari suatu produk. Bahan baku tidak akan terlepas dari biaya persediaan yang
menyertainya (Mukmin, dkk 2015). Bahan baku menjadi prioritas utama bagi suatu
industri. Hal ini karena bahan baku diperlukan untuk kontinutas produksi. Home
industry membutuhkan bahan baku untuk aktivitas produksi sehingga melakukan
berbagai upaya untuk mengelola persediaan bahan baku. Untuk melakukan pengadaan
bahan maka home industry melakukan pembelian bahan baku. Perusahaan harus
menentukan jumlah bahan baku yang optimal dengan maksud agar jumlah pembelian
dapat mencapai biaya persediaan minimum. EOQ yaitu suatu pendekatan matematik
yang menentukan jumlah barang yang harus dipesan untuk memenuhi permintaan yang
diproyeksikan, dengan biaya persediaan yang diminimalkan (Fahmi, 2012).
EOQ adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan,
pembelian yang optimal. Untuk mencari berapa total bahan yang tetap untuk dibeli
dalam setiap kali pembelian untuk menutup kebutuhan selama satu periode (Kasmir,
2010: 274). Carter (2009) berpendapat bahwa EOQ atau kuantitas pemesanan ekonomis
adalah jumlah persediaan yang dipesan pada suatu waktu yang meminimalkan biaya
persediaan tahunan. Perhitungan EOQ ditampilkan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Penggunaan bahan baku, harga per unit, total biaya penggunaan, biaya
pemesanan dan biaya penyimpanan dan perhitungan EOQ.
No.

Uraian

1
Kuantitas (Kg) (D)
2
Harga (Rp/Kg)
3
Biaya Total
4
Biaya Pemesanan (Rp/kg) (S)
5
Biaya Penyimpanan (Rp/kg) (H)
6
EOQ
Sumber : Pengolahan Data Primer, 2016.

Home Industry
Hilwa
27.652
6.000
165.912.000
42.500
11,75
14.141

Home Industry
Pertiwi
26.356
5.500
144.958.000
34.000
9,49
13.746

Tabel 4 menampilkan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan home industry
Hilwa sebanyak 27.652 kg sedangkan home industry Pertiwi sebanyak 26.356 kg.
Penggunaan bahan baku dan harga beli bahan baku kedua home industry berbeda-beda
menurut skala usaha. Harga beli bahan baku pada home industry Hilwa sebesar Rp.
6.000/kg sedangkan harag beli bahan baku pada home industry Pertiwi sebesar
Rp.5.500/kg. Terjadi selisih Rp.500 diantara kedua home industry karena masingmasing mempunyai pemasok yang berbeda-beda. Pemasok home industry Hilwa berasal
dari Desa Ngilngof. Sedangkan home industry Pertiwi dari Desa Debut. Jarak lokasi
pemasok untuk home industry Hilwa relatif lebih dekat dibandingkan home industry
Pertiwi sehingga menyebabkan harga beli bahan baku oleh home industry Hilwa lebih
mahal sedikit. Nilai EOQ sebagai volume pembelian bahan baku yang paling ekonomis
untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian bahan baku yang akan digunakan
(Rosmiati, dkk, 2013). Hasil perhitungan EOQ home industry Hilwa sebesar 14.141 kg
dan home industry Pertiwi sebesar 13.746 kg merupakan volume pembelian bahan baku
yang paling ekonomis untuk kedua home industry. Frekuensi pemesanan bahan baku
yang paling optimal untuk kedua home industry yaitu 2 kali atau home industry
melakukan perputaran persediaan bahan bakunya 4 bulan sekali setiap tahun.
Penentuan Persediaan Pengaman (Safety Stock) dan Pemesanan Kembali (Reorder
Point)
Pemakaian atau penggunaan bahan baku senyatanya dari periode-periode yang
lalu merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena untuk keperluan proses
produksi akan dipergunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengandaan
bahan baku pada periode berikutnya. Berapa besarnya penyerapan bahan baku dalam
proses produksi perusahaan serta bagaimana hubungannya dengan perkiraan
penggunaan yang telah disusun harus dianalisis.
Persediaan pengaman merupakan suatu persediaan yang dicadangkan sebagai
pengaman dari kelangsungan proses produksi perusahaan. Persediaan pengaman
diperlukan karena dalam kenyataannya jumlah bahan baku yang diperlukan dalam
proses produksi tidak selalu tepat seperti yang direncanakan. Persediaan pengaman
(Safety stock) berguna untuk melindungi home industry dari resiko kehabisan bahan
baku (stock out) dan keterlambatan penerimaan bahan baku yang dipesan. Melakukan
pertimbangan terhadap penyimpanan-penyimpanan yang terjadi antara perkiraan
pemakaian bahan baku dengan pemakaian sesungguhnya maka akan diketahui besarnya
penyimpangan yang terjadi. Dalam analisis penyimpangan, manajemen home industry
menentukan berapa besar bahan baku yang dapat diterima. Umumnya toleransi yang
digunakan sebesar 5% diatas maupun dibawa perkiraan dengan nilai Z sebesar 1,65.
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Hasil perhitungan safety stock dari home industry Hilwa sebesar 105,76 kg. Dengan
demikian persediaan pengaman yang harus tersedia pada home industry Hilwa sebesar
105,76 kg. Hasil perhitungan safety stock dari home industry Pertiwi sebesar 147,68 kg.
oleh sebab itu persediaan pengaman yang harus tersedia pada home industry Pertiwi
sebesar 147,68 kg. Hal ini penting supaya home industry tetap menjaga persediaan jika
terjadi penerimaan pesanan bahan baku yang mangalami keterlambatan.
Melakukan proses pemesanan kembali biasanya berkaitan dengan waktu tunggu
(lead time). Waktu tunggu merupakan tenggang waktu yang diperlukan yang terjadi
antara saat pemesanan bahan baku dengan datangnya bahan baku. Waktu tunggu perlu
diperhatikan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan pemesanan kembali.
Waktu tunggu yang tepat maka perusahaan akan membeli pada saat yang tepat sehingga
resiko penumpukan persediaan atau kekurangan persediaan dapat ditekan seminimal
mungkin. Biasanya waktu tunggu kedua home industry untuk pemesanan kembali
terjadi salama dua hari. Pemesanan kembali (reorder point) merupakan waktu tertentu
perusahaan harus mengadakan pemesanan bahan baku kembali, sehingga datangnya
pesanan tepat dengan habisnya bahan baku yang dibeli. Saat pemesanan kembali
dimana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali sehingga penerimaan bahan
baku yang dipesan tepat waktu. Dalam melakukan pemesanan bahan baku tidak dapat
langsung diterima saat itu juga. Besarnya sisa bahan baku yang masih tersisa hingga
perusahaan harus melakukan pemesanan kembali adalah sebesar reorder point yang
telah dihitung. Analisis reorder points menunjukkan bahwa home industry Hilwa
melalukan pemesanan kembali pada saat persediaan bahan baku sebesar 259,38 kg.
Sedangkan home industry Pertiwi melakukan pemesanan kembali pada saat persediaan
bahan baku sebesar 294,10 kg.
KESIMPULAN
Home industry Hilwa dan Pertiwi melakukan proses pembelian bahan baku
dalam setahun rata-rata 2.318 Kg dan 2.246 Kg. Dalam operasiona usaha pengolahan
yang dilakukan oleh kedua home industry terlihat bahwa rata-rata penggunaan bahan
baku masing-masing 2.304 Kg dan 2.196 Kg. Hal ini berarti bahwa pada saat home
industry melakukan pembelian bahan baku, mereka selalu melebihkan untuk pemakaian
periode berikutnya dan tidak terpakai habis. Namun home industry selalu akan
melakukan pemesanan bahan baku sesuai dengan kebutuhannya. Kuantitas bahan baku
yang dibutuhkan home industry Hilwa sebanyak 27.652 kg sedangkan home industry
Pertiwi sebanyak 26.356 kg. Nilai EOQ untuk home industry Hilwa sebesar 14.141 kg
dan home industry Pertiwi sebesar 13.746 kg. Nilai ini merupakan volume pembelian
bahan baku yang paling ekonomis untuk kedua home industry. Frekuensi pemesanan
bahan baku yang paling optimal untuk kedua home industry yaitu dua kali atau
melakukan perputaran persediaan bahan baku empat bulan sekali setiap tahun.
Persediaan pengaman dicadangkan untuk kelangsungan produksi home industry. Hal ini
penting karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi pada kenyataannya
tidak selalu tepat sesuai yang direncanakan. Dengan demkian diperlukan persediaan
pengaman untuk kelancaran proses produksi. Nilai safety stock dari home industry
Hilwa sebesar 105,76 kg, sedangkan safety stock dari home industry Pertiwi sebesar
147,68 kg. Analisis reorder points menunjukkan bahwa home industry Hilwa melalukan
pemesanan kembali pada saat persediaan bahan baku sebesar 259,38 kg. Sedangkan
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home industry Pertiwi melakukan pemesanan kembali pada saat persediaan bahan baku
sebesar 294,10 kg.
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MINUMAN ANTIOKSIDAN DARI CAMPURAN EKSTRAK BUNGA Clitoria ternatea,
Hibiscus sabdariffa, Ipomoea tricolor
Antioxidant Drink from Clitoria ternatea, Hibiscus sabdariffa and Ipomoea tricolor Mixed
Flower Extracts
Stephanie Bun, Ir. A Muzi Marpaung, MP, dan Della Rahmawati, MSi.
Jurusan Teknologi Pangan – Fakultas Ilmu Hayati dan Teknologi -Universitas Swiss German
Edutown BSD – Tangerang 15339
*Penulis Korespondensi: email : stephanie.bun@student.sgu.ac.id

Abstrak
Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Kembang
teleng (Clitoria ternatea), bunga rosela (Hibiscus sabdariffa) dan bunga buka toko (Ipomoea
tricolor) merupakan 3 jenis bunga yang tumbuh di Indonesia yang memiliki potensi besar
sebagai sumber antioksidan karena kaya akan kandungan antosianin. Kombinasi dari ketiga
ekstrak tersebut dapat dimanfaatkan produk siap minum (Ready-To-Drink) dengan antioksidan
tinggi. Formulasi minuman dilakukan dengan bantuan piranti lunak Design Expert ®. Formula
optimum yang diperoleh untuk membuat 100 ml minuman antioksidan adalah 46,67 ml ekstrak
bunga H. sabdariffa, 37,50 ml ekstrak bunga I.tricolor dan 15,82 ml ekstrak bunga C.ternatea
dengan kadar gula sebesar 10% dan pH asam 3,0. Produk diuji secara organoleptis pada 34
panelis dan mendapatkan skor 8, pada skala 1-9. Produk minuman yang dihasilkan memiliki
kestabilan yang sangat baik dalam hal aktivitas antioksidan, total fenol, total antosianin dan
intensitas warna selama 14 hari jika disimpan pada suhu 4° C dibanding pada suhu ruang.
Kata kunci: Pengembangan produk, Produk siap minum, Antosianin.

PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara tropis Indonesia memiliki berbagai macam tanaman
bunga dengan warna yang merarik dan indah dilihat. Pada umumnya pigmen warna
pada bunga dipengaruhi oleh kandungan antosianin yang terbukti dapat berperan
sebagai antioksidan sehingga dapat berguna untuk menangkal radikal bebas penyebab
penyakit.
Clitoria ternatea atau lebih dikenal dengan sebutan kembang telang adalah
bunga berwarna biru pekat yang terkenal akan khasiatnya sebagai obat tetes mata bayi.
Dibalik warna biru nya, ternyata bunga telang memiliki potensi lain sebagai anti kanker
karena memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi (Amelia, 2011 dan Zingare,
2013). Selain itu kembang telang juga dapat dimanfaatkan sebagai pewarna makanan
(Nikijuluw, 2013). Hibiscus sabdariffa atau rosela biasanya dikonsumsi sebagai teh
oleh masyarakat Indonesia. Rosela yang memiliki warna merah yang intens terbukti
memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi (Kouakou et al., 2014) dan dapat
digunakan juga sebagai pewarna alami makanan (Grajeda-Igledias, 2015). Bunga buka
toko atau Ipomoea tricolor yang terkenal akan waktu mekarnya dipagi hari diketahui
juga memiliki kandungan antosianin yang tinggi dan stabil yakni peonidin (Asen et al.,
1977 dan Francis, 1988). Ketiga bunga tersebut dapat ditemukan di berbagai daerah di
Indonesia, akan tetapi pemanfaatannya dalam produk makanan atau minuman
antioksidan masih minim.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlangsung di Laboratorium Kimia dan Laboratorium Teknik
Pangan Universitas Swiss German. Penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap untuk
mempermudah proses pengerjaan, dimulai dari pengolahan bahan baku hingga tes
organoleptik (hedonik) dan uji stabilitas dari kandungan minuman antioksidan.
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Bunga segar Clitoria
ternatea dan Ipomoea tricolor yang diperoleh dari wilayah Jakarta Barat (Perumahan
Citra Garden), bunga kering Hibiscus sabdariffa yang diperoleh dari pasar tradisional
Glodok, DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) (Sigma Aldrich, Jerman), Ethanol 99%
(Analytik) (PT. Smart Lab Indonesia), Folin-Ciocalteu (Merck, Jerman), asam galat
(Merck, Jerman), buffer pH 1.0 (CV. Chem-Mix Pratama), potassium chloride (Merck,
Jerman), sodium carbonate (Merck, Jerman), sodium acetate (Merck, Jerman), sukrosa (
PT. Sugar Group Companies).
Alat
Alat yang digunakan adalah sebagai berikut: pH meter (Horiba, Jepang), UV-Vis
spektrofotometer (Genesys 10uv Thermo Electron Corporation, USA), water bath
shaker (Memmert, Jerman), hot plate (Cimarec Barnstead, USA), mikropipet (Dumo,
India), peralatan kaca (Iwaki, Indonesia), vortex (Reax Top Heidolph, Jerman), steamer
(Miyako, Indonesia) , timbangan digital (Sartorius, Jerman), moisture content analyzer
(Sartorius MA 35, Jerman), oven (Memmert, Jerman).
Prosedur Penelitian
Persiapan Bahan Baku
Mahkota bunga segar diblansir dengan uap selama 6 menit dan dioven terlebih
dahulu hingga kering. Setelah itu bunga kering dihaluskan menggunakan blender lalu
disaring agar ukuran partikelnya seragam.
Proses Ekstraksi (Marpaung, 2012)
Proses ekstraksi dilakukan dengan perbandingan bunga kering dan air sebesar
1:40 (b/v) menggunakan alat water bath shaker pada suhu 60° C selama 30 menit.
Seleksi ekstrak bunga dan pembuatan formulasi minuman antioksidan
Ekstrak bunga yang akan digunakan sebagai komposisi minuman antioksidan
akan dipilih menurut kadar kandungan didalamnya. Formulasi minuman dilakukan
dengan bantuan piranti lunak Design Expert®. Formula yang didapatkan dalam tahap ini
dievaluasi stabilitasnya akan kandungan aktivitas antioksidan, total antosianin, total
fenol dan intensitas warna dengan disimpan pada suhu 45 °C selama 7 hari masa
penyimpanan.
Pengembangan formulasi minuman antioksidan melalui uji organoleptik
Pengembangan dilakukan dengan menambahkan gula dan asam guna
meningkatkan citarasa dari formula minuman antioksidan. Jumlah gula dan asam
tambahan ditentukan melalui uji organoleptik secara hedonic oleh 34 panelis. Respon
yang diberikan berupa skor 1-9 untuk setiap variasi sampel. Skor 9 merupakan nilai
tertinggi yang berarti sangat amat disukai sedangkan skor 1 berarti sangat amat tidak
disukai oleh panelis.
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Uji stabilitas kandungan minuman antioksidan
Uji stabilitas dilakukan terhadap formula minuman terpilih. Parameter uji
stabilitas yang dilakukan adalah : aktivitas antioksidan, total antosianin, total fenol dan
intensitas warna. Uji stabilitas dilakukan pada beberapa suhu yakni suhu 4° C dan suhu
25 °C (suhu ruang). Perbedaan suhu ditujukan untuk melihat kestabilan parameter pada
beberapa kondisi penyimpanan.
Analisis aktivitas antioksidan (Blois, 1958 dan Sini et al., 2010)
Kadar aktivitas antioksidan sampel diukur menggunakan DPPH sebagai radikal
bebas. Absorbansi sampel diukur menggunakan UV-Vis spektrofotometer pada panjang
gelombang 515 nm. Larutan DPPH dibuat dengan melarutkan 11 mg bubuk DPPH
didalam 20 ml Ethanol 96%.
Blanko dibuat dari 0,1 ml akuades dan 0,9 ml ethanol 96% sedangkan kontrol
dibuat dari 0,05 ml aquadest, 0,85 ml ethanol 96% dan 0,1 ml larutan DPPH. Di lain
kuvet tambahkan 0,05ml sampel, 0,85 ml ethanol 96% dan 0,1 ml larutan DPPH. Semua
sampel diinkubasi selama 30 menit pada kondisi gelap sebelum diukur asorbansinya.
Aktivitas antioksidan dihitung melalui formula :
Aktivitas antioksidan (%) =

x 100%

Analisis total antosianin
Kadar total antosianin dalam sampel diukur dengan menambahkan buffer pH 1
dan sampel kedalam kuvet (mendilusi sampel). Absorbansi sampel diukur menggunakan
UV-Vis spektrofotometer pada panjang gelombang maksimal dan panjang gelombang
700nm. Panjang gelombang maksimal diperoleh melalui pemindaian sampel. Total
antosianin dihitung melalui formula :
Total antosianin (mg/L) =
dengan,
A
: absorbansi maksimal - absorbansi 700nm pada pH 1.0
MW : berat molekul antosianin
DF
: faktor pengenceran
CF
: factor konversi, 1000 (dari gram ke milligram)
ɛ
: koefisien absorbansi molar
l
: panjang kuvet, 1 cm
Analisis total fenol
Kadar total fenol dalam sampel diukur menggunakan UV-Vis spektrofotometer
pada panjang gelombang 765 nm. Larutan folin (1:10) dan natrium karbonat (7,5%)
digunakan dalam analisis.
Blanko dibuat dari 0,1 ml akuades dan 0,4 ml larutan natrium karbonat dan 0,5
ml larutan folin. Di lain kuvet tambahkan 0,1 ml sampel dan 0,4 ml larutan natrium
karbonat dan 0,5 ml larutan folin. Semua sampel diinkubasi selama 30 menit pada
kondisi gelap sebelum diukur asorbansinya.
Analisis intensitas warna
Intensitas warna sampel diukur menggunakan UV-Vis spektrofotometer dan
dihitung menggunakan formula : (absorbansi maksimum – absorbansi 700nm) x factor
pengenceran.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Seleksi ekstrak bunga dan pembuatan formulasi minuman antioksidan
Terdapat beberapa kandidat bunga yang akan digunakan dalam pembuatan
minuman antioksidan yaitu bunga Hibiscus sabdariffa merah, Hibiscus sabdariffa ungu,
Clitoria ternatea dan Ipomoea tricolor. Proses pemilihan bunga sebagai komposisi
minuman dilakukan berdasarkan jumlah kandungan antioksidan didalamnya karena
disesuiakan dengan tujuan dari penelitian ini, yakni minuman antioksidan.

Gambar 1. Penampakan warna dari setiap ekstrak bunga. (Kiri ke kanan : air, ekstrak
bunga Hibiscus sabdariffa merah, Hibiscus sabdariffa ungu, Clitoria
ternatea dan Ipomoea tricolor).
Tabel 1. Jumlah aktivitas antioksidan, total fenol, total antosianin dan intensitas warna
dari masing-masing ekstrak bunga dalam pengenceran sebesar 10 kali
Parameter
HS merah
HS ungu
CT
IT
Aktivitas antioksidan
26.64 ± 0.45a 30.81 ± 0.77b 28.05 ± 0.48a 41.89 ± 0.71d
(%)
Total Phenol
(mg GAE/L)

357.93±3.71a

409.13 ±3.36b

673.56±4.99c

886.78±2.50d

Total Antosianin
(mg/L)

37.86 ± 0.73a

69.21 ± 2.79b

192.61 ± 4.05c

308.56±1.12d

Warna
1.44 ± 0.11a
2.15 ± 0.06a
15.56 ± 0.15b
5.10 ± 0.19c
* CT : Clitoria ternatea, HS : Hibiscus sabdariffa, IT: Ipomoea tricolor
**Data diatas merupakan nilai rata-rata dengan jumlah data sebanyak n=2 ± standar
deviasi
Dari data Tabel 1, Hibiscus sabdariffa ungu, Clitoria ternatea dan Ipomoea
tricolor terpilih sebagai 3 bunga yang digunakan dalam formulasi minuman antioksidan
dengan Hibiscus sabdariffa ungu sebagai komponen mayor karena Hibiscus sabdariffa
ungu sudah sangat terkenal dikalangan masyarakat Indonesia akan fungsi kesehatannya
ditambah dengan kemudahannya dipeoleh. Sedangkan Clitoria ternatea dan Ipomoea
tricolor terpilih karena kandungannya akan antioksidan yang lebih tinggi. Kandungan
antosianin kedua bunga tersebut juga diketahui lebih stabil dibanding Hibiscus
sabdariffa (Asen et al., 1977 dan Francis dan Teh, 1988 )

182

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

Melalui tahapan formulasi menggunakan piranti lunak Design Expert®
didapatkan 14 formula yang selanjutnya diuji stabilitasnya pada suhu 45 °C sekama 7
hari masa penyimpanan. Suhu 45 °C dipilih karena dianggap dapat mewakili suhu luar
ruangan di Indonesia ketika cuaca sedang terik-teriknya (sebagai suhu percepatan).
Tabel 2. Uji stabilitas pada berbagai rasio bunga untuk minuman antioksidan pada suhu
45°C selama 7 hari masa penyimpanan.
Formula

TA

Warna

AA Hari 7

TF Hari 7

Uji hedonik warna

(nilai K)

(nilai K)

(% dari Hari 0)

(% dari Hari 0)

(total)

1

-1.08

0.00

16.25

84.04

3.24

2

-1.98

-0.03

25.54

87.52

-8.44

3

-0.86

0.00

25.62

84.44

9.25

4

-0.94

0.00

22.60

88.54

1.06

5

-0.51

0.00

22.90

93.88

3.41

6

-1.00

-0.02

22.67

88.14

-1.65

7

-0.87

-0.02

23.73

85.00

-0.61

8

-1.53

-0.01

17.74

88.04

2.55

9

-1.71

-0.01

18.18

90.86

-12.71

10

-1.35

0.00

15.59

91.14

7.09

11

-1.59

-0.01

18.47

88.66

-3.10

12

-1.74

-0.02

19.25

94.96

4.52

13

-1.77

-0.02

18.51

91.20

-10.17

14

-1.24

0.01

20.14

90.39

15.79

*AA: Aktivitas antioksidan, TF: Total Fenol, TA: Total Antosianin, Warna : Intensitas
warna.

Gambar 2. Warna dari 14 formula minuman antioksidan yang diujikan kepada para
panelis (uji hedonik warna).
Berdasarkan hasil analisa pada Tabel 2, didapatkan ratio bunga optimum untuk
minuman antioksidan yaitu sebanyak 46,67 ml ektrak bunga Hibiscus sabdariffa ungu,
37,50 ml ekstrak bunga Ipomoea tricolor dan 15,82 ml ekstrak bunga Clitoria ternatea
yang berdasarkan pada jumlah antioksidan tertinggi dan laju penurunan (nilai K)
terendah pada kandungan fenol, antosianin dan intensitas warna.
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Pengembangan formulasi minuman antioksidan melalui uji organoleptik
Gula dan asam ditambahkan kedalam ratio bunga optimum yang diperoleh dari
langkah sebelumnya guna meningkatkan citarasa dari minuman antioksidan. Jumlah
gula yang ditambahkan bervariasi mulai dari 4%, 7% dan 10% (b/v) sedangkan untuk
tingkat keasaman hanya dilakukan dengan 2 variasi yaitu dengan tambahan asam atau
tidak sehingga akan didapatkan 6 macam sampel untuk diuji penerimaan panelist
(hedonik) berdasarkan tingkat kesukaan akan parameter dari sampel minuman
antioksidan. Parameter yang digunakan adalah warna, tingkat kemanisan, tingkat
keasaman dan penilaian secara keseluruhan.
Tabel 3. Hasil uji hedonik sampel minuman antioksidan dari bunga.
Parameter
P-value
Manis
1,19 x 10-15
Asam
3,55 x 10 -6
Warna
0,32
Keseluruhan
4,97 x 10 -11
Hasil uji hedonik terhadap 34 panelis menunjukan perbedaan tidak nyata (pvalue > 0.05) pada semua sampel minuman. Hal ini berarti karakteristik warna dari
sampel minuman antioksidan cukup disukai dengan rata-rata skor sebesar 7 untuk setiap
sampel. Untuk tingkat kemanisan, para panelist lebih menyukai kadar gula sebesar 10%
dengan tingkat perbedaan nyata antar sample (p-value < 0.05). Pada uji keasaman,
panelist memberikan respon yang menunjukan perbedaan nyata terhadap sampel
dengan nilai p-value < 0.05 akan tetapi test lanjutan (post-hoc test) menunjukan tidak
ada perbedaan berarti antara sampel dengan kondisi pH 3,3 dan 3,0 pada konsentrasi
gula sebesar 10%. pH 3,0 terpilih sebagai kondisi minuman dikarenakan antosianin
lebih stabil jika berada di lingkungan yang rendah asam. Penilaian secara keseluruhan
para panelis menunjukan perbedaan nyata antara setiap sampel yang terbukti dari nilai
p-value < 0.05 dengan nilai rata-rata tertinggi (skor 8) diperoleh oleh sampel yang
memiliki kadar gula sebesar 10% dan tingkat keasaman dengan pH 3,0.
Uji stabilitas kandungan minuman antioksidan
Tingkat kestabilan kandungan minuman antioksidan akan diuji melalui sejumlah
parameter. Pengujian dilakukan dalam 2 suhu selama 14 hari dengan perbedaan waktu
pengecekan. Pengecekan kandungan disuhu 25 °C dilakukan setiap 2 hari sekali
sedangkan suhu 4° C setiap 3 hari sekali. Perbedaan intensitas pengecekan dikarenakan
laju penurunan kadar antosianin pada suhu lebih rendah akan lebih kecil (Laleh et al.,
2007). Berikut adalah hasil kalkulasi data selama hari ke-0 sampai hari ke-14.
Tabel 4. Nilai K dan t1/2 (dalam hari) pada beberapa parameter pengujian kestabilan
produk minuman antioksidan.
Suhu 4° C
Suhu 25 ° C
Parameter
Nilai K
t½
Nilai K
t½
Intensitas warna

0.0006

1143.2

0.0069

99.153

Total antosianin

0.0020

346.574

0.0055

125.156

Total fenol

0.0059

117.139

0.0119

58.223

Aktivitas antioksidan

0.0062

111.651

0.0077

89.459
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Berdasarkan hasil data pada Tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa suhu
mempengaruhi umur penyimpanan produk minuman antioksidan. Nilai K yang semakin
tinggi seiring meningkatnya suhu penyimpanan menunjukkan bahwa semakin rendah
suhu penyimpanan semakin lama lah pula umur simpan prosuk minuman antioksidan.
Hal serupa juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh de Rosso pada tahun
2007,stabilitas antosianin pada minuman isotonik dari buah tropis dipengaruhi oleh
beberapa faktor, salah satunya adalah temperatur. Semakin tinggi suhu maka semakin
cepat proses degradasinya. Hal ini dikarenakan terjadinya hydrolysis pada struktur
kimia 3-Glikosida yang dapat memberikan proteksi kepada antosianin yang kurang
stabil (Laleh etal., 2007). Kondisi ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Palamidis dan Markais pada tahun 1975, yang menunjukan bahwa suhu dapat
mempercepat proses penghancuran pigment pada minuman ringan dengan
meningkatnya nilai degradasi.
KESIMPULAN
Formulasi optimum untuk membuat 100 ml minuman antioksidan dari ekstrak
bunga Hibiscus sabdariffa, Clitoria ternatea dan Ipomoea tricolor adalah 46,67 ml
ektrak bunga Hibiscus sabdariffa ungu, 37,50 ml ekstrak bunga Ipomoea tricolor dan
15,82 ml ekstrak bunga Clitoria ternatea dengan kadar gula sebesar 10% pada tingkat
keasaman pH 3,0. Minuman ini mendapatkan respon yang baik dengan hasil skor
hedonik 8 pada skala 1-9 yang berarti sangat disukai dan memiliki umur simpan yang
panjang bila disimpan disuhu rendah (suhu 4° C).
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1

Abstrak
Tepung Wikau maombo merupakan olahan pangan lokal Sulawesi Tenggara yang berasal
dari daerah Buton. Wikau maombo dibuat melalui perendaman dalam air laut, fermentasi,
pengeringan dan penggilingan. Tepung Wikau maombo memiliki aroma dan cita rasa yang khas
akibat proses fermentasi. Penelitian ini menggunakan dua sampel tepung Wikau maombo dengan
perbedaan teknik perendaman air laut, yaitu perendaman ubi di laut dan perendaman ubi pada
wadah yang berisi air laut selama 24 jam. Analisis proses gelatinisasi meliputi penilaian suhu dan
lama pencapaian proses gelatinisasi larutan tepung. Analisis viskositas intrinsik dan berat molekul
menggunakan metode Mark-Houwing-Sakurada pada produk Wikau maombo hasil fermentasi 3
hari sebagai produk terpilih berdasarkan hasil uji hedonik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
larutan tepung Wikau maombo memiliki waktu pencapaian gelatinisasi lebih singkat dibandingkan
tepung terigu, tetapi memiliki suhu gelatinasi lebih tinggi dibandingkan tepung terigu. Analisis
viskositas intrinsik menunjukkan nilai yang berbeda-beda pada berbagai pH, tetapi secara umum
pada pH asam larutan tepung Wikau maombo yang dipanaskan memiliki viskositas intrinsik yang
lebih tinggi dibandingkan larutan tepung terigu, namun pada pH basa larutan tepung Wikau
maombo yang dipanaskan pada berbagai pH memiliki nilai viskositas intrinsik yang lebih rendah
dibandingkan tepung terigu. Berat molekul tepung Wikau maombo pada pH 4, 5, 6, 8 dan 9
berturut-turut yaitu 247.92, 44.89, 66.23 dan 211.69 KD. Sedangkan tepung terigu sebagai
pembanding memiliki berat molekul pada pH 4,5,8 dan 9 berturut-turut yaitu 23.973, 3.269,
128.928 dan 321.026 KD. Secara umum dapat disimpulkan larutan tepung wikau mombo baik
diaplikasi pada pembuatan saus yang memiliki pH asam dibandingkan tepung terigu.
Kata kunci: Fermentasi, viskositas, berat molekul, tepung Wikau maombo.

PENDAHULUAN
Ubi kayu merupakan komoditi pertanian yang penting khususnya untuk lahan
kering. Di daerah Buton, ubi kayu banyak dijadikan bahan makanan. Selain itu ubi
kayu dapat dijadikan gaplek, tapioka dan makanan ternak serta bahan baku industri
bahan kimia (alkohol). Di Sulawesi Tenggara, luas tanaman ubi kayu mencapai 14.399
ha yang tersebar di sekitar Kota Kendari 1.719 ha, Kabupaten Kolaka 410 ha,
Kabupaten Muna 3.069 ha, dan Kabupaten Buton 8.210 ha.
Ubi kayu pahit (Manihot esculenta Crantz) merupakan salah satu tanaman tropis
yang berguna dan secara luas dimanfaatkan sebagai sumber kalori yang murah. Namun,
ubi kayu mengandung asam sianida (HCN) yang bersifat toksik, sehingga masalah
penurunan kadar HCN menjadi perhatian utama dalam pemanfaatan ubi kayu (Kobawila
et al., 2005 dan Adamafio et al., 2010). Berbagai upaya untuk membuat ubi kayu aman
dikonsumsi sangat bervariasi bergantung pada daerah. Metode tersebut umumnya
bertujuan untuk mengurangi toksisitas, meningkatkan palatabilitas dan mengubah umbi
ubi kayu segar yang mudah rusak menjadi produk awet. Proses pra-pengolahan ubi kayu
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sebelum dikonsumsi bertujuan untuk detoksifikasi dan modifikasi pati. Beberapa produk
fermentasi ubi kayu adalah tape, ‗garri‘, ‗fufu‘ dan ‗lafun‘ (Adegunwa et al. 2011).
Masyarakat Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, pangan lokal berbasis ubi kayu
dibuat melalui fermentasi tanpa penambahan ragi, diolah melalui tahap pendahuluan
(perendaman air laut) selama 24 jam yang diikuti proses fermentasi selama 2 hari dan
dikeringkan selama beberapa hari yang disebut Wikau maombo. Wikau maombo dapat
dimanfaatkan menjadi olahan tepung yang biasa disebut dengan tepung Wikau maombo
(Hamidah, 2014). Sampai saat ini upaya untuk meningkatkan mutu tepung Wikau
maombo masih sangat minim dilakukan. Sehingga perlu dilakukan kajian untuk
meningkatkan mutu tepung Wikau maombo melalui kajian fermentasi untuk
meningkatkan nialai fungsional serta dapat diaplikasi pada industrialisasi produk,
sehingga diperlukan kajian tentang analisis tingkat viskositas dan analisis nilai gizi
produk. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan kajian tentang analisis
proses gelatinisasi, viskositas dan berat molekul tepung Wikau maombo dari ubi kayu
pahit (Manihot esculenta crantz) untuk menentukan produk yang sesuai dapat diolah
dari tepung Wikau maombo.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah experimental design. Penelitian ini
berlangsung di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri
Pertanian, Universitas Halu Oleo.
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: ubi kayu yang diambil dari
Desa Kaleleha Kecamatan Mawasangka Buton Sulawesi Tenggara asam klorida (HCl)
(Sigma-aldrich, ≥ 37%), natrium hidroksida (NaOH) (Sigma-aldrich, ≥ 98%) dan
aquades.
Alat
Alat yang digunakan adalah sebagai berikut: oven (Memmert, USA) dan
viskometer Oswald (Schott, Japan).
Prosedur Penelitian
Proses perendaman Ubi
Proses perendaman yaitu ubi kayu yang telah dikupas dan dibersihkan lalu
kemudian dibelah menjadi 3 bagian dari sumbu, kemudian dimasukkan ke dalam wadah
berbeda, yaitu wadah khusus untuk merendam dalam air laut, wadah yang lainya untuk
merendam ubi dari air laut di dalam wadah baskom. Perendaman dilakukan selama 24
jam sampai tekstur ubi kayu terasa lunak, selanjutnya ubi kayu dibilas dengan air tawar
untuk menghilangkan lendir yang terbentuk akibat perendaman. Perendaman bertempat
di Tanjung Tiram teluk Kendari Sulawesi Tenggara. Sampel ubi dengan perendaman
statis dalam air laut pada wadah baskom 10 liter ditandai dengan P1F3 dan dan sampel
dengan perendaman di laut ditandai dengan P2F3.
Proses Fermentasi
Proses fermentasi ubi kayu dilakukan dengan menyimpan ubi kayu dalam
keadaan tertutup, serta variasi fermentasi yang dilakukan yaitu fermentasi 1 hari, 2 hari,
3 hari, dan 4 hari. Setelah setiap perlakuan selesai di fermentasi kemudian dilakukan
pengeringan di dalam oven (Memmert, USA) pada suhu 60°C sampai kering (Wahyuni,
2016).
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Pembuatan tepung Wikau maombo
Proses pembuatan tepung Wikau maombo yaitu ubi kayu yang telah kering
kemudian dihaluskan menggunakan blender dan diayak dengan ukuran saringan 70
mesh untuk menghasilkan tepung Wikau maombo (Amininah, 2008).
Analisis tingkat glatinisasi tepung wikau maombo
Masing-masing sampel ditimbang senbanyak 2 g, kemudian sampel dipindahkan
ke dalam gelas kimia berukuran 50 ml, selanjutnya ditambahkan air sedikit demi sedikit
sampai sampel larut sempurna. Setelah itu, larutan tepung wikau maombo tersebut
dipanaskan sampai terjadi peroses gelatinisasi tepung wikau maombo (pengentalan).
Proses tersebut, dihitung waktu yang dibutuhkan mulai dari awal pemanasan sampai
dengan terbentuknya gelatinisasi tepung wikau maombo (pengentalan), pada saat
terjadinya peroses pengentalan, suhu diukur menggunakan thermo meter. Sedangkan
perhitungan waktu menggunakan alat stopwatch dan sebagai pembanding uji sampel
digunakan tepung terigu.
Pengukuran viskositas
Pengukuran viskositas menggunakan alat viscometer oswald (dengan persamaan
Huggins dan Mark-Howink Sakurada), yaitu sampel ditimbang sebanyak 0,5 g,
kemudian sampel dipindahkan ke dalam gelas kimia berukuran 50 mL, selanjutnya
ditambahkan 20 mL larutan asam dengan pH (4 dan 5) dan pH basa (8 dan 9) ke dalam
gelas kimia yang telah berisi sampel. Selanjutnya menganalisis tingkat viskositas tepung
Wikau maombo, yaitu dengan cara mengambil hasil glatinisasi tepung Wikau maombo
yang telah diberikan perlakuan pH masing-masing, lalu cairan kental hasil gelatinisasi
di masukan ke dalam alat viskometer Oswald melalui dinding tabung, selanjutnya
dilakukan peniupan melalui mulut alat tersebut sampai caiaran yang ada di dalamnya
mencapai titik maksimum. Selanjutnya diuji waktu yang dibutuhkan oleh larutan tepung
Wikau maombo yang telah mencapai titik maksimum untuk mengalir dari alat
viscometer Oswald sampai mencapai titik henti. Semua peroses tersebut dihitung waktu
yang dibutuhkan oleh larutan tepung Wikau maombo untuk mengalir dari alat
viscometer oswald. Perhitungan waktu menggunakan alat stopwatch dan sebagai
pembanding uji larutan sampel yang digunakan tepung terigu yang diberi perlakuan
sama seperti sampel. Viskositas tepung Wikau maombo dihitung menggunakan rumus
berikut :
ηsp/C = [η] + k[η]2C (Persamaan Huggins)
Dimana: ηsp :Viskositas spesifik
C
: Konsentrasi
[η] : Viskositas intrinsik (mL/g)
k
: Konstanta
[η] =Km(Mv)a (Persamaan Mark-Houwink sakurada)
Dimana: [η]
Mv
Km dan a

: Viskositas intrinsik (mL/g)
: Berat molekul polimer
: Konstanta pasangan pelarut dan polimer (Km: 1.81 x 10-3 mL/g
dan a : 0.93)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat Gelatinisasi Tepung Wikau maombo
Berdasarkan data pada Tabel 1, didapatkan informasi bahwa perbedaan
perendaman dan lama fermentasi berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan tepung
sampai terjadinya gelatinisasi dan suhu gelatinisasi. Pada perlakuan P1F3 waktu yang
dibutuhkan tepung sampai terbentuk gelatinisasi lebih lama dibandingkan dengan
perlakuan P2F3 tetapi lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan kontrol (T), Serta
suhu gelatinisasi tidak berbeda dengan perlakuan P2F3 tetapi berbeda dengan perlakuan
kontrol (T). Sedangkan pada perlakuan P2F3 waktu yang dibutuhkan tepung sampai
terbentuk gelatinisasi lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan kontrol (T).
Sedangkan suhu gelatinisasi lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan kontrol (T).
Sedangkan pada perlakuan kontrol (T) waktu yang dibutuhkan tepung sampai terbentuk
gelatinisasi dan suhu gelatinisasi lebih lama dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan
sebelumnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan perendaman dan lama
fermentasi berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan tepung Wikau maombo
sampai terjadinya proses gelatinisasi dan suhu gelatinisasi. Pada perlakuan perendaman
statis dalam air laut pada wadah baskom 10 liter dengan lama fermentasi 3 hari yaitu
waktu yang dibutuhkan tepung sampai terbentuk gelatinisasi yaitu lebih lama
dibandingkan dengan perlakuan perendaman di laut dengan lama fermentasi 3 hari
tetapi lebih cepat dibandingkan dengan tepung terigu. Lamanya tepung mengalami
peroses gelatinisai dikarenakan adanya kandungan amilosa dan amilopektin pada pati
itu sendiri.
Tabel 1. Analisis tingkat gelatinisasi tepung wikau maombo.
Kode
Waktu Gelatinisasi
Suhu
Sampel
(menit, detik)
Gelatinisasi (°C)
P1F3
2 menit 36 detik
76
P2F3
3 menit 3 detik
76
T
5 menit 10 detik
73
Keterangan: P1F3 : Sampel ubi dengan perendaman dalam air laut pada wadah baskom 10 liter dan
P2F3 : Sampel dengan perendaman di laut
T
: terigu

Aprianita et.al (2014a) melaporkan bahwa pati dengan kandungan amilosa yang
tinggi, akan sulit untuk tergelatinisasi karena memerlukan energi yang lebih besar untuk
menguraikan kumpulan amilosa, gel yang bersifat opaque, lapisan film yang kokoh, dan
strukturnya yang kuat.
Amilopektin dengan struktur bercabang, mempunyai ikatan antar molekul yang
lebih lemah dibanding dengan amilosa. Semakin besar kandungan amilopektin maka
pati akan lebih basah, lengket, dan cenderung sedikit menyerap air. Sebaliknya jika
kandungan amilosa tinggi, pati bersifat kering, kurang lekat, dan mudah menyerap air
(higroskopis) (Wirakartakusumah et al., 1984; Roskhrua et al., 2014). Bindzi et.al
(2014) melaporkan bahwa penggunaan panas yang terus meningkat menyebabkan
ikatan hidrogen intermolukuler antara rantai amilosa dan rantai cabang amilopektin
mulai melemah, sehingga granula pati mengembang secara cepat. Granula yang telah
mengembang mempunyai struktur yang lebih lunak dan bersifat irreversible (Awoyale
et al., 2015; Kumoro et al., 2015)
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Tingkat Viskositas Tepung Wikau maombo
Hasil analisis tingkat viskositas reduksi tepung Wikau maombo pada perlakuan
P1F3 (perendaman statis dalam air laut pada wadah baskom 10 liter dan lama
fermentasi 3 hari) dan perlakuan P2F3 (perendaman di laut dan lama fermentasi 3 hari)
dengan menggunakan pH 4, 5, 8, dan 9 dan dihitung menggunakan persamaan Huggins
dan Mark-Howink Sakurada dapat dilihat pada Gambar 1 sampai 4.
Berdasarkan Gambar 1, dapat dijelaskan bahwa perbedaan perendaman dan lama
fermentasi berpengaruh terhadap viskositas reduksi tepung Wikau maombo yang
dihasilkan. Pada perlakuan P1F3 viskositas reduksi yang dihasilkan lebih tinggi
dibandingkan dengan perlakuan P2F3 dan perlakuan kontrol (T). Sedangkan pada
perlakuan P2F3 viskositas reduksi yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan perlakuan
kontrol (T). Sedangkan pada perlakuan kontrol (T) viskositas reduksi yang dihasilkan
lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan keduanya.

Viskositas Reduksi

Viskositas reduksi tepung wikau maombo pada pH 4
800 y = 34048x - 188.1 y = 32510x - 133.34y = 3030.5x - 21.428
R² = 0.7937
R² = 0.9084
700
R² = 0.8767
600
500
400
300
200
100
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
-100 0
Konsentrasi (g/mL)

P1F3
P2F3
Kontrol

0.03

Gambar 1. Kurva viskositas reduksi tepung Wikau maombo pada pH 4.

Viskositas reduksi tepung wikau maombo pada pH 5
800.000
y = 9843.7x - 3.3582
y = 26725x - 38.39
y = 26399x - 79.217
Viskositas Reduksi

700.000 R² = 0.8123

R² = 0.7528
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Gambar 2. Kurva viskositas reduksi tepung Wikau maombo pada pH 5.
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Perbedaan perendaman dan lama fermentasi berpengaruh terhadap viskositas
reduksi tepung Wikau maombo yang dihasilkan dapat ditunjukkan pada Gambar 2. Pada
perlakuan P1F3 viskositas reduksi yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan
perlakuan P2F3 dan perlakuan kontrol (T). Sedangkan pada perlakuan P2F3 viskositas
reduksi yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan perlakuan kontrol (T). Sedangkan
pada perlakuan kontrol (T) viskositas reduksi yang dihasilkan lebih rendah
dibandingkan dengan perlakuan keduanya. Sedangkan berdasarkan Gambar 3 untuk
perlakuan pada pH 8, diperoleh informasi bahwa perbedaan perendaman dan lama
fermentasi berpengaruh terhadap viskositas reduksi tepung Wikau maombo yang
dihasilkan. Pada perlakuan P1F3 viskositas reduksi yang dihasilkan lebih rendah
dibandingkan dengan perlakuan P2F3 dan perlakuan kontrol (T), Sedangkan pada
perlakuan P2F3 viskositas reduksi yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan
perlakuan kontrol (T). Sedangkan pada perlakuan kontrol (T) viskositas reduksi yang
dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan keduanya.
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800
700
600
500
400
300
200
100
0

y = 22892x - 55.124
y = 20361x - 84.117y = 34398x - 102.41
R² = 0.9356
R² = 0.8913
R² = 0.9929
P1F3

0

0.005

0.01
0.015
0.02
Konsentrasi (g/mL)

0.025

0.03

Gambar 3. Kurva viskositas reduksi tepung Wikau maombo pada pH 8.
Viskositas reduksi tepung wikau maombo pada pH 9
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Gambar 4. Kurva viskositas reduksi tepung Wikau maombo pada pH 9.
Berdasarkan Gambar 4, diperoleh informasi bahwa perbedaan perendaman dan
lama fermentasi berpengruh terhadap viskositas reduksi tepung Wikau maombo yang
dihasilkan. Pada perlakuan P1F3 viskositas reduksi yang dihasilkan lebih tinggi
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dibandingkan dengan perlakuan P2F3 tetapi lebih rendah dibandingkan dengan
perlakuan kontrol (T), Sedangkan pada perlakuan P2F3 viskositas reduksi yang
dihasilkan lebih rendah dibandingkan perlakuan P1F3 dan perlakuan kontrol (T).
Sedangkan pada perlakuan kontrol (T) viskositas reduksi yang dihasilkan jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan perlakuan keduanya.
Hasil penelitian menunjukan nilai viskositas tepung Wikau maombo dengan
menggunakan berbagai macam pH (4, 5, 8, dan 9) dan tepung terigu sebagai kontrol
dengan kosentrasi yang sama, dapat diketahu hasil yang didapatkan dengan penggunaan
pH asam (4 dan 5), nilai viskositas tepung Wikau maombo lebih tinggi dibandingkan
dengan tepung terigu. Sedangkan dengan penggunaan pH basa (8 dan 9), nilai viskositas
tepung Wikau maombo lebih rendah dibandingkan dengan tepung terigu. Terjadinya
peningkatan nilai viskositas tepung Wikau maombo pada suasana asam, dikarenakan
pada saat proses fermentasi terjadi perombakan dinding-dinding sel ubi kayu
mengakibatkan amilosa dan amilopektin mudah keluar dari granula pati. Aprianita et.al
(2014b) melaporkan bahwa peningkatan viskositas disebabkan selama fermentasi
mikroba tumbuh menghasilkan enzim pektinolitik dan sellulolitik yang dapat
menghancurkan dinding sel ubi kayu akibatnya pati yang terdiri atas fraksi amilosa dan
amilopektin mudah keluar dari granula. Selain memecah selulosa, bakteri asam laktat
juga memodifikasi granular pati yang halus menjadi berlubang-lubang. Lubang-lubang
itu memperkuat ikatan antar butiran sehingga adonan tidak gampang terputus dan
bersifat lengket.
Menurut Ariano (2013), nilai viskositas larutan tapioka tak termodifikasi lebih
tinggi dibandingkan nilai viskositas larutan tapioka termodifikasi yaitu sekitar 561,30
Cp menjadi 761,60 Cp. Effendi (2010) melaporkan bahwa, terjadi peningkatan
viskositas tepung MOCAF selama fermentasi dari 0 jam-72 jam dari ubi kayu putih dan
ubi kayu kuning varietas malang dan varietas mentega. Widaningrum dan Purwani
(2006) menyatakan bahwa, kadar pati suatu bahan pangan berpengaruh pada sifat
amilografnya. Semakin tinggi kadar pati maka semakin kental suatu bahan. Sifat
amilograf pati diukur berdasarkan peningkatan viskositas pati pada proses pemanasan
dengan menggunakan Brabender Amylograph.
Pati terdiri dari dua fraksi, fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak larut
disebut amilopektin (Winarno, 2002). Tepung ubi kayu memiliki kandungan
amilopektin sebesar 87%. Fraksi amilopektin inilah yang sebenarnya menyebabkan
adonan menjadi kental. Dibandingkan amilosa, amilopektin memiliki viskositas dan
kekentalan yang tinggi, sehingga adonan berbahan baku pati singkong umumnya
bersifat lengket. Amilosa memberi efek "keras" atau "pera", sedangkan amilopektin
memberikan efek lunak bagi adonan (Nuwamanya et.al., 2005).
KESIMPULAN
Tepung wikau maombo dari lama fermentasi yang terpilih memiliki karakteristik
gelatinisasi yang terdiri dari waktu gelatinisasi dan suhu gelatinisasi berturut-turut untuk
perendaman statis dalam baskom dan perendaman di laut yaitu 2 menit 36 detik; 76°C
dan 3 menit 3 detik; 76°C dan tingkat viskositas rata-rata pH4 (247.92 KD ; 171.19KD),
pH5 (44.89 KD ; 97.82 KD), pH8 (66.23 KD ; 104.34 KD), dan pH9 (211.69 KD ;
156.19 KD).
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Abstrak
Emulsi Virgin Coconut Oil (VCO) merupakan salah satu produk alternatif lain untuk
mengurangi rasa berminyak pada mulut, yang diakibatkan mengkonsumsi VCO secara langsung.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik emulsi VCO dengan menggunakan
berbagai jenis emulsifier. Emulsi dibuat dengan mencampurkan VCO dan air dengan berbagai
perbandingan yaitu, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 dan 10:90. Digunakan
3 jenis emulsifier yaitu Span 80, Tween 80 dan Lesitin Kedelai dengan konsentrasi masingmasing 0,75 persen. Analisis dilakukan terhadap sifat fisik, kimia dan stabilitasnya. Viskositas
emulsi VCO dengan menggunakan emulsifier Span 80 (VCO: air = 70:30) 365 cP, dengan
emulsifier Tween 80 (VCO: air = 80:20) 2680 cP dan dengan emulsifier lesitin kedelai (VCO: air
= 80:20) 360 cP. Kandungan bilangan peroksidanya rendah (1,51 – 2,7) meq/kg sampel dan
kandungan FFA juga rendah (0,05-0,10) persen yang menunjukkan produk emulsi tidak tengik.
Kandungan asam lauratnya 48-49% yang masih memenuhi standard kandungan asam laurat
untuk VCO murni. Sifat-sifat ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya agar
dihasilkan emulsi VCO yang enak untuk dikonsumsi.
Kata kunci: emulsi VCO, span 80, tween 80, lesitin kedelai, stabilitas

PENDAHULUAN
Salah satu produk hasil olahan kelapa adalah Virgin Coconut Oil (VCO). VCO
merupakan minyak kelapa murni yang terbuat dari daging kelapa segar yang diolah
tanpa pemanasan tinggi, sehingga kandungan yang penting dalam minyak tetap dapat
dipertahankan (Villarino, 2005). Berdasarkan hasil uji organoleptik yang telah
dilakukan oleh Wiyani, dkk. (2013) menunjukkan rasa kurang disukai oleh konsumen
karena kesan berminyak pada mulut. Salah satu alternatif untuk mengurangi rasa
berminyak adalah dengan memformulasi VCO dalam bentuk emulsi. Pengolahan VCO
menjadi produk emulsi berbasis VCO yang lebih enak dan stabil juga akan menjadi
keuntungan bagi industri VCO yang memproduksinya (Khor dkk., 2014).
Menurut Winarno (1982) emulsi adalah suatu dispersi atau suspensi suatu cairan
dalam cairan lain yang mana molekul-molekul kedua cairan tersebut tidak saling
berbaur, tetapi saling antagonistik. Pada suatu sistim emulsi biasanya terdapat tiga
bagian utama yaitu : bagian yang terdispersi yang terdiri dari butir-butir yang biasanya
terdiri dari minyak, bagian kedua disebut media pendispersi yang juga dikenal sebagai
fase kontinyu (pendispersi) yang biasanya terdiri dari air dan bagian ketiga adalah
pengemulsi yang berfungsi menjaga agar butir minyak tadi tetap tersuspensi didalam air.
Untuk mendapatkan emulsi yang stabil dan disenangi diperlukan banyak faktor yang
perlu dipertimbangkan dan dikaji. Faktor-faktor tersebut diantaranya, rasio minyak, air
dan emulsifier, kecepatan putar homogenizer dan waktu homogenisasi, jenis dan
konsentrasi emulsifier.
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Penelitian pembuatan emulsi VCO pada berbagai jumlah penambahan air telah
dilakukan oleh Tensiska dkk (2007). Penelitian tersebut menggunakan emulsifier gum
arab. Disamping itu Rita (2011) dan Surfiana (2002) meneliti emulsi minyak sawit
merah yang kaya akan vitamin A dengan rasio minyak dan air yang digunakannya
adalah 70:30.
Pada pembuatan emulsi digunakan alat homogenizer dengan kecepatan dan
waktu tertentu yang sangat tergantung pada produk yang dihomogenisasi. Misalnya
kecepatan 10000 rpm (Fatimah dan Rindengan, 2011) dan Permadi (1999)
menggunakan kecepatan putar 10000 rpm selama 15 menit. Disamping itu kondisi
homogenisasi yang digunakan oleh peneliti lain adalah 13500 rpm selama 30 detik
(Moreau dan Rosenberg, 1996), kecepatan 11.500 rpm selama 5 menit (Dian dkk.,
1996) dan 15000 rpm selama 4 menit (Wiyani, dkk., 2016). Rita (2011) membuat
emulsi minyak sawit merah dengan memvariasikan waktu dan kecepatan homogenisasi
yaitu waktu 1, 3, 4 menit dan kecepatan putar 6000 rpm; 8000 rpm; 10000 rpm.
Berbagai jenis emulsifier dapat digunakan untuk membuat emulsi, baik yang
bersifat alami maupun yang sintetis. Pemilihan pengemulsi atau emulsifier sangat
penting dalam pembentukan emulsi. McClements (2004) menyatakan bahwa, ada
beberapa peranan penting emulsifier selama proses homogenisasi yakni menurunkan
tegangan antar muka antara fase air dengan fase minyak sehingga mengurangi energi
bebas yang diperlukan untuk mengubah dan mengacaukan droplet, serta membentuk
coating yang protektif disekeliling droplet yang akan mencegah koalesens. Beberapa
peneliti menggunakan jenis emulsifier dan konsentrasi yang berbeda dalam pembuatan
emulsinya, misalnya Rita (2011) menggunakan emulsifier Tween 80 dan sukrosa ester
asam lemak tipe S 1570 dan P 1570 masing-masing sebesar 1%. Selain itu Permadi
(1999) meneliti penggunaan Tween 80 dan lesitin sebagai emulsifier dalam stabilitas
emulsi minyak ikan. Emulsifier lain yang digunakan adalah gum arab (Tensiska, 2007),
lesitin, xanthan gum (Traynor dkk., 2013), gliserin ester asam lemak (Chengwei
dkk.,2013), gum Odina (Samanta dkk., 2010) dan ekstrak rosella (Ibrahim dkk., 2013).
Berdasarkan pada penelitian-penelitian tersebut maka pada penelitian ini akan
dicoba untuk mengkaji pengaruh jenis emulsifier terhadap sifat fisik dan kimia emulsi
VCO. Emulsifier yang digunakan adalah Span 80 dan Tween 80 sebagai emulsifier
buatan serta lesitin kedelai sebagai emulsifier alami. Diharapkan data dari penelitian ini
dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemanfaatan VCO dan pengembangan
industri yang berbasis VCO.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlangsung di Laboratorium Kimia Fakultas Teknologi Industri
dan Laboratorium Pharmaceutika Fakultas Farmasi, UMI. Sedangkan untuk pengujian
komposisi asam lemak dilakukan di Laboratorium PAU Pangan dan Gizi UGM
Yogyakarta.
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan utama penelitian adalah VCO yang diperoleh dari CV. Avcol, Makassar.
Bahan lainnya adalah emulsifier Tween 80, Span 80 dan lesitin kedelai serta bahanbahan kimia lain untuk analisis.
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Alat
Alat yang digunakan adalah homogenizer merk Ultra Turrax, viskometer
broekfield, magnetic stirrer , seperangakat alat GC (Shimadzu-FID) dan alat-alat bantu
gelas untuk analisis.
Prosedur Penelitian
Pembuatan Emulsi VCO
Proses pembuatan emulsi VCO didasarkan atas penelitian Rita (2011) dengan
beberapa modifikasi. Sebanyak 90 ml VCO dicampur dengan 10 ml air ditambahkan
emulsifier sesuai variabel (Span 80, Tween 80 dan lesitin kedelai) dengan konsentrasi
masing-masing 0.75 %. Selanjutnya campuran dihomogenisasi dengan kecepatan
15.000 rpm selama 4 menit sehingga terbentuk emulsi. Prosedur diatas diulangi dengan
perbandingan VCO : Air (80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80, 10:90).
Uji Viskositas
Pengujian viskositas dilakukan dengan menggunakan alat Viscometer
Brookefield. Perputaran spindle pada alat dapat diatur sesuai dengan kekentalan sampel
yang digunakan demkian juga kecepatan perputaran spindle. Nilai viskositas akan
terbaca langsung pada alat dengan satuan cP.
Stabilitas Emulsi (Tabibi dan Rhodes, 1996)
Sekitar 60 ml sampel dimasukkan dalam wadah botol dan disimpan pada suhu 5
o
C selama 12 jam dan dipindahkan pada suhu 35 oC selama 12 jam. Hal ini diulang
sampai total 10 siklus (5 siklus suhu 5 oC dan 5 siklus 35 oC). Emulsi yang dianalisa
diukur tinggi pemisahannnya dan dikonversi ke persen pemisahan.
Uji Bilangan Peroksida (SNI 01-3555-1994)
Sampel ditimbang sebanyak 5 gram ke dalam erlenmeyer 300 ml. Ditambahkan
10 ml kloroform dan 15 ml asam asetat glasial dan erlenmeyer digoyangkan untuk
mencampur sampel. Selanjutnya ditambahkan 1 ml KI jenuh dan erlenmeyer segera
ditutup sambik dikocok kira-kira 5 menit ditempat gelap pada suhu 15 – 25 oC.
Kemudian ditambahkan 75 ml air suling dan dikocok dengan kuat. Larutan dititer
dengan larutan standar Natrium tiosulfat 0,2 N dengan larutan pati sebagai indikator.
Bilangan peroksida dinyatakan dalam meq/ kg sampel.
Uji Asam Lemak Bebas (Sudarmadji, 1996)
Sebanyak 30 gram contoh ditimbang dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer,
selanjutnya ditembahkan 50 ml alkohol netral yang panas dan 2 ml indikator
phenolphthalein (pp). Kemudian dititrasi dengan larutan 0,1 N NaOH yang telah
distandardisasi sampai warna merah jambu tercapai dan tidak hilang selama 30 detik.
Kadar asam lemak bebas dinyatakan sebagai % FFA.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Viskositas dan Stabilitas Emulsi
Pada pembuatan suatu emulsi, jenis emulsifier yang digunakan sangat
berpengaruh terhadap karakteristik emulsi yang terbentuk. Pada Tabel 1. disajikan data
viskositas dari berbagai rasio VCO-air dengan tiga jenis emulsifier.
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Tabel 1. Data uji viskositas (cP)
Jenis emulsifier
Rasio VCO : Air
Span 80

Tween 80

Lesitin kedelai

10 : 90

6

6

6

20 : 80

10

8

8

30 : 70

12

12

14

40 : 60
50 : 50
60 : 40
70 : 30

18
22
34
365

18
20
76
1100

17
20
96
230

80 : 20
90 : 10

72
63

2680
860

360
127

Dari Tabel 1. dan Gambar 1, terlihat bahwa emulsi VCO dengan jumlah
penambahan air yang banyak akan menghasil viskositas yang rendah yaitu 6 cP
(penambahan 90 % air), viskositas perlahan-lahan meningkat sampai perbandingan
VCO-air 60 : 40 sebesar 34-96 cP. Peningkatan yang signifikan terlihat pada rasio
VCO: air (70:30) yaitu 365 cP dengan menggunakan emulsifier Span 80 dan jika
menggunakan lesitin kedelai diperoleh viskositas 360 cP pada rasio VCO-air (80:20).
3000
2500
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2000

lesitin kedelai
Viskositas (cP)

1500

tween 80

1000
500
0
0
-500

20

10:90 20:80 30:70
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80:20 90:10

100

Rasio VCO : Air

Gambar 1. Grafik hubungan viskositas (cP) dan Rasio VCO-Air
Pada penggunaan emulsifier Tween 80 peningkatan yang sangat signifikan
terjadi pada rasio 80:20, yang mencapai viskositas 2680 cP. Emulsi dengan viskositas
rendah lebih rentan terhadap kriming dan sineresis (Dickinson dkk., 2007). Hal ini
terbukti pada data stabilitas emulsi dengan menggunakan 3 jenis emulsifier (Gambar 2).
Semakin banyak air yang ditambahkan, emulsi semakin tidak stabil. Meningkatnya
jumlah air yang ditambahkan, akan menghasilkan emulsi yang tidak stabil yang dapat
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Stabilitas Emulsi (%)

dilihat dengan tingkat penurunan stabilitas sekitar 13-20 %. Dari penampakan fisik,
formula ratio VCO-air
70:30 dan 80:20 dengan emulsifier Tween 80 tidak
menghasilkan kriming, hal ini juga dapat dilihat dari viskositas yang sangat tinggi
sehingga mencegah terjadinya kriming. Kriming tidak langsung menyebabkan emulsi
pecah, tapi kriming merupakan pencetus terjadinya koalesens sehingga emulsi dapat
pecah atau tidak stabil.
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Gambar 2. Grafik hubungan rasio VCO: air dan stabilitas emulsi (%)
Pada rasio VCO-air (70:30) dan (90:10) dengan menggunakan emulsifier lesitin
kedelai, kriming sudah mulai terjadi. Sekitar 70 persen emulsi yang tidak terpisah,
namum pada pengocokan kembali, emulsi yang terbentuk tetap bersatu. Demikian
halnya pada emulsi dengan menggunakan emulsifier span 80 tingkat kestabilan hanya
mencapai 95 % pada rasio VCO-air (70:30). Bagian yang tidak terpisah sekitar 95
persen dan 5 persennya mengalami kriming. Jika dilakukan pengocokan, emulsi tetap
kembali stabil. Menurut McClements (2004), kerusakan emulsi terjadi melalui 3
mekanisme utama yaitu kriming, flokulasi dan koalesens. Kriming merupakan proses
pemisahan yang terjadi akibat gerakan-gerakan ke atas/ ke bawah karena gaya gravitasi
terhadap fase-fase yang berbeda densitasnya. Flokulasi merupakan agregasi dari droplet
dimana jumlah dan ukuran globula tetap. Namun flokulasi akan mempercepat terjadinya
kriming. Koalesens adalah penggabungan globula-globula menjadi globula yang lebih
besar. Jika dilihat dari stabilitas emulsinya maka penggunaan Tween 80 akan
menghasilkan stabilitas tertinggi. Stabilitas tersebut terjadi pada rasio VCO:air 70:30
dan 80:20. Jika digunakan emulsifier span 80 saja dan lesitin soya saja stabilitasnya
masih sedikit lebih rendah, sehingga perlu ditambahkan atau digabungkan emulsi lain
untuk menghasilkan tingkat kestabilan yang lebih tinggi. Hal ini telah diteliti oleh
Wiyani dkk. (2016) penggunaan campuran emulsi Span 80 dan Tween 80 secara
bersamaan akan menghasilkan emulsi yang stabil dengan tingkat kestabilan 100 %
(tidak ada emulsi yang terpisah) bahkan menghasilkan viskositas lebih dari 3000 cP.
Bilangan Peroksida dan Asam Lemak Bebas
Salah satu indikator terjadinya ketengikan pada produk yang mengandung
lemak, dapat dilihat dari bilangan peroksidanya. Data bilangan peroksida dan asam
lemak bebas dari emulsi VCO dengan menggunakan 3 jenis emulsifier ditunjukkan
pada Tabel 2.
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Tabel 2. Karakteristik emulsi VCO menggunakan 3 jenis emulsifier
Jenis emulsifier
Rasio VCO : Air
Span 80

Tween 80

Lesitin kedelai

Bilangan Peroksida
(mek/kg)
90 : 10

1.7428

1.7865

2.1428

80 : 20

1.9971

1.5925

2.7071

70 : 30
Asam Lemak Bebas
(%)
90 : 10
80 : 20

1.7642

1.5428

2.5731

0.0763
0.0828

0.0601
0.0485

0.0476
0.0528

70 : 30

0.0992

0.0476

0.0552

Berdasarkan Tabel 2. terlihat bahwa bilangan peroksida yang dihasilkan dari
VCO-air dengan menggunakan tiga jenis emulsifier berkisar antara (1,54 – 3.14) meq/
kg sampel. Analisis bilangan peroksida ditujukan untuk mengetahui total peroksida
sebagai produk sementara dari oksidasi lemak yang dapat menyebabkan ketengikan
pada minyak. Berdasarkan Codex-Stan 210-1999 kadar maksimum bilangan peroksida
pada virgin fat and oils sebesar 15 meq/ kg sampel. Dismping itu standar yang
dikeluarkan oleh APCC (2009) bilangan peroksida maksimum pada VCO adalah 3 meq/
kg sampel. Bilangan peroksida yang rendah dikarenakan VCO mengandung sekitar 90
persen asam lemak jenuh yang lebih tahan terhadap proses ketengikan akibat oksidasi
dibandingkan dengan asam lemak tidak jenuh (Syah, 2005).
Kadar asam lemak bebas pada emulsi VCO dengan menggunakan tiga jenis
emulsifier dicantumkan pula pada Tabel 2. Asam lemak bebas yang diperoleh berkisar
(0,04-0,08) persen yang cukup rendah dibandingkan kadar asam lemak VCO maksimum
menurut APCC yaitu 0,5 persen (Syah, 2005). Disamping itu, sebagai pembanding
kadar asam lemak bebas minyak kelapa menurut SII-0150-77 maksimal 5 persen.
Menurut Ketaren (1986) dalam bahan pangan, kadar asam lemak bebas 0,2 persen dari
bobot lemak akan mengakibatkan citarasa yang tidak diinginkan. Dengan demikian
produk emulsi VCO ini dapat dikatakan tidak tengik.
Komposisi Asam lemak Emulsi VCO
Kualitas VCO ditentukan dengan banyaknya kandungan asam laurat (C12).
Pada Tabel 3. disajikan data hasil komposisi asam lemak dari emulsi VCO dengan
berbagai macam emulsifier yang digunakan. Data yang tercantum diambil dari rasio
emulsi VCO dan air yang menghasilkan emulsi yang stabil.
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Tabel 3. Komposisi asam lemak emulsi VCO dengan berbagai jenis emulsifier
Jenis Asam Lemak
Span 80
Tween 80
Lesitin kedelai Standar APCC
VCO:air
VCO:air
VCO:air
untuk VCO 1)
(70:30)
(80:20)
(80:20)
Asam Kaproat(%)
0.43
0.42
0.39
0.4-0.6
Asam Kaprilat (%)
7.85
7.75
7.28
5.0-10.0
Asam Kaprat (%)
6.73
6.49
6.21
4.5-8.0
Asam Laurat (%)
49.42
49.22
47.98
43.0-53.0
Asam Miristat (%)
17.91
18.37
18.75
16.0-21.0
Asam Palmitat (%)
8.40
8.45
9.07
7.5-10.0
Asam Oleat (%)
9.08
9.28
10.31
5.0-10.0
1)
Sumber : APCC (2009)
Berdasarkan Tabel 3., terlihat bahwa kandungan asam laurat dan jenis asamasam lemak lainnya dari tiga jenis emulsi VCO yang menggunakan emulsifier berbeda
masih sesuai dengan standard yang dikeluarkan oleh APCC untuk VCO murni. Asam
lemak jenuh dalam minyak kelapa ataupun VCO, tersusun dari mayoritas asam lemak
jenuh rantai sedang (C6-12) (64%) dan sisanya asam lemak jenuh rantai panjang (C1424) (28%). Asam lemak jenuh rantai sedang yang dikenal dalam istilah medis sebagai
MCFA (Medium Chain Fatty Acid), mudah dicerna oleh lipase usus dalam tubuh dan
tidak memerlukan bantuan ezim lipase pangkareas seperti pada proses pencernaan asam
lemak rantai panjang (LCFA) (Villarino, dkk., 2005). Berdasarkan beberapa fakta
empirik dan uji klinis, menunjukkan VCO bermanfaat untuk membantu dalam proses
penyembuhan beberapa penyakit. Disamping itu, VCO bermanfaat untuk perawatan
tubuh serta sebagai sumber energi dan meningkatkan stamina tubuh (Kaunitz and
Dayrit, 1992; Nevin dan Rajamohan, 2008).
KESIMPULAN
Penggunaan emulsifier span 80, tween 80 dan lesitin soya akan menghasilkan
viskositas dan stabilitas emulsi yang berbeda. Emulsi yang paling stabil dan
menghasilkan vikositas tertinggi (2680 cP) diperoleh pada penggunaan rasio VCO-air
(80:20) dengan emulsifier tween 80. Bilangan peroksida dan kandungan asam lemak
bebasnya cukup rendah, yang menunjukkan emulsi tidak tengik. Kandungan asam
laurat yang dihasilkan dengan menggunakan ketiga jenis emulsifier tersebut masih
sesuai dengan standard APCC.
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EVALUASI SIFAT YOGURT BEBAS GULA DENGAN KACANG HIJAU DAN EDAMAME
SEBAGAI SUMBER PROTEIN
Evaluation of Properties of Sugar-Free Yoghurt with Mung Bean and Edamame as Protein Sources
Filiana Santoso*dan Daniel Agustian
Food Technology Department – Faculty of Life Sciences and Technology – Swiss German University
EduTown Kav. II.1., BSD City, Tangerang 15339
Penulis Korespondensi: email filiana.santoso@sgu.ac.id

Abstrak
Kacang-kacangan nabati dikenal sebagai nutrisi yang meningkatkan kesehatan karena
kandungan proteinnya yang tinggi. Oleh karena itu, mereka berpotensi untuk digunakan sebagai
sumber protein dalam produksi yogurt menggantikan susu sapi. Namun, jenis protein yang
berbeda di kacang-kacangan dan susu sapi dapat mempengaruhi sifat yogurt yang dihasilkan.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penggunaan edamame dan kacang hijau dalam
produksi yogurt. Selain itu, dalam rangka mengembangkan produk yogurt bebas gula, tiga
pemanis buatan dan kombinasinya dipakai dalam penelitian ini sebagai pengganti sukrosa. Hasil
penelitian menunjukkan sifat yogurt sangat dipengaruhi oleh bahan dasar yang digunakan,
terutama tekstur dan penampakan yogurt dari susu sapi terlihat lebih baik daripada yogurt yang
terbuat dari kacang-kacangan. Analisis proksimat menunjukkan sifat yogurt yang terbuat dari
kacang hijau maupun edamame memenuhi kriteria yogurt yang ditetapkan Standar Nasional
Indonesia (SNI), kecuali untuk kandungan protein. Dari kadar lemak, yogurt kacang-kacangan
ini dapat dikategorikan sebagai yogurt rendah lemak. Kombinasi fruktosa dan xylitol sebagai
pengganti sukrosa menghasilkan sifat yogurt terbaik, baik untuk yogurt yang terbuat dari susu
sapi maupun kacang-kacangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanis buatan dapat
menggantikan dengan baik peran sukrosa sebagai nutrisi bagi bakteri dalam yogurt. Analisis
organoleptik memperlihatkan bahwa yogurt kacang hijau sangat disukai dari segi rasa dan bau.
Sementara itu, yogurt susu sapi mendapatkan skor lebih tinggi untuk tampilan, tekstur dan
warna. Menariknya, yogurt susu sapi dan yogurt kacang hijau mendapatkan skor yang serupa
dalam hal kesukaan. Hal ini membuka peluang penggunaan kacang hijau untuk menggantikan
susu sapi di yogurt.
Kata kunci: yogurt, kacang bean, edamame, pemanis buatan

PENDAHULUAN
Yogurt adalah produk bahan pangan fungsional berbasis susu, dimana struktur
dasarnya telah diubah melalui proses fermentasi oleh organisme kultur starter.Yogurt
dinilai dapat meningkatkan kesehatan karena mengandung bakteri hidup yang dianggap
probiotik. Industri yogurt berkembang pesat dilihat dari semakin banyaknya jenis yogurt
yang ditawarkan di pasaran.Saat ini produk yogurt didominasi oleh bahan dasar susu
sapi, akan tetapi dengan bertambahnya konsumen vegetarian terutama di negara maju,
permintaan terhadap produk probiotik nabati semakin meningkat. Selain itu, intoleransi
laktosa dan kadar kolesterol merupakan dua kelemahan utama dari produk susu hewani
(Heenan et al. 2004; Yoon et al. 2006). Yogurt dapat dibuat dari berbagai macam susu,
termasuk susu dari kacang-kacangan dan biji-bijian yang memiliki berbagai efek yang
berguna. Nirmagustina et al. (2014) menemukan sifat antimikroba dari yogurt kacang
kedelai (soygurt) terhadap bakteri E. coli dan S. aureus karena produksi asam laktat dan
hydrogen peroksida selama proses fermentasi.Konsumsi yogurt kedelai hitam pada lakilaki penderita dyslipidemia sealam 21 hari dengan dosis 115 ml dapat menurunkan
kadar kolestertol total sebanyak 1.64% dan trigliserida 7.85% (Sundari et al. 2013).
Kacang tunggak juga digunakan sebagai bahan dasar yogurt yang mana memiliki
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kandungan protein dan fosfor yang baik untuk kesehatan, serta kandungan lemak yang
lebih rendah dibandingkan dengan kacang kedelai (Kariani et al. 2016). Penelitian
terdahulu membuat yogurt dari biji wijen yang diperkaya dengan keju whey kering
menghasilkan tekstur yang khas untuk yogurt (Afaneh 2013).Beberapapenelitian
menelitiproses fermentasi dari kacang hijau (Vigna radiata) menjadi produk seperti
yogurt dan kefir (Wijaningsih 2008; Wu et al.2015).
Pada dasarnya edamame adalah kacang kedelai (Glycine max (L.) Merr.) yang
dipanen sebagai sayuran ketika belum matang. Seperti halnya kacang kedelai,
kandungan biji edamame kaya protein dan sangat bergizi (Konovsky et al.
1994).Karena edamame memiliki kandung protein yang tinggi, rasa yang lebih ringan,
tekstur yang lebih menyerupai kacang-kacangan serta lebih mudah dimasak bila
dibandingkan dengan biji kedelai, edamame banyak dipromosikan sebagai sayuran baru
untuk konsumsi global. Saat ini, edamame kebanyakan dikonsumsi sebagai camilan
dengan cara direbus dalam air asin, dan bijinya langsung dimakan dengan cara
menekannya keluar dari kulit polong.Di beberapa negara Asia, edamame digunakan
sebagai tambahan sayuran dalam sup atau diproses sebagai manisan. Sejauh tinjauan
pustaka yang dilakukan, belum ada studi yang meneliti penggunaan edamame sebagai
bahan baku dari produk fermentasi seperti yogurt. Dilihat dari kandungan protein dan
gizinya yang tinggi, edamame dengan baunya yang khas berpotensi untuk digunakan
sebagai bahan baku yogurt nabati.
Penggunaan pemanis buatan pada industri makanan dan minuman bertambah
jumlahnya seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya membatasi
konsumsi gula (Ludwig et al. 2001; Parpinello et al. 2001; Schulze et al. 2004; Sun dan
Empie 2007, Rodbotten et al. 2009). Pemanis buatan bukan hanya menguntungkan bagi
para penderita diabetes, tetapi juga bagi konsumen yang menjalani program penurunan
berat badan atau yang ingin membatasi konsumsi sukrosa tanpa mengurasi rasa manis
pada makanan atau minumannya. Elainne (2010) meneliti penggunaan pemanis buatan
pada soygurt dan menemukan soygurt yang dihasilkan memiliki jumlah bakteri asam
laktat yang lebih tinggi dari soygurt dengan sukrosa. Hal ini menunjukkan nilai tambah
pemakaian pemanis buatan dalam yogurt berbahan dasar nabati.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Pangan, Laboratorium
Kimia dan Laboratorium Biologi Swiss German Unviersity. Pengujian kandungan
protein dan lemak dilakukan oleh PT. Saraswanti Indo Genetech.
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kacang hijau (Vigna
radiata) dan edamame (Glycine max (L.) Merr.) yang diperoleh dari Pasar Modern,
BSD City, Tangerang. Susu pasteurisasi merk Diamond dibeli dari AEON supermarket,
BSD City, Tangerang. Fruktosa, Xylitol, Sucralose dibeli dari Eka Makmur Sentosa,
Indonesia; kultur starter Bakteri Asam Laktat (BAL) yaitu Lactobacillys bulgaricus dan
Streptococcus thermophillusdari Bibit Starter Yoghurt, Indonesia. Etanol 96% foodgrade, NaOH, phenolptalin dibeli dari Multijaya Kimia, Indonesia, sedangkan plate
count agar dari Merck, Jerman.
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Alat
Alat yang digunakan adalah sebagai berikut: Autoklaf, Yogurt Inkubator, Oven,
pH meter, Viskosimeter, Blender, Timbangan, Gelas Ukur, Magnetic Stirrer,
Erlenmeyer, Termometer, Lemari Pendingin.
Rancangan Percobaan
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan
acak lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan yang diberikan
yaitu sebagai berikut:
Tabel 1. Penggunaan gula/pemanis buatan pada yogurt
Kandungan
Kode Sampel
Pemanis
gula
Susu Sapi
Edamame
Kacang Hijau
Sukrosa
0.5 g
SS
SE
SK
Fruktosa
5ml
FS
FE
FK
Sucralose
10ml
SLS
SLE
SLK
Xylitol
10mg
XS
XE
XK
Sucralosa + Xylitol
5mg + 5ml
SLXS
SLXE
SLXK
Fruktosa + Xylitol
2.5ml + 5 mg
FXS
FXE
FXK
Fruktosa + Sucralose
2.5ml + 5ml
FSLS
FSLE
FSLK
Prosedur Penelitian
Pembuatan Susu Edamame dan Kacang Hijau
Kacang hijau dan edamame direndam dalam air selama 8-12 jam, dipisahkan
dari kulitnya, dicampur air dengan rasio 200 g kacang dalam 1 l air, kemudian
dihaluskan dengan menggunakan blender. Hasilnya disaring dengan kain penyaring dan
diremas hingga tidak ada air yang tersisa. Lalu susu kacang hijau dan susu edamame
tersebut dipasteurisasi pada suhu 80C selama 30 menit. Susu kacang-kacangan tersebut
diturunkan suhunya hingga 45C sebelum dipakai untuk pembuatan yogurt.
Pembuatan Yogurt
Proses pembuatan yogurt dilakukan dengan menginokulasi susu yang telah
dicampur dengan gula/pemanis buatan sesuai perlakuan. Inokulasi memakai starter yang
telah disiapkan sebelumnya dengan rasio 10% w/v. Setelah itu diinkubasi pada suhu
37C selama 8 jam. Setelah itu yogurt disimpan dalam wadah plastik pada suhu 4C.
Nilai pH
Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Alat pH meter
dikalibrasi terlebih daulu dengan bugger untuk pH 4 dan pH 7 sesuai kisaran pH yogurt.
Pengukuran dilakukan dengan mencelupkan elektroda pH meter ke dalam 10 ml sampel
(AOAC, 1995).
Keasaman
Pengukuran keasaman dilakukan dengan menghitung kadar asam setara asam
laktat dengan metode titrasi (Hadiwiyoto, 1994). Yogurt yang akan diukur keasamannya
diambil sampelnya sebanyak 5 g dan dicampur dengan 10 ml air. Sebelum dititrasi
sampes ditetesi dengan phenolptalin 1% sebanyak 3 tetes, setelah itu sampel dititrasi
dengan NaOH 0,1 N sampai terlihat warna merah muda konstan. Perhintungan kadar
asam dilakukan dengan rumus:
𝑉
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Keterangan:
V = Volume NaOH (ml)
N = Normalitas NaOH (0,1 N)
B = Berat molekul asam laktat (90)
M = massa sampel
Viskositas
Viskositas diukur dengan menggunakan Brookfield viskosimeterdigital tipe LV.
Spindel yang digunakan adalah spindel 2. Kecepatan divariasikan antara 0,6 – 1,2.
Sampel yogurt ditimbang 100 ml dalam gelas beaker. Spindel nomor 2 dipasang
pada viskosimeter, spindel diturunkan hingga terendam dalam yogurt sampai pada
garis batas spindel. Kepala spindel harus berada pada posisi tengah dari yogurt.
Viskositas yogurt dibaca pada alat kemudian dilakukan perhitungan sesuai factor
konversi. Rumus: 𝑉
Keterangan:
V = Viskositas
N = Angka bacaan
fk = factor konversi
Kadar Air
Pengujian kadar air dilakukan menggunakan metode thermogravimetri (AOAC,
1999). Sampel ditimbang sebanyak 2-10 g dan dimasukkan ke dalam cawan yang
sudah diketahui beratnya. Kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 100105C selama 3 jam. Lalu didinginkan dalam eksikator selama 10 menit kemudian
ditimbang, dimasukkan kedalam oven kembali selama 1 jam dan didinginkan dalam
eksikator selama 10 menit kemudian ditimbangkembali. Pemanasan dalam oven dan
penimbangan diulangi sampai berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut ≤
0,2 mg). Kadar air dihitung dengan rumus:

Keterangan:
w1 = berat sampel awal
w2 = berat sampel akhir
Kadar Abu
Pengukuran kadar abu dilakukan menurut AOAC (1999). Cawan porselen
dipanaskan dalam tanur pada suhu 500C selama 1 jam, lalu didinginkan dalam
desikator selama 45 menit dan ditimbang. 2 g yogurt sampel dimasukkan ke dalam
cawan dan dipanaskan di atas tungku sampai abu berwarna putih yang terbentuk tidak
ada lagi. Kemudian sampel dan cawan dipanaskan dalam tanur pada suhu 600C selama
2 jam, lalu didinginkan dalam desikator selama 45 menit dan ditimbang. Kadar abu
dihitung dengan rumus:
Kadar Protein
Kadar protein diukur dengan metode Kjeldahl (AOAC, 1984). 0,1-0,15 g sampel
yoghurt dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl kemudian ditambahkan 1,9 g K2SO4, 40
mg SeO, 2 ml H2S04 pekat dan batu didih. Selanjutnya didestruksi dengan api kecil
sampai larutan menjadi jernih dan didinginkan serta diencerkan dengan aquades sampai
tanda tera. Larutan dimasukkan ke dalam alat destilasi, ditambahkan 10 ml NaOH40%
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dan didestilasi selama 5 menit. Destilat ditampung dalam 5 ml asam borat yang
ditambahkan 5 tetes metilen biru, kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0,02 N sampai
terjadi perubahan warna. Dikerjakan juga penetapan blanko. Kadar protein dihitung
dengan rumus:

Keterangan:
V1 = volum (ml) dari HCl yang dipakai pada titrasi sampel
V2 = volum (ml) dari HCl yang dipakai pada titrasi blanko
N = normalitas larutan HCl
w = berat sampel
fp = konversi factor protein untuk protein nabati (6,25)
Kadar Lemak
Kadar lemak diukur berdasarkan metode soxhlet (AOAC, 1995). 10 g sampel
dicampur dengan 45 ml air panas dan 55 ml HCl 25%. Campuran tersebut dipanaskan
selama 15 menit dan disaring dengan kertas saring bebas abu, kemudian dicuci sampai
bebas asam dan dikeringkan dalam oven pada suhu 105C selama 3 jam. Setelah itu
sampel dimasukkan ke dalam soxhlet yang diberikan n-hexan sampai setengah penuh.
Sampel diekstraksi selama 5-6 jam. Sampel dipanaskan pada suhu 105C selama 2 jam
atau sampai seluruh n-hexan menguap secara menyeluruh. Kemudian didinginkan
dalam desikator dan ditimbang hingga konstan. Kadar lemak dihitung berdasarkan
rumus:

Keterangan:
w1 = berat labu soxhlet awal
w2 = berat labu soxhlet akhir
s = berat sampel
Total Padatan Bukan Lemak
Total padatan bukan lemak didefinisikan sebagai total padatan yang tersisa
setelah seluruh air hilang dan dikurangi dengan kadar lemak. Total padatan bukan
lemak dihitung berdasarkan rumus:
𝑇
Total Bakteri Asam Laktat
Pengukuran total bakteri asam laktat dilakukan dengan menggunakan metode
hitungan cawan (Total Plate Count). Metode yang digunakan yaitu dari pengenceran
yang dikehendaki, sampel diambil sebanyak 1 ml ke dalam cawan petri. Kemudian
medium MRS agar steril yang telah didinginkan sampai suhu 50C dimasukkan ke
dalam cawan tersebut. Selama penuangan medium, tutup cawan tidak boleh dibuka
terlalu lebar untuk mengurangi kontaminasi dari luar. Segera setelah penuangan, cawan
petri digerakkan di atas meja secara hati-hati untuk menyebarkan sel-sel bakteri asam
laktat secara merata, yaitu digerakkan seperti angka 8. Setelah agar memadat, cawancawan tersebut diinkubasi di dalam incubator dengan posisi terbalik pada suhu 37C
selama 48 jam. Kemudian dilakukan penghitungan jumlah mikroba (CFU/g) dengan
colony counter (Fardiaz, 1993).
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Analisis Sensorik
Analisis sensorik dilakukan menggunakan uji hedonik dengan panelis tidak
terlatih sebanyak 30 orang dengan kisaran usia 20-25 tahun, pria atau wanita berstatus
mahasiswa. Parameter kualitas yang diuji adalah citarasa, penampilan dan tekstur,
warna, bau dan kesukaan. Kisaran skor yang diberikan 1 sampai 5, dengan skor 1 untuk
sangat tidak suka dan skor 5 sangat suka, sementara skor 3 untuk netral. Data hasil uji
hedonic diproses secara statistik menggunakan tes Friedman dan Wilcoxon.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara penampakan, yogurt susu sapi terlihat lebih kental dari yogurt edamame
dan kacang hijau. Ketiga sampel beraroma khas yogurt serta memiliki rasa asam dan
bertekstur homogen. Akan tetapi dari faktor kekentalan, yogurt edamame dan kacang
hijau terlihat lebih mirip yoghurt drink daripada yogurt. Seluruh sampel diuji dengan 3
kriteria uji, yaitu nilai pH, keasaman dan viskositas, untuk menentukan sampel mana
yang memiliki kriteria yang lebih unggul. Data nilai pH, keasaman dan viskositas dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 2. Nilai pH, keasaman dan viskositas dari sampel yogurt
Sampel NilaipH Keasaman (%) Viskositas (cPs)
4.79
SS
0.64
5081.1
4.87
FS
0.71
5233.8
5.01
SLS
0.66
2615.3
5.22
XS
0.66
3296.0
4.59
SLXS
0.47
3284.9
4.29
FXS
0.70
4989.8
4.81
FSLS
0.68
4668.2
SE
4.88
0.73
1443.1
FE
4.69
0.79
1313.5
SLE
5.18
0.59
986.2
XE
5.34
0.53
1641.2
SLXE
4.70
0.86
1218.3
FXE
4.57
0.60
1400.6
FSLE
4.75
0.75
1104.0
SK
4.75
0.69
1370.0
FK
4.80
0.67
1399.5
SLK
4.94
0.69
1417.1
XK
5.14
0.68
1281.5
SLXK
5.04
0.48
1427.2
FXK
4.69
0.59
1207.8
FSLK
4.71
0.59
1284.2
Menurut Tamime (2006), nilai pH yang baik untuk yogurt adalah antara 3,6-4,8.
Dari data pada Tabel 2. terlihat bahwa nilai pH dari semua sampel berkisar antara 4,295,34 yang merupakan nilai pH yang khas untuk produk fermentasi. Pengaruh
penggunaan bahan mentah nabati terlihat tidak memiliki efek yang nyata pada nilai pH.
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Sementara substitusi sukrosa dengan kombinasi fruktosa dan xylitol mengakibatkan
nilai pH yang lebih rendah dari sampel yang lain. Nilai pH dari yogurt edamame dan
kacang hijau pada studi ini serupa dengan hasil penelitian Putra (2015) yang membuat
yogurt dengan susu kedelai. Akan tetapi kecenderungan penurunan nilai pH pada yogurt
nabati yang ditemukan oleh Putra tidak ditemukan pada penelitian ini.
Jumlah asam (sebagai asam laktat) dari sampel yogurt terukur dalam rentangan
antara 0.47-0.86%. Menurut Standar Nasional Indonesia 2981:2009, keasaman yogurt
berkisar antara 0,5-2,0%, sehingga seluruh sampel yogurt dalam penelitian ini
memenuhi syarat mutu SNI, kecuali yogurt susu sapidan kacang hijau dengan
kombinasi sucralose-xylitol, walupun jumlah asam kedua sampel tersebut hanya sedikit
di bawah batas (0,47% dan 0,48%). Asam laktat merupakan hasil dari fermentasi
laktosa oleh bakteriLactobacillus bulgaricus danStreptococcus thermophilus yang
terdapat dalam starter yogurt. Data jumlah asam dari sampel yogurt menunjukkan
bahkan tanpa penambahan susu sebagai sumber laktosa pada yogurt edamame dan
kacang hijau, bakteri starter dapat memanfaatkan sumber karbon lain pada susu kacang
hijau dan susu edamame. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Shurtleff dan Aoyagi
(1984) pada pembuatan yogurt dari susu kedelai.Jumlah asam yogurt kacang hijau
(0,48-0,69%) pada penelitian ini jauh lebih rendah daripada yogurt kacang hijauyang
dibuat oleh Agustina (2010), dimana jumlah asam mencapai 1,43-1,47%. Hal ini dapat
disebabkan oleh lebih pendeknya waktu inkubasi yang digunakan pada penelitian ini.
Tidak terlihat perbedaan dari kadar asam yang berarti antara yogurt dengan sukrosa dan
yogurt dengan pemanis buatan.
Viskositas dari produk yogurt tidak ditetapkan oleh SNI, hanya penampakan
yogurt harus berupa cairan kental sampai semi padat. Dilihat dari data pada Tabel 2,
viskositas yogurt edamame dan kacang hijau lebih rendah daripada yogurt susu sapi,
sementara kedua yogurt nabati memiliki viskositas yang mirip. Penampakan kedua
yogurt tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai minuman yogurt (yoghurt drink).
Berdasarkan nilai pH, jumlah asam dan viskositas, dari seluruh sampel yogurt dipilih
tiga sampel dengan bahan dasar yang berbeda yang memiliki mutu yang terbaik dengan
mengacu kepada SNI ataupun referensi lain. Menariknya, penggunaan kombinasi
fruktosa dan xylitol (FX) pada yogurt susu sapi memiliki mutu yang terbaik dibanding
sampel lain, termasuk yogurt kontrol positif yang menggunakan sukrosa. Hal yang
samaditemukan untuk yogurt edamame maupun kacang hijau. Ketiga sampel ini diuji
lebih lanjut untuk analisa proksimat, dimana datanya dapat dilihat di Tabel 3.
Tabel 3. Karakterisasi yogurt susu sapi, edamame, kacang hijau dengan pemanis
fruktosa-xylitol
Sampel
FXS
FXE
FXK
Kadar air (%)
81,13
78,47
79,19
Kadar abu (%)
0,27
0,19
0,18
Protein (%)
3,40
2,31
1,99
Kadar lemak (%)
4,36
2,34
1,62
Total padatan
bukan lemak (%)
14,51
19,19
19,19
Total bakteri asam
191 x 107
laktat (CFU/g)
197 x 107
168 x 107
Kadar air pada yogurt menunjukkan kisaran 78 – 81% yang mana menunjukkan
kandungan terbesar dari yogurt adalah air. Hal ini wajar dikarenakan dalam susu
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sapi/susu edamame/susu kacang hijau, kandung yang terbesarnya adalah air, yang mana
sejalan dengan hasil penelitian lain (Wawan, 2010; Sunarlim 2007) Proses fermentasi
pada pembuatan yogurt tidak banyak mengurangi kadar air, karena pada proses tersebut
yang terjadi adalah penggumpalan protein pada susu setelah pembentukan asam laktat.
Kadar air pada yogurt kacang-kacangan sedikitlebih rendah daripada kadar air pada
yogurt susu sapi, karena susu kacang hijau dan edamame memiliki kadar air yang lebih
rendah yang ditunjukkan dari kekentalan yang lebih tinggi dibanding susu sapi. Hal ini
disebabkan pada proses pembuatan susu kacang-kacangan tersebut, serat edamame dan
kacang hijau terekstraksi pada saat homogenisasi dengan air, dan tidak tersaring oleh
kain saring.
Kadar abu pada yogurt susu sapi maupun yogurt edamame dan kacang hijau
yang dihasilkan memenuhi kriteria SNI 2981:2009 untuk parameter mutu yogurt yaitu
maksimal 1,0%. Sementara untuk kadar protein, hanya yogurt susu sapi yang memenuhi
kriteria mutu SNI tersebut, dimana minimum kadar protein pada yogurt adalah 2,7%.
Kandungan protein pada edamame dan kacang hijau sesungguhnya cukup tinggi yaitu
20-24% (Tang et al., 2014). Akan tetapi pada saat dijadikan susu kacang hijau, kadar
protein menurun menjadi sekitar 1,27% (Triyono et al., 2009).
Kadar lemak yogurt susu sapi mencapai 4,36% yang mana memenuhi parameter
yogurt menurut SNI 2981:2009. Sementara kadar lemak pada yogurt edamame dan
kacang hijau lebih rendah, sehingga merujuk kepada SNI 2981:2009 kedua sampel
tersebut termasuk adalam kategori yogurt rendah lemak. Total padatan bukan lemak
adalah kadar bahan kering dikurangi kadar lemak dalam susu dan terdiri dari
karbohidrat, protein, vitamin dan mineral (Potter dan Hotchkiss, 1998). Korelasi antara
total padatan bukan lemak sangat nyata dengan berat jenis susu, semakin tinggi kadar
total padatan bukan lemak maka berat jenis susu akan semakin besar atau
sebaliknya.Total padatan susu bukan lemak ditentukan oleh SNI 2981:2009 dengan nilai
minimum 8,2%. Data pada Tabel 3. menunjukkan bahwa semua yogurt sampel, baik
yang hewani maupun nabati memenuhi standar kriteria mutu ini. Yogurt edamame dan
kacang hijau memiliki total padatan bukan lemak lebih tinggi daripada yogurt susu sapi
dikarenakan kandungan serat yang lebih tinggi pada susu edamame dan kacang hijau.
Total bakteri asam laktat dilakukan dengan metode hitungan cawan (total plate
count) dengan menggunakan medium MRS agar steril yang merupakan media dimana
bakteri Lactobacilli dapat berkembang biak. Menurut SNI 2981:2009, jumlah bakteri
starter pada yogurt diharuskan minimum 107. Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa
total bakteri asam laktat (BAL) memenuhi syarat dan termasuk tinggi. Hal ini
disebabkan oleh sinergi dari L. bulgaricus dan S. thermophillus dalam memperbanyak
koloninya. Sewaktu proses fermentasi,S. thermophillus memproduksi asam piruvat,
asam format dan asam folat yang merangsang pertumbuhan L. bulgaricus. Sementara L.
bulgaricus melepas asam amino valin, histidin dan glisin yang dibutuhkan oleh S.
thermophillus (Prayitno, 2006).Penggunaan edamame dan kacang hijau tidak
mempengaruhi total bakteri asam laktat pada yogurt.

212

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

Tabel 4. Hasil uji organoleptik yogurt susu, edamame dan kacang hijau dengan pemanis
fruktosa-xylitol
Penampakan
Sampel
Rasa
Aroma
Warna
Kesukaan
& tekstur
FXS
2,27a
2,05a
2,78a
2,28a
2,43a
FXE
1,28b
1,73b
1,18c
1,70c
1,22b
FXK
2,45a
2,22a
2,03b
2,02b
2,35a
Pengujian organoleptik dilakukan dengan uji skoring untuk mengetahui respon
terhadap sifat-sifat produk yogurt, yaitu rasa, aroma, penampakan & tekstur, warna dan
kesukaan. Hasil pengamatan tersebut tertera pada Tabel 4. Uji skoring terhadap rasa
menunjukkan bahwa yogurt edamame dinilai paling rendah oleh panelis dengan
perbedaan nyata (P < 0,05). Hal ini disebabkan oleh rasa kacang edamame yang kuat
(beany taste) yang mana dirasakan panelis tidak cocok untuk yogurt. Sementara kedua
sampel yogurt lainnya dinilai memiliki rasa yang mirip. Untuk kriteria aroma,
menariknya uji skoring untuk yogurt susu sapi dan kacang hijau tidak terdapat
perbedaan yang nyata secara statistik, meskipun keduanya memiliki aroma yang
berbeda tetapi tetap khas yogurt. Aroma yogurt kacang edamame kembali mendapat
nilai terendah, dikarenakan bau kacang edamame yang kuat. Untuk penampakan &
tekstur serta warna, yogurt edamame kembali dinilai panelis paling rendah, sementara
yogurt susu sapi dan susu kacang hijau memiliki perbedaan yang nyata, dengan yogurt
susu sapi dinilai paling tinggi. Patut dicatat adalah pemberian nilai untuk kriteria
kesukaan secara menyeluruh, yogurt susu sapi dan yogurt kacang hijau memdapat nilai
yang sangat mirip tanpa perbedaan yang nyata secara statistik. Secara keseluruhan, data
hasil uji organoleptik menunjukkan potensi dari kacang hijau sebagai pengganti susu
sapi dalam pembuatan yogurt, sehingga dapat membuka peluang bagi diversifikasi
produk yogurt dari yang didominasi oleh yogurt hewani menjadi yogurt berbasis nabati.
KESIMPULAN
Penggunaan edamame dan kacang hijau sebagai bahan dasar pada yogurt
mengakibatkan beberapa perbedaan yang nyata, seperti penampakan dan tekstur.
Analisis proksimat menunjukkan bahwa kedua yogurt nabati tersebut memenuhi kriteria
uji yogurt yang ditetapkan SNI, terkecuali kadar protein. Yogurt edamame dan kacang
hijau yang dihasilkan tergolong yogurt rendah lemak. Menariknya, penggunaan
kombinasi fruktosa dan xylitol menghasilkan sifat yogurt yang lebih baik dibanding
penggunaan sukrosa jika dinilai dari 3 kriteria, yaitu nilai pH, kadar asam dan
viskositas. Dari uji organoleptik, yogurt kacang hijau memiliki nilai yang mirip dengan
yogurt susu sapi dalam kriteria rasa, aroma dan kesukaan. Penelitian ini menunjukkan
yogurt kacang hijau dengan pemanis fruktosa-xylitol memiliki potensi yang besar untuk
membuat yogurt berbahan nabati yang bebas gula (sukrosa).
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Abstrak
Ekstrak Curcuma longa (kunyit) merupakan antioksidan dengan keaktifan yang baik dan
stabil terhadap panas dan baik digunakan sebagai antioksidan alternatif yang alami sebagai
pengganti antioksidan sintetik dalam industri pangan.Penelitian ini bertujuan untuk
memanfaatkan kunyit sebagai antioksidan pada minyak goreng hasil penggorengan berulang
danuntuk mengetahui keaktifan ekstrak kunyit sebagai antioksidan pada minyak goreng hasil
penggorengan berulang. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh penambahan ekstrak kunyit pada minyak goreng hasil penggorengan
berulang terhadap pembentukan asam lemak trans, untuk mengetahui pengaruh dosis
penambahan ekstrak kunyit pada minyak goreng hasil penggorengan berulang terhadap
pembentukan asam lemak trans dan untuk mengetahui kandungan asam lemak trans yang
terbentuk pada makanan gorengan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode
eksperimental, dengan cara maserasi untuk mendapatkan ekstrak kunyit, selanjutnya ekstrak
kunyit ditambahkan kedalam minyak penggorengan yang kemudian digunakan untuk
menggoreng bahan pangan secara berulang sebanyak 10 kali. Perlakuan penggorengan terdiri
dari penggorengan tanpa penambahan ekstrak kunyit (kontrol) dan penggorengan dengan
penambahan ekstrak kunyit konsentrasi 0,03%. Pengambilan sampel dilakukan pada
penggorengan 1, 5, dan 10; kemudian dilakukan ekstraksi minyak yang terserap kedalam
makanan gorengan; dan selanjutnya analisis terhadap kandungan asam lemak trans dengan
kromatografi gas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kunyit sangat berpotensi
digunakan sebagai antioksidan dalam mengurangi radikal bebas pada minyak goreng hasil
penggorengan berulang. Nilai antioksidan ekstrak kunyit sangat tinggi dengan nilai IC 50 12,38
μg/ml dengan aktivitas 21,85% dalam meredam radikal bebas. Penambahan ekstrak kunyit
konsentrasi 0,03% pada minyak goreng dapat berfungsi sebagai antioksidan terhadap
terbentuknya asam lemak trans pada minyak goreng hasil penggorengan berulang dan pada
makanan gorengan. Efektivitas ekstrak kunyit konsentrasi 0,03% yang ditambahkan pada minyak
goreng, fungsi antioksidannya hanya efektif sampai penggorengan 5.
Kata kunci: Ekstrak kunyit, uji aktivitas, asam lemak trans

PENDAHULUAN
Salah satu produk pertanian yang cukup banyak adalah kunyit.Indonesia
memiliki variasitumbuhan kunyit lebih banyak dan merupakan salah satu penghasil
kunyit terbesar di dunia (produksi kurang lebih 12 ton/ha).
Antioksidan adalah senyawa yang dapat mencegah terjadinya proses oksidasi.
Antioksidan dapat menangkap radikal bebas yang menyerang tubuh, sehingga proses
oksidasi pada sel-sel tubuh tidak berlanjut. Salah satu bahan alami penghasil antioksidan
adalah tanaman kunyit dari golongan rempah-rempah yang mengandung kurkumin.
Kurkumin adalah salah satu zat aktif yang telah terbukti dapat menangkap radikal
hidroksi, yaitu salah satu bentuk dari radikal bebas (Aznam, 2004).
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Gorengan yang mengandung banyak lemak dan kolesterol, seringkali menjadi
pemicu berbagai macam penyakit, seperti penyakit jantung koroner dan lainlain.Mengonsumsi gorengan yang lazim dijual dipinggir jalan dan di banyak tempat di
tanah air memang sangat beresiko.Makanan gorengan umumnya dimasak dengan
minyak goreng hasil pengulangan pada suhu tinggi dan dalam jangka waktu lama (deep
frying). Beberapa makanan gorengan yang mengandung asam lemak trans, antara lain
pisang goreng, ubi goreng, kroket, tempe goreng, dan ayam goreng tepung yang
digoreng dengan minyak goreng hasil penggorengan berulang. Makanan jenis inilah
yang sesungguhnya memberikan kontribusi tertinggi terhadap asupan asam lemak trans.
Asam lemak jenis ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya penyakit akibat
penyumbatan pembuluh darah, salah satunya adalah penyakit jantung coroner. Asam
lemak trans dan pengaruhnya bagi kesehatan boleh dibilang merupakan masalah gizi
mutakhir yang sedang menjadi kontroversi.
Mengingat zat warna kuning alamiah yang terkandung didalam kunyit yaitu
kurkumin dapat diekstrak dan dimanfaatkan sebagai antioksidan, maka perlu dilakukan
penelitian untuk mengembangkannya sebagai antioksidan pada minyak goreng hasil
penggorengan berulang.Pemanfaatan kunyit sebagai antioksidan merupakan suatu upaya
untuk mengembangkannya sebagai antioksidan pada minyak goreng hasil penggorengan
berulang dalam mengurangi asupan asam lemak trans pada makanan gorengan.Untuk
tujuan tersebut maka dilakukan pengembangan kunyit sebagai antioksidan yaitu dengan
melakukan ekstraksi kurkumin yang terkandung dalam kunyit.Dari hasil penelitian
inidiharapkan dapat dijadikan rujukan mengenai : (1) Identifikasi asam lemak trans
pada minyak goreng hasil penggorengan berulang dan pada makanan gorengan; (2)
Asupan asam lemak trans dari makanan gorengan; dan (3)Pengembangan kunyit
sebagai suatu produk yang siap digunakan sebagai antioksidan pada minyak goreng
hasil penggorengan berulang.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental. Penelitian ini
berlangsung di Laboratorium Kimia Fakultas MIPA UNHAS untuk pembuatan ekstrak
kunyit, Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Bosowa untuk penggorengan
bahan pangan, Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Unhas untuk ekstraksi minyak
pada makanan gorengan dan Laboratorium Terpadu IPB- Bogor untuk analisis asam
lemak trans.
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kunyit segar, minyak
goreng, pisang kepok, ayam ras, tepung terigu, tepung bumbu, etanol dan kloroform.
Alat
Alat yang digunakan adalah sebagai berikut: penyaring buchner, evaporator,
ketel penggorengan, oven, thimbel, soxhlet, hotplate, dan Gas Chromatography
(GC)Shimadzu GC-17a, 007 series bonded phase fused silica capillary column no
020711a.
Prosedur Penelitian
Ekstrak Kunyit
Kunyit sebanyak 10 kg mula-mula dipilih dan dibersihkan, kemudian dikupas
dan dipotong tipis-tipis.Kunyit kemudian dikeringkan dengan sinar matahari selama 1
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minggu.Setelah kering kemudian kunyit dihaluskan dengan menggunakan blender, lalu
ditimbang dan diperoleh bubuk kunyit halus sebanyak 5 g disimpan dalam wadah
tertutup. Ekstraksi kunyit dilakukan dengan cara maserasi menggunakan etanol. Kunyit
halus sebanyak 500 mg dimaserasi dengan etanol sebanyak 500 ml (1:1) selama 24 jam,
kemudian disaring dengan penyaring buchner untuk memisahkan residu dan
supernatannya. Maserasi dilakukan sebanyak tiga kali. Hasil maserasi tersebut yang
berupa supernatan dikeringkan dengan menggunakan evaporator agar cairan etanol
terpisah dari maseratnya. Diperoleh maserat kental sebanyak 50 mg.
Penggorengan Bahan Pangan Tahap 1
Penggorengan bahan pangan menggunakan pisang (pisang kepok) dan ayam
(ayam ras potong). Penggorengan dilakukan tanpa penambahan ekstrak kunyit (kontrol).
Proses menggoreng dimulai dengan memasukkan minyak goreng segar ke dalam ketel
penggorengan sebanyak 3,5liter, kemudian ketel dipanaskan hingga suhu 180oC dengan
waktu penggorengan 10 menit. Penggorengan dilakukan hingga 10 kali penggorengan
dan pengambilan sampel makanan gorengan untuk ekstraksi minyak yang terserap
kedalam makanan gorengan dilakukan pada penggorengan ke-1, ke-5 dan ke-10.
Penggorengan Bahan Pangan Tahap 2
Penggorengan bahan pangan menggunakan pisang (pisang kepok) dan ayam
(ayam ras potong). Proses menggoreng dimulai dengan memasukkan minyak goreng
segar ke dalam ketel penggorengan sebanyak 3,5liter, kemudian ketel dipanaskan
hingga suhu 180oC. Dilakukan penambahan ekstrak kunyit pada minyak goreng
sebelum dilakukan penggorengan dengan menggunakan konsentrasi yang terbaik dari
penelitian Tahun I yaitu konsentrasi 0,03%. Bahan makanan digoreng hingga matang
selama 10 menit dan diupayakan sejarang mungkin melakukan pengadukan untuk
mengurangi aliran konveksi dalam minyak dan reaksi oksidasi akibat terjadinya proses
aerasi. Pengulangan penggorengan dilakukan hingga 10 kali penggorengan dan
pengambilan sampel makanan gorengan untuk ekstraksi minyak yang terserap kedalam
makanan gorengan dilakukan pada penggorengan ke-1, ke-5 dan ke-10.
Ekstraksi Minyak Pada Makanan Gorengan
Makanan gorengan dihancurkan dan dikeringkan dalam oven selama 3 jam
dengan suhu 1050C. Setelah kering, sampel dimasukkan kedalam thimbel. Thimbel
yang berisi sampel dimasukkan kedalam soxhlet, diekstrak dengan menggunakan
kloroform diatas hotplate selama 4 jam.Hasil ekstraksi dievaporasi menggunakan
routing evaporator dengan suhu 620C selama 20 menit.
Pengukuran Asam Lemak Trans
Identifikasi terhadap komposisi asam lemak trans dilakukan pada dua sampel
yaitu minyak goreng hasil ekstraksi pada pisang goreng dan minyak goreng hasil
ekstraksi pada
ayam goreng tepung (crispy). Minyak yang digunakan untuk
pengulangan penggorengan adalah minyak yang sama (tidak diganti dan tidak
dilakukan penambahan volume minyak segar). Pengulangan penggorengan dilakukan
sebanyak 10 kali dengan waktu penggorengan yang sama dan pengambilan sampel
makanan gorengan untuk ekstraksi minyak yang terserap kedalam makanan gorengan
dilakukan pada penggorengan ke-1, ke-5 dan ke-10. Untuk minyak hasil ekstraksi dari
hasil penggorengan pisang dilakukanpengambilan sampel pertama (sampel P1),
penggorengan kelima (sampel P5), dan penggorengan kesepuluh (sampel P10),
Penggorengan ayam jugadilakukan dengan suhu dan waktu yang sama dengan
penggorengan pisang. Minyak hasil ekstraksi pada makanan gorengan yaitu ayam
goreng tepung (crispy) penggorengan pertama (sampel A1), penggorengankelima
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(sampel A5), dan penggorengan kesepuluh (sampel A10). Analisa asam lemak trans
dilakukan denganmenggunakan Gas Chromatography (GC)untuk memisahkan
konfigurasi asam lemak cis dan trans. Komponen dipisahkan dengan cara diuapkan,
dibawa oleh gas inert dan dilewatkan melalui sebuah kolom atau fase diam yang berupa
zat padat atau cairan yang tidak mudah menguap yang melekat pada bahan pendukung
inert.Cara pengukuran asam lemak transdalam minyak sebagai berikut:
a. Preparasi sampel (hidrolisis dan esterifikasi). Pertama, sampel minyak ditimbang
dalam tabung bertutup teflon, kemudian ditambahkan 1 ml NaOH 0,5 N dalam
metanol dan dipanaskan dalam penangas air selama 20 menit.
b. Selanjutnya ditambahkan 2 ml BF3 16 % dan 5 mg/ml standar internal dan
dipanaskan lagi selama 20 menit. Setelah dingin, ditambahkan 2 ml NaCl jenuh dan 1
ml heksana. Lapisan heksana dipisahkan dan dimasukkan ke dalam tabung yang
berisi 0,1 g Na2SO4 anhidrat dan dibiarkan selama 15 menit. Fase cair dipisahkan dan
diinjeksikan ke kromatografi gas.
c. Analisis komponen asam lemak, sebagai FAME dengan alat kromatografi gas, kolom
cyanopril methyl sil (capillary column). Kondisi alat diatur sebagai berikut: dimensi
kolom (p= 60 m; Ã dalam = 0,25 mm, 0,25 Î ¼ Film Tickness); laju alir N2 : 20
mL/menit; laju alir H2:30 mL/menit; laju alir udara: 200 âϵ ―250 mL/menit; suhu
injector: 200oC; suhu detektor: 230oC; suhu kolom:program temperatur (kolom
temperatur: awal 190oC diam 15 menit, akhir 230oC diam 20 menit dan rate
10oC/menit; ratio = 1:8; inject volum: 1 ¼ L; linier velocity: 20 cm/sec.
d. Analisis dimulai dari injeksi pelarut (1 μL) ke dalam kolom untuk memperoleh
baseline, kemudian dilanjutkan dengan menginjeksi 5 μL campuran standar FAME.
Bila semua puncak sudah keluar baru kemudian sampel diinjeksikan sebanyak 5 μL.
Waktu retensi dan puncak sampel diukur untuk masing-masing komponen
dibandingkan dengan standar dan dihitung dengan cara sebagai berikut:
Ax. R Cs
Cx =
As
Keterangan:
Cx
Cs
Ax
As
R

:
:
:
:
:

Konsentrasi komponen x
Konsentrasi standar internal
Luas puncak komponen x
Luas puncak standar internal
Respon
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Aktivitas Antioksidan
Analisis aktivitas ekstrak kunyit sebagai antioksidan dilakukan pada minyak
goreng dengan penambahan ekstrak kunyit konsentrasi 0,03%; tanpa penambahan
ekstrak kunyit (kontrol); ekstrak kunyit serta kontrol minyak; hasilnya seperti terlihat
pada tabel berikut:
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Tabel 1. Hasil Uji Aktivitas Ekstrak Kunyit Sebagai Antioksidan
No
Sampel
Nilai IC-50 (μg/mL)
1

7

Minyak hasil penggorengan ayam dengan
penambahan ekstrak kunyit 0,03% penggorengan 1
Minyak hasil penggorengan ayam dengan
penambahan ekstrak kunyit 0,03% penggorengan 5
Minyak hasil penggorengan ayam dengan
penambahan ekstrak kunyit 0,03% penggorengan 10
Minyak hasil penggorengan ayam tanpa penambahan
ekstrak kunyit (kontrol) penggorengan 1
Minyak hasil penggorengan ayam tanpa penambahan
ekstrak kunyit (kontrol) penggorengan 5
Minyak hasil penggorengan ayam tanpa penambahan
ekstrak kunyit (kontrol) penggorengan 10
Ekstrak kunyit

8

Kontrol minyak

2
3
4
5
6

91,82
43,14
126,89
669,52
429,33
868,63
12,38
34

Aktivitas antioksidan
(%)

Perlakuan minyak hasil penggorengan ayam dengan penambahan ekstrak kunyit
konsentrasi 0,03% pada penggorengan 1, memperlihatkan : nilai IC 50 adalah 91,82
μg/ml merupakan suatu nilai antioksidan yang cukup tinggi. Artinya untuk meredam
radikal bebas 50% pada minyak goreng hasil penggorengan 1 tersebut dibutuhkan
antioksidan dari kunyit sebesar 91,82 μg/ml. Suatu senyawa dikatakan memiliki
antioksidan sangat kuat apabila nilai IC50 berada antara 50-100 μg/ml. Terlihat pada
Gambar 1 yaitu grafik persamaan linear menyatakan hubungan antara konsentrasi
pelarut dengan nilai antioksidan IC50 91,82 μg/ml, dengan nilai R2= 0,361
memperlihatkan korelasi yang kurang kuat. Hal ini mungkin disebabkan karena pada
penggorengan 1, ekstrak kunyit yang ditambahkan pada minyak goreng tersebut belum
terurai sempurna, tampak terlihat pada aktivitas antioksidannya untuk meredam radikal
bebas tertinggi 2,5%. Hal tersebut kemungkinan disebabkan bahwa untuk menguraikan
ekstrak kunyit agar tercampur lebih homogen dengan minyak goreng dibutuhkan
penggorengan beberapa kali agar fungsi untuk meredam radikal bebas lebih nampak.
y = 0.55x - 0.5
R² = 0.3612

3.00
2.00
1.00
0.00
0

1

2

3

4

5

Konsentrasi sampel (μg/mL)

Gambar 1. Minyak hasil penggorengan ayam dengan penambahan ekstrak kunyit
0,03% penggorengan 1
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Perlakuan minyak hasil penggorengan ayam dengan penambahan ekstrak kunyit
konsentrasi 0,03% pada penggorengan 5, memperlihatkan nilai IC50 43,14 μg/ml,
dengan nilai antioksidan lebih tinggi dibandingkan pada penggorengan 1. Hubungan
antara konsentrasi pelarut dengan nilai antioksidan IC50 =43,14 μg/ml nilai R2 = 0,75
memperlihatkan korelasi yang kuat, artinya homogenitas antara minyak goreng dan
ekstrak kunyit sudah bercampur sempurna sehingga ekstrak kunyit yang digunakan
dapat berfungsi lebih baik sebagai antioksidan dibandingkan pada penggorengan 1
seperti terlihat pada Gambar 2. Tampak terlihat nilai IC50 pada penggorengan 5 lebih
kuat dibandingkan dengan nilai IC50pada penggorengan 1. Hal ini berarti bahwa
aktifitas antioksidannya untuk meredam radikal bebas tertinggi 5,38%; merupakan suatu
nilai yang lebih tinggi dibandingkan hasil penggorengan 1. Hal ini menguatkan dugaan
bahwa untuk menguraikan ekstrak kunyit agar tercampur lebih homogen pada minyak
goreng, dibutuhkan waktu penggorengan secara berulang.

Aktivitas antioksidan (%)

6.00
5.00
4.00

y = 1.1211x + 1.6442
R² = 0.75

3.00
2.00
1.00
0.00
0

1

1

2

2

3

3

4

Konsentrasi sampel (μg/mL)

Gambar 2. Minyak hasil penggorengan ayam dengan penambahan ekstrak kunyit
0,03% penggorengan 5
Perlakuan minyak hasil penggorengan ayam dengan penambahan ekstrak kunyit
konsentrasi 0,03% pada penggorengan 10, memperlihatkan nilai IC50 126,89 μg/ml;
nilai antioksidan lebih rendah dari pada perlakuan penggorengan 1 dan penggorengan 5.
Hal ini berarti dari data tersebut terlihat bahwa fungsi ekstrak kunyit sebagai
antioksidan kurang berpengaruh atau memiliki sifat antioksidan lebih lemah. Aktivitas
antioksidan untuk meredam radikal bebas tertinggi 1,75%, suatu nilai yang lebih rendah
dari penggorengan 1 dan penggorengan 5. Hal ini menunjukkan efektivitas ekstrak
kunyit konsentrasi 0,03% yang digunakan untuk ditambahkan pada minyak goreng,
maka fungsi antioksidannya hanya efektif sampai penggorengan ke 5 (Gambar 3).
Perlakuan minyak hasil penggorengan ayam tanpa penambahan ekstrak kunyit
pada penggorengan 1 dengan nilai IC50 669,52 μg/ml (Gambar 4), penggorengan 5
dengan nilai IC50 429,33 μg/ml (Gambar 5), dan padapenggorengan 10 dengan nilai IC50
868,63 μg/ml (Gambar 6) memperlihatkan nilai antioksidan sangat lemah dengan nilai
IC50 lebih besar dari 500 μg/ml. Menurut Anderson (1991) bahwa nilai IC50 diatas 500
μg/ml – 1000 μg/ml memiliki sifat antioksidan yang sangat lemah.
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Aktivitas antioksidan (%)
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y = 0.393x + 0.131
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Gambar 3. Minyak hasil penggorengan ayam dengan penambahan ekstrak kunyit 0,03%
penggorengan 10

Aktivitas antioksidan (%)
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Gambar 4. Minyak hasil penggorengan ayam tanpa penambahan ekstrak kunyit
(kontrol) penggorengan 1
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

y = 0.1145x + 1.0573
R² = 0.9037

0

10

20

30

40

50

60

Konsentrasi sampel (μg/mL)

Gambar 5. Minyak hasil penggorengan ayam tanpa penambahan ekstrak kunyit
(kontrol) penggorengan 5
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Gambar 6. Minyak hasil penggorengan ayam tanpa penambahan ekstrak kunyit
(kontrol) penggorengan 10

Aktivitas antioksidan
(%)

Hasil uji aktivitas ekstrak kunyit sebagai antioksidan memiliki nilai IC50 12,38
μg/ml merupakan suatu nilai antioksidan yang sangat tinggi dengan aktivitas
antioksidan 21,85% dalam meredam radikal bebas (Gambar 7). Hal ini menunjukkan
bahwa ekstrak kunyit sangat berpotensi untuk digunakan sebagai antioksidan dalam
mengurangi terbentuknya radikal bebas terutama pada minyak goreng secara berulang.
Menurut Hanani
dkk. (2006) bahwa penambahan konsentrasi ekstrak
akan
meningkatkan persentase penghambatan atau inhibisi radikal bebas. Konsentrasi ekstrak
kunyit yang ditambahkan pada minyak goreng sangat mempengaruhi kemampuan
ekstrak kunyit dalam meredam radikal bebas yang ditandai dengan persenan aktivitas
antioksidan atau persenan inhibisi.
25.00
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10.00
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0.00

y = 3.6555x + 4.7479
R² = 0.9714
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Gambar 7. Ekstrak Kunyit
Hasil uji aktivitas antioksidan pada kontrol minyak, menunjukkan bahwa
minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng bahan pangan memiliki antioksidan
dengan nilai IC50 lebih rendah dari ekstrak kunyit.Nilai antioksidan tersebut diperoleh
pada minyak goreng sebelum minyak goreng tersebut digunakan untuk menggoreng
(Gambar 8). Tetapi setelah digunakan untuk menggoreng pada penggorengan 1 tampak
perubahan sangat drastis terjadi dengan nilai antioksidan diatas 500 μg/ml. Hal ini
menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan asam lemak kebentuk trans; begitu pula
dengan hasil penggorengan 5 dan penggorengan 10 tanpa penambahan ekstrak kunyit
(kontrol). Dari hasil perlakuan tersebut diatas terlihat bahwa penambahan ekstrak kunyit
sangat berpotensi untuk meredam radikal bebas pada minyak goreng secara berulang
sampai penggorengan 5, karena tetap memberikan hasil terbaik terhadap hasil gorengan
dan aman untuk dikonsumsi.
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Gambar 8. Kontrol Minyak
Ekstrak Minyak Gorengan Pisang
Penggorengan bahan pangan dengan minyak goreng tanpa penambahan ekstrak
kunyit (kontrol) dilakukan sebagai pembanding dengan minyak goreng yang telah
dilakukan penambahan ekstrak kunyit. Penggorengan bahan pangan dengan minyak
goreng telah dilakukan penambahan ekstrak kunyit dengan konsentrasi terbaik dari hasil
penelitian sebelumnya (fundamental tahun I) yaitu konsentrasi 0,03% dengan
menggunakan ekstrak kunyit sebanyak 1,05 g.Sampel makanan gorengan diekstrak
minyak yang terserap didalam makanan gorengan; kemudian minyak hasil ekstrak
tersebut dilakukan analisis kandungan asam lemak trans. Hasil analisis asam lemak
trans terlihat pada Gambar 9.
Hasil analisis kandungan asam lemak trans pada ekstrak minyak gorengan
pisang tanpa penambahan ekstrak kunyit (kontrol) terlihat terjadi peningkatan dari
penggorengan 1 (0,08 % b/b); penggorengan 5 (0,110 % b/b); dan penggorengan 10
(0,110 % b/b). Hal ini berarti bahwa semakin dilakukan pengulanganpenggorengan,
maka kandungan asam lemak trans juga akan semakin mengalamipeningkatan. Hal ini
sesuai juga dengan hasil uji aktivitas antioksidan pada minyak hasil penggorengan tanpa
penambahan ekstrak kunyit penggorengan 1, 5 dan 10 yaitu memperlihatkan nilai
antioksidan sangat lemah dengan nilai IC50 lebih besar dari 500 μg/ml dan menurut
Anderson (1991) bahwa nilai IC50 diatas 500 μg/m – l000 μg/ml memiliki sifat
antioksidan sangat lemah.

ASam Lemak Trans (% b/b)

Ekstrak Minyak Gorengan Pisang
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
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0.02
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0.110
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0.110

0.090
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Gambar 9. Ekstrak Minyak Gorengan Pisang
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Hasil analisis kandungan asam lemak trans pada ekstrak minyak gorengan
pisang dengan penambahan ekstrak kunyit konsentrasi 0,03% terlihat pada
penggorengan 1 (0,110 % b/b) lebih tinggi jika dibandingkan denganpenggorengan 5
(0,090 % b/b); dan pada penggorengan 10 mengalami peningkatan (0,127 % b/b).
Kandungan asam lemak trans pada penggorengan 1 masih lebih tinggi dari
penggorengan 5, hal ini kemungkinan disebabkan karena ekstrak kunyit yang
ditambahkan pada minyak goreng belum terurai dengan sempurna dan belum tercampur
homogen dengan minyak goreng; sedangkan pada penggorengan 5 mengalami
penurunan karena kemungkinan ekstrak kunyit sudah terurai dan homogen serta
aktivitas antioksidan telah mampu untuk meredam radikal bebas; dan pada
penggorengan 10 kandungan asam lemak trans mengalami peningkatan. Hal ini
menguatkan dugaan bahwa untuk menguraikan ekstrak kunyit agar tercampur lebih
homogen pada minyak dibutuhkan waktu penggorengan secara berulang. Hal ini sesuai
juga dengan hasil uji aktivitas antioksidan pada minyak goreng yang telah ditambahkan
ekstrak kunyit konsentrasi 0,03% yang memperlihatkan nilai IC50 untuk penggorengan 1
adalah 91,80 μg/ml suatu nilai antioksidan yang cukup tinggi; penggorengan 5 yaitu
43,14 μg/ml suatu nilai antioksidan yang lebih tinggi; penggorengan 10 yaitu 126,89
μg/ml suatu nilai antioksidan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas
ekstrak kunyit konsentrasi 0,03% yang ditambahkan pada minyak goreng, maka fungsi
antioksidannya hanya dapat efektif sampai penggorengan 5.
Hasil analisis kandungan asam lemak trans pada ekstrak minyak gorengan
pisang tanpa penambahan ekstrak kunyit (kontrol) terlihat semakin tinggi pada
pengulangan penggorengan; sedangkan pada ekstrak minyak gorengan pisang dengan
penambahan ekstrak kunyit konsentrasi 0,03% mengalami penurunan pada
penggorengan 5. Hal ini berarti ada pengaruh penambahan ekstrak kunyit pada
pengulangan penggorengan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nor et al (2009), bahwa
ekstrak kunyit merupakan antioksidan dengan keaktifan yang baik dan mempunyai
potensi untuk digunakan sebagai antioksidan alami dalam industri pangan. Hal ini
sesuai dengan hasil uji aktivitas antioksidan pada ekstrak kunyit yang memperlihatkan
nilai IC50 12,38 μg/ml suatu nilai antioksidan yang sangat tinggi dengan aktivitas
21,85% dalam meredam radikal bebas. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Man
et al. (2003) bahwa, penambahan antioksidan pada minyak goreng menentukan
kestabilan oksidatif selama penggorengan; serta menurut Tuba dan Ilham (2008) bahwa,
kurkumin yang terkandung dalam kunyit efektif digunakan sebagai antioksidan karena
dapat menangkap radikal bebas dan keaktifannya tinggi.
Ekstrak Minyak Gorengan Ayam
Penggorengan bahan pangan dengan minyak goreng tanpa penambahan ekstrak
kunyit (kontrol) dilakukan sebagai pembanding dengan minyak goreng yang telah
dilakukan penambahan ekstrak kunyit. Penggorengan bahan pangan dengan minyak
goreng telah dilakukan penambahan ekstrak kunyit dengan konsentrasi terbaik dari hasil
penelitian sebelumnya (fundamental tahun I) yaitu konsentrasi 0,03% dengan
menggunakan ekstrak kunyit sebanyak 1,05 g.Sampel makanan gorengan diekstrak
minyak yang terserap didalam makanan gorengan; kemudian minyak hasil ekstrak
tersebut dilakukan analisis kandungan asam lemak trans. Hasil analisis asam lemak
trans terlihat pada Gambar 10.
Hasil analisis kandungan asam lemak trans pada ekstrak minyak gorengan ayam
tanpa penambahan ekstrak kunyit (kontrol) terlihat terjadi peningkatan dari
penggorengan 1 (0,090 % b/b); penggorengan 5 (0,100 % b/b); dan penggorengan 10
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(0,170 % b/b). Hal ini berarti bahwa semakin dilakukan pengulangan penggorengan,
maka kandungan asam lemak trans juga akan semakin mengalami peningkatan. Hal ini
sesuai juga dengan hasil uji aktivitas antioksidan pada minyak hasil penggorengan tanpa
penambahan ekstrak kunyit penggorengan 1, 5 dan 10 yaitu memperlihatkan nilai
antioksidan sangat lemah dengan nilai IC50 lebih besar dari 500 μg/ml dan menurut
Anderson (1991) bahwa nilai IC50 diatas 500 μg/m – l000 μg/ml memiliki sifat
antioksidan sangat lemah.
Ekstrak Minyak Gorengan Ayam
Asam Lemak Trans (% b/b)
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Gambar 10. Ekstrak Minyak Gorengan Ayam
Hasil analisis kandungan asam lemak trans pada ekstrak minyak gorengan ayam
tanpa penambahan ekstrak kunyit (kontrol) terlihat terjadi peningkatan dari
penggorengan 1 (0,090 % b/b); penggorengan 5 (0,100 % b/b); dan penggorengan 10
(0,170 % b/b). Hal ini berarti bahwa semakin dilakukan pengulangan penggorengan,
maka kandungan asam lemak trans juga akan semakin mengalami peningkatan. Hal ini
sesuai juga dengan hasil uji aktivitas antioksidan pada minyak hasil penggorengan tanpa
penambahan ekstrak kunyit penggorengan 1, 5 dan 10 yaitu memperlihatkan nilai
antioksidan sangat lemah dengan nilai IC50 lebih besar dari 500 μg/ml dan menurut
Anderson (1991) bahwa nilai IC50 diatas 500 μg/m – l000 μg/ml memiliki sifat
antioksidan sangat lemah.
Hasil analisis kandungan asam lemak trans pada ekstrak minyak gorengan ayam
dengan penambahan ekstrak kunyit konsentrasi 0,03% terlihat pada penggorengan 1
(0,103 % b/b) lebih tinggi jika dibandingkan dengan penggorengan 5 (0,090 % b/b); dan
pada penggorengan 10 mengalami peningkatan (0,133 % b/b). Kandungan asam lemak
trans pada penggorengan 1 masih lebih tinggi dari penggorengan 5, hal ini kemungkinan
disebabkan karena ekstrak kunyit yang ditambahkan pada minyak goreng belum terurai
dengan sempurna dan belum tercampur homogen dengan minyak goreng; sedangkan
pada penggorengan 5 mengalami penurunan karena kemungkinan ekstrak kunyit sudah
terurai dan homogen serta aktivitas antioksidan telah mampu untuk meredam radikal
bebas; dan pada penggorengan 10 kandungan asam lemak trans mengalami
peningkatan. Hal ini menguatkan dugaan bahwa untuk menguraikan ekstrak kunyit agar
tercampur lebih homogen pada minyak dibutuhkan waktu penggorengan secara
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berulang. Hal ini sesuai juga dengan hasil uji aktivitas antioksidan pada minyak goreng
yang telah ditambahkan ekstrak kunyit konsentrasi 0,03% yang memperlihatkan nilai
IC50 untuk penggorengan 1 adalah 91,80 μg/ml suatu nilai antioksidan yang cukup
tinggi; penggorengan 5 yaitu 43,14 μg/ml suatu nilai antioksidan yang lebih tinggi;
penggorengan 10 yaitu 126,89 μg/ml suatu nilai antioksidan yang lebih rendah. Hal ini
menunjukkan bahwa efektivitas ekstrak kunyit konsentrasi 0,03% yang ditambahkan
pada minyak goreng, maka fungsi antioksidannya hanya dapat efektif sampai
penggorengan 5.
Hasil analisis kandungan asam lemak trans pada ekstrak minyak gorengan ayam
tanpa penambahan ekstrak kunyit (kontrol) terlihat semakin tinggi pada pengulangan
penggorengan dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekstrak minyak gorengan
ayam dengan penambahan ekstrak kunyit konsentrasi 0,03%. Hal ini berarti ada
pengaruh penambahan ekstrak kunyit pada pengulangan penggorengan karena dapat
menurunkan kandungan asam lemak trans pada ekstrak minyak gorengan ayam. Hal ini
sesuai dengan pendapat Nor et al (2009), bahwa antioksidan yang ditambahkan kedalam
minyak goreng dapat menghambat oksidasi lemak. Antioksidan berfungsi untuk
mencegah oksidasi asam lemak jenuh oleh radikal bebas.Antioksidan dapat mereduksi
laju oksidasi selama penggorengan deep frying dengan reaksi antara komponen yang
terdapat dalam antioksidan dengan radikal bebas dalam minyak. Hal ini sesuai dengan
hasil uji aktivitas antioksidan pada ekstrak kunyit yang memperlihatkan nilai IC 50 12,38
μg/ml suatu nilai antioksidan yang sangat tinggi dengan aktivitas 21,85% dalam
meredam radikal bebas. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Man et al. (2003)
bahwa, penambahan antioksidan pada minyak goreng menentukan kestabilan oksidatif
selama penggorengan. Antioksidan merupakan parameter yang penting selama
berlangsungnya proses penggorengan. Penggunaan antioksidan pertama kali dapat
mereduksi kehilangan stabilitas oksidatif selama penggorengan, selanjutnya dapat
mereduksi terjadinya degradasi panas dibawah kondisi penggorengan yang umum
digunakan dan tidak tergantung pada pilihan kategori penggorengan komersial (Casal et
al., 2010).
KESIMPULAN
Penggorengan bahan pangan dilakukan dengan cara penggorengan deep frying
secara berulang tanpa penambahan ekstrak kunyit (kontrol) dan penggorengan dengan
penambahan ekstrak kunyit konsentrasi 0,03%.Ekstrak kunyit sangat berpotensi
digunakan sebagai antioksidan dalam mengurangi radikal bebas pada minyak goreng
hasil penggorengan berulang.Penambahan ekstrak kunyit konsentrasi 0,03% pada
minyak goreng dapat berfungsi sebagai antioksidan terhadap terbentuknya asam lemak
trans pada minyak goreng hasil penggorengan berulang dan pada makanan
gorengan.Efektivitas ekstrak kunyit konsentrasi 0,03% yang ditambahkan pada minyak
goreng, fungsi antioksidannya hanya efektif sampai penggorengan 5.
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Bioprocess Development of Glutinous Corn (Zea Mays L) into Solid Brem Product
Sri Udayana Tartar, Sriwati Malle, Muhammad Fitri dan Andi Santi
Program Studi Agroindustri, Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan ,
Politeknik Pertanian Negeri Pangkep
Jl. Poros Makassar – Pare pare Km 83 Segeri Mandalle Pangkep 9065504102312704) Fax
(04102312705), poltekpangkep@yahoo.com
Penulis Korespondensi Email : sriudayana@rocketmail.com , sriwatigz@gmail.com,
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bioproses pengolahan jagung pulut sebagai bahan pangan
yang mempunyai amilopektin tinggi yaitu74-76% yang dapat menghasilkan produk olahan brem
padat. Pengembangan Bioproses Jagung Pulut (Zea Mays L) menjadi produk olahan brem cair
penelitian awal dimana perlakuan yang terbaik dalam proses fermentasi yaitu dengan penambahan
ragi 0,5 persen dan lama fermentasi 5 hari diaplikasikan pada penelitian lanjutan yaitu pada
pembuatan produk brem padat dengan perlakuan Faktor A = Brem cair dari hasil fermentasi dengan
penambahan ragi 0,5 persen dan lama fermentasi 5 hariditambahkan dalam proses pengkristalan
produk brem padat yaitu A1 = 50 %, A2 = 60 %. dan A3 = 70 % . Faktor B = Perlakuan persentase
gula adalah sebagi berikut B1 = 50 % B2 = 40 % dan B3 = 30 %
Kesimpulan dari penelitian dimana perlakuan yang terbaik adalah persentase
penambahan brem cair 50 persen dengan persentase penambahan gula 50 persen karena
mendapatkan nilai kadar air 8,95 persen , kadar asam 0,6 persen , kadar alkohol 3,31 persen dan cita
rasa mendapat kriteria yang disukai oleh panelis dan penelitian ini sesuai dengan
StandarMutuBremPadat IndonesiaSII Nomor 0369- 90
Kata Kunci :Bioproses, Brempadat, JagungPulut, Pengolahan

PENDAHULUAN
Brem merupakan olahan lanjutan dari hasil fermentasi tape yang dibuat dari
beras ketan. Bahan baku dalam pembuatan tape diperlukan kandungan amilopektin
yang tinggi , sehingga untuk diversifikasi pangan perlu diupayakan membuat tape
dengan menggunakan bahan yang mengandung amilopekti yang tinggi. Hal tersebut
dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan pokok beras
ketan kita beralih ke jagung pulut (Zea Mays).
Jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan potensial, karena
pemanfaatannya tidak hanya sebagai bahan pangan yang dikonsumsi langsung tetapi
juga sebagai pakan dan bahan baku industri. Sulawesi Selatan termasuk salah satu
daerah penghasil utama jagung di Indonesia, pada tahun 2008 memiliki luas panen
jagung 261.490 ha, produksi 994.981 ton dengan produktivitas 3,81 t/ha, mengalami
peningkatan sebesar 10,76% bila dibandingkan dengan produktivitas jagung pada tahun
2004 (3,44 t/ha). Khusus di Kabupaten Gowa salah satu sentra produksi jagung di
Sulawesi Selatan memiliki luas panen 34.485 ha dengan ting-kat produksi 172.610 ton
(BPS Sulsel 2009). Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2012) menunjukkan luas tanam
jagung tahun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Luas Panen 315.621 (Ha) Produksi
621.440.003.00 (Ton)
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METODE PENELITIAN
Bahan yang digunakan :
Dalam penelitian ini bahan yang digunakan untuk pengolahan adalah jagung pulut
,ragi , gula dan bahan kimia untuk analisa NaOH 0,1N, MgSO4, HCl 0,01N, H2BO3,
Na2S2O3, HgO, Alkohol Netral, Indikator PP, aquades dan beberapa butir Zink, dan lain
– lain
Alat yang digunakan :
Alat yang digunakan dalam prosedur pengolahan adalah Toples fermentasi
,kompor, pisau, blender, panci, baskom , talang, timbangan digital, kemasan.
Sedangkan alat untuk analisa kimia yaitu erlenmeyer, labu Kjeldhal, tabung reaksi,
kondensor, oven, batu didih, labu destilasi, eksikator, buret dan lain - lain sesuai
kebutuhan dalam penelitian.
Desain Penelitian
Pengembangan Bioproses Jagung Pulut (Zea Mays L) menjadi produk olahan
brem cair ( Penelitian Tahap I) dimana perlakuan yang terbaik dalam proses fermentasi
yaitu dengan penambahan ragi 0,5 persen dan lama fermentasi 5 hari dengan kadar
gula 35,5 persen, kadar total asam 0,61, kadar alkohol 5,04 serta uji organoleptik warna
, aroma dan rasa mendapat penilai suka oleh panelis diaplikasikan pada penelitian tahap
ke II yaitu pada pembuatan produk brem padat dengan perlakuan Faktor A = Brem cair
dari hasil fermentasi dengan penambahan ragi 0,5 persen dan lama fermentasi 5 hari
ditambahkan dalam proses pengkristalan produk brem padat yaitu A1 = 50 %, A2 = 60
%. dan A3 = 70 % . Faktor B = Perlakuan persentase gula adalah sebagi berikut B1 =
50 % B2 = 40 % dan B3 = 30 %
Data hasil pengamatan dilanjutkan dengan analisis sidik ragam (analysis of
variance) menggunakan software SPSS V. 19 Bila hasil dari analisis ragam
memperlihatkan pengaruh nyata atau sangat nyata, maka dilakukan uji nilai tengah
dengan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ).
Prosedur Pengolahan Brem Padat
1. Pencucian dan Perendaman
Perendaman dapat menyebabkan hidrasi pada granula pati sehingga pati dapat
tergelatinisasi dengan baik jika dipanaskan, jumlah air yang terserap 30 %.
2. Pengukusan
Proses pengukusan dapat mensterilkan bahan baku waktu pengukusan 30- 60
menit dihitung saat uap air mulai terpenetrasi ke dalam bahan.
3. Peragian dan Fermentasi
Ragi dihaluskan kemudian diberikan setelah bahan yang dikukus dingin.
4. Pengepresan dan Pemekatan
Pengepresan dimaksudkan untuk mendapatkan air/ sari tape
5. Penambahan Gula
Penambahan gula diharapkan dapat mempercepat proses pengkristalan
6. Pengadukan
Proses pengadukan bertujuan untuk memperoleh kristal-kristal yang baik,
pengadukan yang kuat pada larutan pekat akan menimbulkan kristal-kristal kecil
dengan tekstur halus.,
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Kadar Air Brem Padat Jagung Pulut
Kandungan air bahan makanan ikut menentukan acceptability, kesegaran, dan
daya awet dari bahan makanan. Kandungan air bahan makanan mempengaruhi daya
tahan makanan terhadap serangan mikroba yang dinyatakan dengan aw yaitu jumlah air
bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan (Winarno, 1989).
kadar air yang sesuai Standar Mutu Brem Padat Indonesia SII Nomor 0369- 90
yaitu maksimal 16 persen
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Gambar 1. Hubungan Perbandingan Persen Penambahan Brem Cair dan Gula Terhadap
Kadar Air Brem Padat Jagung Pulut yang di Hasilkan
Gambar 1, analisa rata-rata kadar air brem padat jagung pulut dengan perlakuan
persentase brem cair A = ( 50 persen, 40 persen dan 30 persen ) dan perlakuan
persentase penambahan gula B = ( 50 persen, 60 persen dan 70 persen )memperoleh
nilai rata – rata 11,44 persen. Hubungan perbandingan persen penambahan brem cair
dan gula terhadap kadar air brem padat jagung pulut yang memberikan nilai tertinggi
adalah pada perlakuan persentase penambahan brem cair 70 persen dan persentase
penambahan gula 30 persen (A3B3) yaitu 13,81 persen dan kadar air brem padat jagung
pulut yang memberikan nilai terendah yaitu pada perlakuan persentase penambahan
brem cair 50 persen dan persentase penambahan gula 50 persen (A1B1) yaitu 8,5 persen
Hasil analisa sidik ragam kadar air brem padat jagung pulut dengan perlakuan
persentase brem cair dan gula yang berbeda) terlihat bahwa perlakuan persentase brem
cair, gula dan interaksi pada kedua perlakuan mendapatkan nilai signifikan karena lebih
kecil dari 0.05 persen, hal karena ada perbedaan antara persentase brem cair , gula dan
interaksi antara kedua perlakuan yang digunakan.Perbedaan kadar air yang dihasilkan
disebabkan karena adanya persentasi penambahan brem cair dan gula yang berbeda.
Kadar air brem yang dihasil dari perlakuan pengkristalan brem cair dengan
penambahan gula yang tertinggi adalah 13,81 persen masih di bawah
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B. Analisis Kadar Asam Brem Padat Jagung Pulut
Hasil analisa rata-rata kadar asam brem padat jagung pulut dengan perlakuan
persentase brem cair A = ( 50 persen, 40 persen dan 30 persen ) dan perlakuan persentase
penambahan gula B = ( 50 persen, 60 persen dan 70 persen )memperoleh nilai rata – rata 0,7
persen. terlihat hubungan perbandingan persen penambahan brem cair dan gula terhadap
kadar asam brem padat jagung pulut yang memberikan nilai tertinggi adalah pada perlakuan
persentase penambahan brem cair 70 persen dan persentase penambahan gula 30 persen
(A3B3) yaitu 0,8 persen. Kadar asam brem padat jagung pulut yang memberikan nilai
terendah yaitu pada perlakuan persentase penambahan brem cair 50, 60 persen dan
persentase penambahan gula 50 dan 40 persen (A1B1,A1B2,A2,B1 dan A2,B2) yaitu 0,6
persen
1
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Gambar 2. Hubungan Perbandingan Persen Penambahan Brem Cair dan Gula Terhadap
Kadar Asam Brem Padat Jagung Pulut yang di Hasilkan
Hasil analisa sidik ragam kadar asam brem padat jagung pulut dengan perlakuan
persentase brem cair dan gula yang berbeda terlihat bahwa perlakuan persentase brem cair,
dan gula mendapatkan nilai signifikan karena lebih kecil dari 0.05 persen , hal karena ada
perbedaan antara persentase brem cair , dan gula sementara interaksi antara kedua perlakuan
yang digunakan tidak berbeda nyata.
C.Analisis Kadar Alkohol Brem Padat Jagung Pulut
Hasil analisa rata-rata kadar alkohol brem padat jagung pulut dengan perlakuan
persentase brem cair A = ( 50 persen, 40 persen dan 30 persen ) dan perlakuan persentase
penambahan gula B = ( 50 persen, 60 persen dan 70 persen ) memperoleh nilai rata – rata
4, 15 persen . Gambar 9 terlihat hubungan perbandingan persen penambahan brem cair dan
gula terhadap kadar alkohol brem padat jagung pulut yang memberikan nilai tertinggi
adalah pada perlakuan persentase penambahan brem cair 70 persen dan persentase
penambahan gula 30 persen (A3B3) yaitu 5,4 persen dan kadar alkohol brem padat jagung
pulut yang memberikan nilai terendah yaitu pada perlakuan persentase penambahan brem
cair 50 persen dan persentase penambahan gula 40 persen (A1B2) yaitu 3,19 persen
Hasil analisa sidik ragam kadar alkohol brem padat jagung pulut dengan perlakuan
persentase brem cair dan gula yang berbeda terlihat bahwa perlakuan persentase gula
mendapatkan nilai signifikan karena lebih kecil dari 0.05 persen , Sedangkan untuk
perrlakuan penambahan brem cair serta interaksi perlakuan penambahan brem cair dan gula
tidak signifikan karena nilainya lebih besar dari taraf 0,05 persen. Hal ini menunjukkan
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bahwa kandungan pati pada jagung pulut mampu diubah menjadi alkohol oleh campuran
mikroba dari ragi tape. Menurut Widjajaseputra (1988) dalam Karlina Simbolon, 2008,
selama fermentasi berlangsung peruraian pati menjadi gula – gula sederhana oleh kapang,
kemudian gula – gula yang terbentuk sebagian akan diubah menjadi alkohol oleh khamir.
Sedangkan menurut Fardiaz (1996) dalam Made Suladra, 2001 proses utama dalam
fermentasi tape adalah pemecahan pati menjadi gula sederhana yang dilakukan oleh khamir
dengan enzim amilase. Sebagian besar khamir yang terdapat pada ragi tape berfungsi untuk
pembentukan alkohol yaitu dari genus saccharomuces
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Gambar 3. Hubungan Perbandingan Persen Penambahan Brem Cair dan Gula Terhadap
Kadar Alkohol Brem Padat Jagung Pulut yang di Hasilkan
D.Analisis Uji Organoleptik (Rasa) Brem Padat Jagung Pulut
Hasil analisa rata-rata uji organoleptik rasa brempadat jagung pulut dengan
perlakuan persentase brem cair A = ( 50 persen, 40 persen dan 30 persen ) dan perlakuan
persentase penambahan gula B = ( 50 persen, 60 persen dan 70 persen )memperoleh nilai
rata – rata 3,9 Gambar 4 terlihat hubungan perbandingan persen penambahan brem cair dan
gula terhadap uji organoleptik rasa brem padat jagung pulut yang memberikan nilai
tertinggi adalah pada perlakuan persentase penambahan brem cair 50 persen dan
persentase penambahan gula 70 persen (A1B3) yaitu 5 (suka). Uji organoleptik rasa brem
padat jagung pulut yang memberikan nilai terendah yaitu pada perlakuan persentase
penambahan brem cair 30 persen dan persentase penambahan gula 50,60 dan 70 persen dan
40 persen brem cair dan persentase penambahan gula 60,70 persen (A3B1, A3B2, A3B3,
A2B2 dan A2B3) yaitu 3,3 (netral)
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Gambar 4. Hubungan Perbandingan Persen Penambahan Brem Cair dan Gula Terhadap Uji
Organoleptik (Rasa) Brem Padat Jagung Pulut yang di Hasilkan
Hasil analisa sidik ragamkadar uji organoleptik rasa brem padat jagung pulut
dengan perlakuan persentase brem cair dan gulayang berbeda terlihat bahwa perlakuan
persentase brem cair, tidak berpengaruh nyata dan gula mendapatkan nilai signifikan
karena lebih kecil dari 0.05 persen , hal ini karena ada perbedaan antara persentase gula
yang digunakan berpengaruh nyata , interaksi berpengaruh nyata . Menurut Rahayu
(1992) proses fermentasi yang terjadi pada saat pengolahan merupakan penguraian secara
biologis atau semi biologis terhadap senyawa – senyawa kompleks terutama protein dan
dalam keadaan terkontrol selama proses fermentasi produk olahan akan terhidrolisis
menjadi asam – asam amino dan akan terurai lebih lanjut dalam pembentukan citarasa
produk.
KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian dimana perlakuan yang terbaik adalah persentase
penambahan brem cair 50 persen dan dan persentase penambahan gula 50 persen karena
mendapatkan nilai kadar air 8,95 persen , kadar asam 0,6 persen , kadar alkohol 3,31 persen
dan cita rasa mendapat kriteria yang disukai oleh panelis dan penelitian ini sesuai dengan
Standar Mutu Brem Padat Indonesia SII Nomor 0369- 90
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ANALISIS KUALITAS IRISAN WORTEL SEGAR (Daucus carota L) SELAMA
PENYIMPANAN DALAM KEMASAN ATMOSFER TERMODIFIKASI (MAP)
Quality Analysis of Fresh Cut Carrot (Daucus carota L) During Storage in
Modified Atmosphere Packaging (MAP)
Ince Siti Wardatullatifah1, Salengke, Supratomo3
Bagian Teknologi Pertanian - Fakultas Pertanian - Universitas Hasanuddin,
Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus UNHAS Tamalanrea Km.10 Makassar
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Penulis Korespondensi :email: wardatullatifah29@gmail.com
1

Abstrak
Gaya hidup masyarakat modern, tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan
keseluruhan menu makan seimbang sehingga banyak penemuan produk pangan yang bersifat
setengah jadi sehingga mudah diolah oleh konsumen. Irisan wortel segar merupakan produk yang
diteliti pada penelitian ini, dengan metode Modified Atmosphere Packaging (MAP) yang
merupakan pengemasan ideal untuk buah dan sayuran segar. Penelitian ini bertujuan untuk
mempelajari perubahan faktor kualitas fresh cut wortel selama penyimpanan suhu rendah dan suhu
ruang, mengetahui komposisi gas yang optimal mempertahankan kualitas dan masa simpan fresh
cut wortel, pengaruh pemberian desinfektan dan penghambat reaksi browning. Irisan wortel segar
dikemas dengan media plastik Polypropilen (PP), variasi konsentrasi gas P0 (Udara biasa), P1
(0%O2 : 12%CO2: 88%N2), P2 (1%O2 : 10%CO2 : 89%N2), P3 (5%O2: 5%CO2 : 90%N2) dengan
o
penyimpanan suhu 5 C dan ±30oC dan pemberian treatment berupa chemical treatment dan nonchemicaltreatment selama penyimpanan 12 hari. Parameter pengamatan kualitas fresh cut wortel
yaitu penampakan luar, cita rasa, nutris, dan keamanan pangan. Hasil penelitian memperlihatkan
konsentrasi gas modifikasi atmosfer P2 (1%O2 : 10%CO2 : 89%N2) dengan penyimpana dingin
5oC dapat mempertahankan nutrisi β-karoten sesuai standar komersial selama 9 hari, sementara
kualitas visual dan cita rasa irisan wortel segardapat dipertahankan maksimal 12 hari. Keamanan
pangan irisan wortel segarditoleransi selama 6 hari penyimpan. Pemberian chemical treatment
berupa perendaman klorin
100 ppm dan asam askorbat 100 ppm mampu mempertahankan
kecerahan warna, tekstur, dan menekan pertumbuhan mikroorganisme, namun memengaruhi cita
rasa pada irisan wortel segar.
Kata Kunci :Fresh cut, wortel, kualitas, Modified Atmosphere Packaging

PENDAHULUAN
Berkembangnya zaman dan ilmu penanganan pangan, telah banyak penemuan
produk pangan dalam bentuk siap saji (ready to eat) diolah oleh konsumen. Hal ini
sejalan dengan gaya hidup masyarakat modern yang tidak memiliki banyak waktu untuk
menyiapkan keseluruhan menu makan seimbang. Berangkat dari pemaparan tersebut,
irisan wortel segar (fresh cut wortel) merupakan produk yang diteliti pada penelitian ini
dengan metode Modified Atmosphere Packaging (MAP). Metode pengemasan berupa
manipulasi komposisi atmosfer yakni pengurangan konsentrasi oksigen (O2), serta
memperbanyak
konsentrasi karbondioksida (CO2) dan nitrogen (N2) dalam
kemasanmerupakan salah satu metode pengawetan buah dan sayuran segar yang ideal.
Karakteristik yang menentukan kualitas produk fresh cut bagi konsumen
berdasarkan Floros et al., (1993) dan Lamikandra (2002) adalah penampakan luar,
tektur, cita rasa, dan nilai gizi produk. Penampakan luar (berupa kecerahan warna, bebas
pelunakan jaringan, dan pembusukan) merupakan aspek terpenting yang menentukan
nila jual produk dan pilihan konsumen.
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METODE PENELITIAN
Pengemasan modifikasi atmosfer irisan wortel segar bertempat di Laboratorium
BBPP Batangkaluku, Gowa. Pengujian dan analisis kualitas berlangsun di Laboratori
Mikrobiologi Pangan, Universitas Hasanuddin, Laboratorium Processing, Universitas
Hasanuddin, Laboratorium Mekanika Fluida dan Hindrologi Universitas Hasanuddin,
Laboratorium Kimia Teknik, Politeknik Makassar.
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu wortel segar (3 kg), plastik
Polypropilen PP (250 gram), air (2,2 liter), aquades (5,4 liter), asam askobat (100 ppm),
klorin (100 ppm), potassium karbonat (200 ppm), heksan (1 liter), aceton
(1 liter.), NaSO4 Anhydrat (0.9 gram), media PCA (150 gram), gas O2 (kosentrasi 1%
dan 5%), CO2 (kosentrasi 5%, 10% dan 12%), dan N2 (kosentrasi 88%, 89%, dan 90%)
gas elpiji kaleng (275 gram), aluminium foil, kertas saring, dan kertas label.
Alat
Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah oven, timbangan digital, Sealer
Meacinray, HP200 Color Meter, Refraktometer N1, Spektrofotometrik UV-VIS, Colony
Counter, Autoclave, Inkubator, pH Meter, regulator, tabung gas (1m3), pisau
(stainlees steel), penampang, labu takar 100 ml, Erlenmeyer 50 ml, pipet tetes, wadah
cairan, dan cawan petrik.
Prosedur Penelitian
Metode analisis yang digunakan berupa Rancangan Acak Lengkap dua faktor
pengamatan dengan model analisis pengukuran berulang (reated measures), faktor I
konsentrasi komposisi udara dengan 4 taraf kosentrasi gas, dan faktor II pemberian
bahan disenfektan dan pencegah reaksi browning. Irisan wortel segar disimpan pada
suhu dingin T1 (5oC) selama 12 hari dengan interval waku pengamatan setiap 3 hari dan
suhu ruang T2 (±30oC) selama 2 hari dengan interval waku pengamatan setiap hari,
sebagai berikut :
P0 = Ruang (Udara biasa)
P1 = Modifikasi atmosfer komposisi O2 : CO2 : N2 (0% : 12% : 88%)
P2 = Modifikasi atmosfer komposisi O2 : CO2 : N2 (1% : 10% : 89%)
P3 = Modifikasi atmosfer komposisi O2 : CO2 : N2 (5% : 5% : 90%)
C = Chemnical treatment (klorin 100ppm dan asam askorbat 100ppm)
N = Non-chemical treatment
Persiapan produk fresh cut wortel
Wortel yang diperoleh dari pasaran terlebih dahulu dicuci dengan air bersih,
dikupasdan dipotong (ketebalan ±1cm). Irisan wortel segardengan pemberian
disenfektan dan penghambat reaksi oksidasi direndam dalam air berklorinasi 100 ppm
selama 1 menit untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pada produk, didiamkan
selama 15 menit, dan direndam kedalam larutan asam askobat 100 ppm selama 15 menit
untuk mencegah reaksi browning, sementara pada wortel tanpa bahan kima setelah
pemotongan siap untuk dikemas. Freshcut wortel dikemas 200 gram/sampel dengan
metode MAP (sesuai perlakuan P0, P1, P2, dan P3) menggunakan alat Sealer
Meacinray dan plastik keep fresh foil trasparan Polypropilen.
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Parameter Pengamatan
Parameter pengamatan dalam penelitian ini yaitu kualitas irisan wortel segar
berupa pengamatan fisik, kimia, dan keamanan pangan. Pengamatan fisik berupa
analisis kadar air, susut bobot, pengukuran derajat warna,°hue, browning index, dan
pengukuran puncture test. Pengamatan kimia berupa nilai gizi (β-karoten), pengukuran
total padatan terlarut dan pH. Keamanan pangan berupa analisis mikroorganisme.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis dan Pengukuran Sifat Fisik
Susut Bobot
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Keterangan :
P0 = udara sekitar
P2 =O2(1%) : CO2(10%) : N2(89%)
P1 = O2(0%) : CO2(12%) : N2(88%)
P3 =O2(5%) : CO2(5%) : N2(90%).
Gambar 1. Pengaruh interaksi komposisi gas dengan lama penyimpanan terhadap susut
bobot irisan wortel segar.
Pengaruh komposisi gas terhadap persentase susut bobot dapat dilihat pada
Gambar 1. Susut bobot berkaitan dengan kadar air irisan wortel segar selama
penyimpanan. Komposisi gas modifikasi atmosfer dengan hembusan udara sekitar dan
komposisi gas modifikasi atmosfer dengan tanpa O2 menampakkan persentase susut
bobot yang besar, komposisi gas P2 dengan konsentrasi O2(1%):CO2(10%):N2(89%)
mengalami persentase susut bobot terkecil pada penyimpanan dingin, demikian halnya
dengan nilai kadar air yang tinggi yakni 0.910%. Pada penyimpanan suhu ruang
pengaruh konsentrasi gas modifikasi atmosfer tidak stabil terhadap susut bobot irisan
wortel segardengan masa simpan yang lebih cepat. Analisis sidik ragam perlakuan
modifikasi atmosfer selama penyimpanan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan
pada kedua suhu penyimpanan. Pemberian desinfektan selama penyimpanan
berpengaruh signifikan pada penyimpanan suhu dingin (0.001<0.05) dan suhu ruang
(0.00<0.05).

240

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

0.030
Susut Bobot (%)

Non-chemical treatment

Chemical treatment

0.020
0.010
0.000
0

0.080

3
6
9
Lama penyimpanan (Hari) - T1 (5°C)

12

Susut Bobot (%)

Chemical treatment

0.060
0.040
0.020
0.000
0

1
Lama penyimpanan (Hari) - T2 (±30°C)

2

Gambar 2. Pengaruh pemberian bahan kimia terhadap susut bobot irisan wortel segar
selama penyimpanan.
Kadar Air
Pengupasan dan pemotongan pada fresh cut menyebabkan pemecahan sel dan
kehilangan air pada jaringan. Produk fresh cut mengalami kehilangan air lebih cepat
dibandingkan produk utuh karena luas permukaan meningkat terhadap volume, dan
jaringan yang rusak akibat pemotongan (Belloso et al., 2000). Pada penyimpanan ruang,
laju transpirasi yang meningkat pesat sehingga kandungan air menurun selama
penyimpanan.Pemberian treatment berupa pengemasan modifikasi atmosfer dan suhu
simpan 5oC mampu mengendalikan proses transpirasi selama penyimpanan, terlihat
dengan penurunan kadar air yang bertahap.
Konsentrasi gas modifikasi atmosfer dengan persentasi kadar oksigen 1%
memiliki kadar air tertinggi selama penyimpanan, sementara konsentrasi gas modifikasi
atmosfer tanpa adangan oksigen memiliki kadar air terendah. Kader et al.,(1997)
memaparkan oksigen dalam udara tidak dapat dihilangkan sama sekali dari atmosfer,
sebab oksigen masih diperlukan untuk menjaga berlangsungnya metabolisme secara
normal. Wortel terolah lebih rentan dalam mengembangkan metabolisme anaerobik,
terkait dengan kebutuhan jaringan untuk menyuplai kebutuhan ATP untuk memastikan
kelangsungan hidup sel (Fallahi et al., 1997). Meskipun demikian, analisis sidik ragam
modifikasi atmosfer dengan variasi konsentrasi gas tidak signifikan selama
penyimpanan terhadap kadar air irisan wortel segardengan signifikansi (0.5>0.05) pada
penyimpanan suhu rendah dan (0.911>0.05) pada keadaan ruang .
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Keterangan :
P0 = udara sekitar
P2 =O2(1%) : CO2(10%) : N2(89%)
P1 = O2(0%) : CO2(12%) : N2(88%)
P3 =O2(5%) : CO2(5%) : N2(90%).
Gambar 3. Pengaruh interaksi komposisi gas dengan lama penyimpanan terhadap kadar
air irisan wortel segar.
Interaksi non-chemical treatment dan chemical treatment terhadap lama simpan
irisan wortel segarmenampakkan pengaruh yang signifikan (0.01<0.05) pada
penyimpanan dingin dan tidak signifikan pada keadaan ruang , tertera pada Gambar
4chemical treatment dan non-chemical treatment pada keadaan ruang
tidak
menampakkan perbedaan nyata. .
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Gambar 4. Pengaruh pemberian bahan kimia terhadap kadar air irisan wortel segar
selama penyimpanan.
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Derajat Warna Lab* dan Total Perubahan Warna (°hue)
Pengamatan terhadap warna meliputi perubahan tingakat kecerahan (*L), derajat
warna merah (a*), derajat warna kuning (*b), dan total perubahan warna (°hue). Warna
wortel mengindikasikan kualitas dari kesegaran wortel.Warna merupakan salah satu
faktor sensori yang mempengaruhi penerimaan oleh konsumen.Wortel memiliki
kandungan karotenoid yang tinggi dan bersifat oksidatif sehingga perubahan tingkat
kecerahan warna (L*) akan menurun seiring dengan reaksi oksidasi yang terjadi,
meskipun demikian derajat warna merah (a*) dan kuning (b*) tidak berubah jauh.
Tabel berikut menunjukkan perubahan kondisi irisan wortel segarsecara visual
dari keempat komposisi gas pada penyimpadan dingin T1 (5oC). Perubahan warna,
pengerutan, dan perubahan tekstur terjadi pada hari ke-9untuknon-chemical treatment,
sementara chemical treatment kecerahan warna dapat dipertahankan hingga hari ke-12.
Tabel 1. Perubaha dan kondisi visual irisan wortel segar T1 (5oC) selama penyimpanan,

Keterangan : N = non-chemical treatment, C = chemical treatment. Perlakuan
komposisi gas P1=O2(0%):CO2(12%):N2(88%); P2=O2(1%):CO2(10%):
N2(89%); dan P3= O2(5%) : CO2(5%) : N2(90%).
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Persentase komposisi O2 dalam kemasan MAP memengaruhi tingkat kecerahan
warna dan saturasi irisan wortel segar selama penyimpanan. Semakin tinggi kadar O2
maka penurunan nilai *Lab irisan wortel semakin besar. Hal ini pula yang memengaruhi
perubahan nilai pada °hue. Kader et al.,(1997) memaparkan bahwa O2 dapat memicu
reaksi oksidasi lemak, reaksi pencoklatan, dan oksidasi pigmen karoteid pada wortel.
Total perubahan warna bergantung pada nilai L*, sehingga uji statistik °hue pada
menampakkan pengaruh yang tidak signifikan (0.53>0.05) pada penyimpadan dingin
dan berpengaruh signifikan (0.01<0.05) pada penyimpanan suhu ruang.
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P0 = udara sekitar
P2 =O2(1%) : CO2(10%) : N2(89%)
P1 = O2(0%) : CO2(12%) : N2(88%)
P3 =O2(5%) : CO2(5%) : N2(90%).
Gambar 5. Pengaruh interaksi komposisi gas dengan lama penyimpanan terhadap L*,
a*, dan b* irisan wortel segar pada penyimpanan suhu dingin T1 (5oC).
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P3 =O2(5%) : CO2(5%) : N2(90%).
Gambar 6. Pengaruh interaksi komposisi gas dengan lama penyimpanan terhadap L*,
a*, dan b* irisan wortel segarpada penyimpanan suhu ruang T2 (±30oC).
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Keterangan :
P0 = udara sekitar
P2 =O2(1%) : CO2(10%) : N2(89%)
P1 = O2(0%) : CO2(12%) : N2(88%)
P3 =O2(5%) : CO2(5%) : N2(90%).
Gambar 7. Pengaruh interaksi komposisi gas dengan lama penyimpanan terhadap °hue
wortel iris
Interaksi non-chemical treatment dan chemical treatment pada irisan wortel
segarterhadap tingkat kecerahan warna (*L) menampakkan pengaruh yang signifikan
baik pada penyimpanan dingin dan ruang, berbeda halnya terhadap derajat warna merah
(*a) dan kuning (*b) yang tidak menampakkan pengaruh yang signifikan.Pengaruh
pemberian bahan kimia berupa asam askorbat besifat sebagai anti oksidan mampu
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mempertahankan kecerahan derajat warna merah dan kuning lebih lama, sehingga nilai
*a dan *b pada chemical treatment bersifat lebih cerah.
76.000
Kecerahan (L*)

Non-chemical treatment

66.000

56.000
0

Lama
3 penyimpanan
6 (Hari) - T1 (5°C)
9

12

Non-chemical treatment

Warna Merah (a*)

35.000

25.000

15.000
0

3 penyimpanan
6 (Hari) - T1 (5°C)
9
Lama

60.000

12

Warna Kuning
(b*)

Non-chemical treatment

40.000

20.000
0

Lama
3 penyimpanan
6 (Hari) - T1 (5°C)
9

12

Kecerahan (L*)

Gambar 8. Pengaruh pemberian bahan kimia terhadap *Lab irisan wortel segar selama
penyimpanan suhu dingin T1 (5oC)
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Gambar 9. Pengaruh pemberian bahan kimia terhadap *Lab irisan wortel segarselama
penyimpanan suhu dingin T1 (5oC)
Interaksi chemical treatment dan non-chemical treatment selama penyimpanan
terhadap total perubahan warna menampakkan pengaruh yang tidak signifikan pada
penyimpanan dingin (0.51>0.05) dan berpengaruh signifikan pada penyimpanan ruang
(0.00<0.05). Gambar.10 perubahan warna secara visual terjadi pada hari ke-12 untuk
chemical treatmen sehingga nilai °hue pada akhir penyimpanan lebih rendah
dibandingkan non-chemical treatment.
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Gambar 10. Pengaruh pemberian bahan kimia dan suhu simpan terhadap °hue irisan
wortel segar selama penyimpanan.
Browning Index
Perlakuan komposisi gas pada irisan wortel segar tidak menunjukkan pengaruh
yang signifikan pada kedua suhu simpan. Browning index meningkat berdasarkan
konsentrasi O2 pada kemasan. Adanya enzim polifenol (PPO) menyebabkan
pencoklatan apabila bereaksi dengan oksigen.
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Keterangan :
P0 = udara sekitar
P2 =O2(1%) : CO2(10%) : N2(89%)
P1 = O2(0%) : CO2(12%) : N2(88%)
P3 =O2(5%) : CO2(5%) : N2(90%).
Gambar 11. Pengaruh interaksi komposisi gas dengan lama penyimpanan terhadap
browning index irisan wortel segar.
Berdarkan pengujian sidik ragam interaksi non-chemical treatment dan chemical
treatment menampakkan pengaruh yang signifikan terhadap browning index dengan
signifikansi (0.00<0.05) pada kedua suhu penyimpanan. Gambar 12, nilai browning
index pada non-chemical treatment meningkat lebih besar dibandingkan dengan
chemical treatment pada hari ke-3 penyimpanan. Perendaman irisan wortel segardengan
asam askorbat dapat mencegah browning pada wortel. Hal ini sesuai dengan Juanda et
al., (2000) beberapa metode dan substansi yang dapat digunakan untuk mencegah
browning diantarnya dengan perendapam larutan pemutih yaitu asam askobat.
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Gambar 12. Pengaruh pemberian bahan kimia dan suhu simpan terhadap browning
index irisan wortel segar selama penyimpanan.
Puncture Test

248

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

Puncture Test (N)

15.000
P0

10.000

P1

5.000

P2
P3

0.000
1

3 (Hari) - T1
4 (5°C)
Lama 2penyimpanan

5

Puncture Test (N)

15.000
P0

10.000

P1

5.000

P2

0.000
0
1
2
Lama penyimpanan (Hari) - T2 (±30°C)

P3

Keterangan :
P0 = udara sekitar
P2 =O2(1%) : CO2(10%) : N2(89%)
P1 = O2(0%) : CO2(12%) : N2(88%)
P3 =O2(5%) : CO2(5%) : N2(90%).
Gambar 13. Pengaruh interaksi komposisi gas dengan lama penyimpanan terhadap
puncture test wortel iris
Tekstur merupakan aspek penting dalam penilaian mutu produk pangan.Pada
penelitian ini, uji kekuatan tusuk (puncture test) mengidentifikasikan parameter tekstur
irisan wortel segar. Wortel bertekstur renyah dalam keadaan segar, selama penyimpanan
irisan wortel segarakan mengalami perubahan fisik berupa kehilangan air, lambat laun
akan menyebabkan wortel mengalami pelunakan jaringan.Perlakuan modifikasi
atmosfer tidak menampakkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai puncture testpada
kedua suhu penyimpanan. Perlakuan dengan gas CO2 yang tinggi berpengaruh terhadap
struktur membran sel terkait dengan pelunakan jaringan(Kader et al.,1997). Perlakuan
P1 dengan komposisi gas O2(0%):CO2(12%):N2(88%) adalah varisi komposisi gas
dengan persentase CO2 tertinggi dari perlakuan lainnya, sehingga perlakuan tersebut
memberikan nilai puncture test kecil,
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Gambar 14. Pengaruh pemberian bahan kimia terhadap puncture test irisan wortel segar
selama penyimpanan.
Pada penyimpanan dingin, chemical treatment mampu mempertahankan nilai
puncture test selama penyimpana 12 hari dengan rata-rata nilia puncture test 10.67 N,
sementara non-chemicaltreatment mempertahankan nilai puncture test (>10 N)selama 6
hari dan mengalami penurunan secara berskala hingga hari ke-12, sesuai dengan hasil
analisis sidik ragam interaksi chemical treatment dan non-chemical treatment
memberikan pengaruh yang signifikan (0.00<0.05) terhadap puncture test wortel iris,
namun tidak demikian pada keadaan ruang dengan signifikansi (0.62>0.05). Nilai
puncture test menurun hingga 5N pada hari ke-3 penyimpanan suhu ruang, hal ini
mengidentifikasikan pelunakan jaringan pada wortel, laju transpirasi pada irisan wortel
segaryang lebih cepat dibandingkan permeabilitas kemasan menyebabkan uap air
terperangkap dalam kemasan, keadaan demikian memicu pelunakan jaringan yang lebih
cepat pada wortel.Pada chemical treatment yaitu perendaman klorin yang bersifat
mematikan mikroorganisme penyebab pembusukan dan pelunakan jaringan.
Analisis dan Pengukuran Sifat Kimia
β-karoten
Secara umum, kandungan nutrisi akan menurun selama penyimpanan, β-karoten
sangat tidak stabil terhadap cahaya, panas, dan pH asam (Belloso et al., 2000).
Degradasi β-karoten dipengaruhi oleh suhu, ikatan struktur senyawa β-karoten terdiri
dari beberapa senyawa yang mudah menguap oleh panas (Yulianti, 2013), sehingga
semakin tinggi suhu penyimpanan mengakibatkan degradasi β-karoten semakin tinggi,
sehingga menyebabkan kadar β-karoten ruang lebih rendah selama penyimpanan.
Pemberian komposisi gas modifikasi atmosfer dengan tanpa menggunakan O2
meberikan nilai rataan kadar β-karoten tertinggi. Adanya rantai karbon ikatan ganda
menyebabkan β-karoten bersifat pro-oksidan (Belloso et al., 2000), sehingga semakin
tinggi persentase oksigen berdampak pada penurunan kadar β-karoten semakin besar.
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Keterangan :
P0 = udara sekitar
P2 =O2(1%) : CO2(10%) : N2(89%)
P1 = O2(0%) : CO2(12%) : N2(88%)
P3 =O2(5%) : CO2(5%) : N2(90%).
Gambar 15. Pengaruh interaksi komposisi gas dengan lama penyimpanan terhadap
degradasi β-karoten irisan wortel segar.
Interaksi chemical treatment dan non-chemical treatment berpengaruh signifikan
pada degradasi β-karoten selama penyimpanan pada kedua perlakuan suhu
simpan.USDA National Nutrient Database for Standard Reference (2007) kadar βkaroten sayuran wortel adalah 8.28 mg. Pada penyimpanan dingin, penurunan kadar βkaroten chemical treatment memenuhi standar komersial
β-karoten hingga
penyimpanan hari ke-9, sementara pada non-chemical treatment kadar β-karoten lebih
kecil dari 8.28 mg. Perendaman irisan wortel segardengan asam askorbat pada chemical
tretment dapat mempertahankan kecerahan warna wortel dan menghambat reaksi
oksidasi. Pada keadaan ruang kadar β-karoten menurun hingga 5 mg pada interval
waktu yang singkat baik chemical treatment maupun non-chemical treatment.
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Gambar 16. Pengaruh pemberian bahan kimia dan suhu simpan terhadap β-karoten
irisan wortel segar selama penyimpanan.
pH
Pada bidang pertanian, keasaman pangan perlu diketahui untuk mengetahui
perlakuan pengolahan yang tepat.Perlakuan komposisi gas menampakkan pengaruh
yang signifikan terhadap tingkat keasaman irisan wortel segarpada kedua suhu
penyimpanan.Pemberian modifikasi gas dengan variasi kosentrasi gas O2 rendah
menampakkan nilai keasam anterkecil, hal ini dipengaruhi oleh konsentrasi O2 yang
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dapat memicu pertumbuhan mikroba penyebab rasa asam. Penurunan pH wortel pada
kondisi modifikasi atmosfer ini disebabkan wortel mengandung zat anti mikroba yang
menghambat pertumbuhan bakteri (Wahyuni, 2009) beberapa bakteri yang peka
terhadap anti mikroba menyebabkan variasi nilai pH wortel.
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Keterangan :
P0 = udara sekitar (ruang )
P2 =O2(1%) : CO2(10%) : N2(89%)
P1 = O2(0%) : CO2(12%) : N2(88%)
P3 =O2(5%) : CO2(5%) : N2(90%).
Gambar 17. Pengaruh interaksi komposisi gas dengan lama penyimpanan terhadap pH
wortel iris
Interaksi chemical treatment dan non-chemical treatment memberikan pengaruh
yang signifikan (0.00<0.05) terhadap pH irisan wortel segarselama penyimpanan dingin
terhadap tingkat keasaman wortel iris, berbeda halnya pada penyimpanan ruang dengan
signifikansi (0.87>0.05).Nilai pH irisan wortel segardalam hal ini dipengaruhi oleh
pemberian bahan kimiadan suhu penyimpanannya. Penelitian Szymczak et al., (2007)
memaparkan bahwa temperatur yang rendah akan memepengaruhi rasa asam, rasa pahit,
kerenyahan dan kandungan air pada wortel.
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Gambar 18. Pengaruh pemberian desinfektan dan suhu simpan terhadap pH irisan
wortel segar selama penyimpanan.
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Keterangan :
P0 = udara sekitar
P2 =O2(1%) : CO2(10%) : N2(89%)
P1 = O2(0%) : CO2(12%) : N2(88%)
P3 =O2(5%) : CO2(5%) : N2(90%).
Gambar 19. Pengaruh interaksi komposisi gas dengan lama penyimpanan terhadap total
padatan terlarut wortel iris
Total padatan terlarut adalah ukuran dari jumlah material yang dilarutkan dalam
air meliputi gula reduksi, gula non reduksi, asam-asam organik, pektin dan protein .
Kjellenberg, (2007) pada tulisannya memaparkan penyimpanan bekuwortel mempunyai
rasa yang lebih manis karena terpenoids akan hilang pada saat proses pembekuan.
Krasaekoopt et al., (2011) menambahkan pada wortel selama penyimpanan terjadi
peningkatan zat pati yang menjadi beberapa senyawa yaitu sukrosa, glukosa dan
fruktosa, dalam hal ini dapat diidentifikasikan sebagai peningkatan rasa manis, gula
akan meningkat selama penyimpanan hingga batas klimaks kadar gula sederhana
mengalami perubahan menjadi alkohol, aldehida dan asam amino.Berdasarkan analisa
sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan MAP tidak berpengaruh signifikan terhadap
total padatan irisan wortel segarselama penyimpanan pada kedua perlakuan suhu.
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Gambar 20. Pengaruh pemberian bahan kimia dan suhu simpan terhadap total padatan
terlarut irisan wortel segarselama penyimpanan.

Koloni (log cfu/ml)

Perendaman irisan wortel segarkedalam asam askorbat memengaruhi cita rasa.
Interaksi chemical treatment dan non-chemical treatment irisan wortel
segarmemberikan pengaruh yang signifikan (0.00<0.05) terhadap total padatan terlarut
selama penyimpanan pada penyimpanan dingin, namun tidak signifikan pada
penyimpanan ruang (0.89>0.05).
Analisis Mikroorganisme Pembusuk
Wortel memiliki kandungan nutrian berupa β-karoten yang tinggi, kandungan
nutrian tersebut dapat merangsang pertumbuhan mikroba pada irisan wortel
segar.Pertumbuhan mikroorganisme berkaitan dengan nilai pH irisan wortel
segarselama penyimpan.Mikroorganisme tidak dapat dihilangkan pada makan namun
dapat ditoleransi jumlahnya, data BPOM(2009) No HK.00.06.1.52.4011 mengenai
penerapan batas maksimum cemaran mikroba dalam makanan adalah 1x104 koloni/g,
dengan demikian pada penyimpanan suhu dingin irisan wortel segarsetelah
penyimpanan hari ke-6 telah melewati toleransi konsumsi dan pada keadaan ruang
irisan wortel segartidak layak konsumsi seajak penyimpanan hari pertama. Pertumbukan
mikroba sangat dipengaruhi oleh kosentrasi O2 dan CO2, semakin rendah konsentrasi O2
menurunkan jumlah mikroba pada wortel, Ray (2004) tingginya konsentrasi CO2 pada
akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan mikroorganisme pembusuk.
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Keterangan :
P0 = udara sekitar
P1 = O2(0%) : CO2(12%) : N2(88%)

P2 =O2(1%) : CO2(10%) : N2(89%)
P3 =O2(5%) : CO2(5%) : N2(90%).
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Gambar 21. Pengaruh interaksi komposisi gas dengan lama penyimpanan terhadap total
mikroorganisme wortel iris
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Gambar 22. Pengaruh pemberian bahan kimia dan suhu simpan terhadap total
mikroorganisme irisan wortel segarselama penyimpanan.
Interaksi chemical treatment dan non-chemical treatment memberikan pengaruh
yang signifikan selama penyimpanan dingin (0.01<0.05) terhadap total dan tidak
signifikan pada penyimpanan ruang (0.64>0.05). Pada penyimpanan dingin jumlah
mikroba meningkat pesat setelah penyimpanan hari ke-3, hal ini dipengaruni oleh
kondisi tingkat keasaman, mikroba tumbuh pada pH yang kurang dari 4.5, atau pada
keasaman tinggi dari 5 (pH rata-rata sayuran). Pada keadaan ruang dengan interval
masa simpan yang lebih singkat, nilai total mikroba chemical treatment dan nonchemical treatment tidak berbeda jauh. Meskipun demikian chemical treatment dengan
perendaman klorin 100 ppm memperkecil pertumbuhan mikroba selama penyimpan, hal
ini sesuai dengan Utama, (2001) bahwa, klorin umumnya ditambahkan untuk
pengendalian mikroorganisme pada bahan pangan, menghancurkan jamur, bakteri, dan
virus.
KESIMPULAN
Metode Modified AtmospherePackging (MAP) dan penyimpanan dingan dapat
memperpanjang umur simpan irisan wortel segar selama 12 hari dengan suhu
penyimpanan 5oC pada kemasan Polypropilen (PP). Konsentrasi gas modifikasi
atmosfer P2 (1% O2, 10% CO2, 89% N2) memperlihatkan kualitas irisan wortel segar
terbaik, nutrisi β-karoten sesuai standar komersial selama 9 hari, kualitas visual dan cita
rasa irisan wortel segardapat dipertahankan maksimal 12 hari, dan keamanan pangan
ditoleransi selama 6 hari. Chemical treatment berupa perendaman klorin 100 ppm dan
asam askorbat 100 ppm mampu mempertahankan kecerahan warna, tekstur, dan
menekan pertumbuhan mikroorganisme, namun memengaruhi cita rasa pada irisan
wortel segar.
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Abstrak
Sirup glukosa dapat diperoleh dari tapioka melalui proses likuifikasi dan sakharifikasi secara
enzimatis. Sirup glukosa kasar yang dihasilkan pada tahapan sakarifikasi umumnya berwarna
kuning kecoklatan dan cenderung masih keruh. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
memperbaiki kualitas sirup adalah dengan melakukan penjernihan (filtrasi). Tujuan penelitian
ini adalah untuk mendapatkan komposisi media filter yang tepat, jenis zeolit yang efektif serta
rasio penggunaan media filter terbaik pada proses penjernihan sirup glukosa. Peneleitian
dilakukan dengan perlakuan variasi komposisi media filter (pasir halus, pasir kasar dan zeolit),
variasi jenis zeolit (aktivasi dan tidak diaktivasi), serta penetapan rasio penggunaan media filter.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media filter terbaik dalam
menghasilkan tingkat kejernihan sirup glukosa terbaik (84.86 %T) diperoleh pada perlakuan
ketebalan pasir halus 30 cm : pasir kasar 10 cm : dan zeolit : 15 cm. Perlakuan aktivasi zeolit
mampu meningkatkan tingkat kejernihan sirup glukosa tanpa mempengaruhi kualitas produk.
Media filter efektif digunakan hanya pada penggunaan media filter rasio 1:2 dengan tingkat
kejernihan 52.05%T, tingkat kemanisan 36 oBrix, dan Dextrose Equivalent 76.4%.inyak kelapa
yang diolah secara tradsional mudah mengalami ketengikan sehingga daya simpannya relatif
singkat. Olehnya itu minyak kelapa yang diolah secara tradisional perlu dilakukan proses
pemurnian untuk meminimalkan komponen penyebab ketengikan. Tujuan penelitian yang ingin
dicapai adalah meningkatkan kualitas minyak kelapa melalui proses pemucatan menggunakan
arang aktif sistem kolom. Metode penelitian dilakukan dengan menyusun arang aktif dalam
kolom dengan variasi tinggi (jumlah) 30 cm (200 g), 60 cm (556 g), dan 90 cm (831 g), lalu
minyak kelapa tradisional yang telah dinetralisasi dialirkan ke dalam kolom yang berisi arang
aktif. Minyak yang telah melewati kolom pemucatan diakhiri dengan proses penyaringan, lalu
dilakukan analisa terhadap kualitas minyak tersebut. Minyak kelapa yang diolah secara
tradisional setelah melaui proses pemurnian dapat meningkatkan kualitas minyak kelapa.
Kualitas minyak kelapa terbaik yang diperoleh adalah pada penggunaan arang aktif dengan
tinggi 90 cm, yakni kadar air 0,03 %, asam lemak bebas 0,28 %, bilangan peroksida 0 meg/Kg,
kejernihan 64,5 %T. Parameter lain yang dianalisa adalah bilangan iod dengan nilai 45,77 dan
dan indeks bias 1,4535.
Kata kunci: media filter, sirup glukosa, filtrasi dan kejernihan.

PENDAHULUAN
Pati merupakan polimer yang tersusun oleh dua komponen utama, yakni amilosa
dan amilopektin. Tapioka sebagai salah satu sumber pati mengandung amilopektin
sebesar 83 % (b/b) (Swinkels, l985), 76,26 % (b/b) (Laga, 2008) dan komponen
selebihnya adalah amilosa. Kandungan amilosa tapioka berkisar antara 16 –18 %
walaupun kadang-kadang lebih dari 25 % (Doelle et al., 1992).
Pemanfaatan tapioka sebagai bahan baku untuk menghasilkan sirup glukosa
dilakukan melalui proses likuifikasi dan sakharifikasi. Likuifikasi pati adalah proses
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perubahan suspensi granula pati menjadi larutan dengan viskositas yang rendah (Laga
dan Langkong, 2006). Likuifikasi dengan α-amilase menyebabkan komponen amilosa
terhidrolisis menjadi produk glukosa, maltosa, maltotriosa, maltotetraosa,
maltopentaosa dan maltoheksosa. Likuifikasi pati dengan α-amilase termostabil akan
menghasilkan komponen gula yang bervariasi (Laga, 2008), seperti pada reaksi berikut:
α-amilase
Pati + n H 2O
termostabil

G1 + G2 + G3 + G4 + G5 + ... + oligosakarida
bercabang

G = unit glukosa
Hasil hidrolisis parsial melalui reaksi likuifikasi dilanjutkan dengan proses
sakharifikasi secara enzimatis. Metode enzimatik dilakukan dengan menggunakan
enzim tunggal maupun enzim campuran. Jenis enzim tunggal yang banyak digunakan
dalam industri sirop glukosa adalah enzim amiloglukosidase (AMG), sedangkan enzim
campuran adalah dextrozyme, yang merupakan campuran antara pullulanase dan AMG
(Wang et.al. 2007).
Amiloglukosidase (EC 3.2.1.3) adalah enzim yang berfungsi untuk
menghidrolisis maltosa dan maltotriosa menjadi glukosa. Enzim ini melakukan
pemecahan dari luar dan melepaskan unit-unit glukosa secara teratur dari ujung nonpereduksi. Sedangkan pullulanase (EC. 3.2.1.41) adalah enzim yang berfungsi
memotong ikatan percabangan α-1.6 dari molekul amilopektin menjadi maltotriosa dan
dekstrin linier (Kuriki dan Imanaka, 1999).
Glukoamilase menghidrolisis amilopektin dan malto-oligosakarisa menjadi Dglukosa secara sempurna. Enzim ini dapat juga menghidrolisis α-D (1.6) dan α-D (1.3).
Menurut Richardson et. al., (2002) amiloglukosidase menghidrolisis ikatan glikosidik,
α-1.4 oligosakarida dan maltose dengan melepaskan β-glukosa dari ujung-ujung rantai
non-pereduksi. Enzim ini tidak dapat mendegradasi pati secara sempurna, walaupun
aktifitasnya tidak terhenti pada ikatan α-1.6. Dilaporkan pula oleh Kuriki dan Imanaka
(1999), bahwa pH optimum untuk aktifitas AMG adalah 4 – 4.5 dan stabil sampai
temperature mencapai 65oC. Dilaporkan oleh Richardson et. al., (2002), bahwa
pullulanase merupakan enzim yang memotong ikatan α-1.6 glukosida dari dalam. Sifat
pemotongan ikatan α-1.6 glukosida adalah 2 rantai berdekatan dengan unit glukosa yang
dihubungkan dengan ikatan 1.4.
Pada proses sakharifikasi dilakukan dengan menggunakan glukoamilase dari A.
niger (200 AGU/ml) sebanyak 0,8 ml per kg substrat dan enzim debranching
(pullulanase) (200 PUN/g) sebanyak 0,3 g per kg substrat. Keasaman diatur pada pH
4,5 lalu direaksikan hingga diperoleh dekstrosa equivalent (DE) akhir sebesar 97-98,5
% dengan kandungan glukosa 95-97,5% (Kanno, 1988). Lama reaksi sakharifikasi yang
optimal (66-72 jam) untuk memperoleh tingkat DE 97,97-98,33 % (Laga, dkk. 2013).
Jumlah substrat hidrolisat tapioka yang terbaik dalam menghasilkan sirup glukosa
dengan tingkat DE 98,45 adalah 30 % b/v (Laga, dkk. 2013).
Sirup glukosa (dextrose syrup) merupakan cairan jernih dan kental yang
mengandung D-glukosa, maltosa, dan polimer D-glukosa yang diperoleh dari
hidrolisis pati. Sirup glukosa memiliki tingkat kemanisan yang lebih rendah
dibandingkan dengan gula sukrosa. Meskipun demikian, sirup glukosa memiliki
beberapa kelebihan dibandingkan dengan sukrosa, salah satunya adalah sirup glukosa
dapat mencegah kristalisasi yang tidak diinginkan pada produk akhir seperti pada
pembuatan permen ataupun es krim (Lutony, 1993).
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Sirup glukosa kasar yang dihasilkan pada tahapan sakharifikasi umumnya
berwarna kuning kecoklatan dan cenderung masih keruh. Senyawa-senyawa pengotor
pada sirup glukosa berasal dari bahan baku umumnya berupa abu, pigmen, protein, dan
asam lemak. Olehnya itu, untuk mendapatkan sirup glukosa yang bebas dari warna dan
kotoran, dapat dilakukan dengan melakukan penjernihan (filtrasi). Metode telah banyak
diterapkan pada proses pemucatan sirup glukosa adalah dengan menggunakan adsorben
arang aktif. Setelah pemucatan dengan arang aktif dilanjutkan dengan proses
penyaringan atau filtrasi.
Penyaringan atau filtrasi merupakan metode untuk memisahkan zat padat dari
cairannya dengan dengan jalan melewatkan fluida tersebut melalui suatu medium
penyaring dimana zat padat itu tertahan. Dasar pemisahan metode ini adalah perbedaan
ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Terdapat beberapa tipe filtrasi
berdasarkan prinsip kerjanya yaitu gravity filtration, pressure filtration, dan vacuum
filtration. Diantara ketiga tipe filtrasi tersebut gravity filtration merupakan metode
filtrasi yang memiliki prinsip yang cukup sederhana, mudah diterapkan, dan tidak
membutuhkan biaya yang besar. Pada metode gravity filtration, fluida akan dilewatkan
pada sebuah kolom melewati media filter dengan memanfaatkan gaya gravitasi.
Terdapat beberapa material yang dapat digunakan sebagai medium penyaring
diantaranya pasir, kerikil, kayu, sekam, zeolit, dan lain sebagainya. Diantara beberapa
medium penyaring tersebut yang paling efektif dan umumnya digunakan sebagai
medium penyaring adalah zeolit dan pasir. Zeolit adalah kristalin, aluminosilikat
terhidrasi dari kation-kation alkali dan alkali tanah. Zeolit memiliki struktur tiga
dimensi dengan rongga-rongga di dalamnya (Mumpton, 1985 ; Marsidi, 2001). Struktur
penyusun zeolit menyebabkan zeolit memiliki kemampuan adsorpsi, absorpsi, penukar
ion, bahkan dehidrasi. Sifat absorpsi zeolit menyebabkan bahan tersebut banyak
dimanfaatkan sebagai media filter. Kemampuan absorpsi zeolit dapat ditingkatkan
dengan melakukan modifikasi pada pori-pori zeolit. Pori-pori zeolit dapat diperbesar
dengan melakukan pemanasan suhu tinggi. Pemanasan yang dilakukan pada zeolit
menyebabkan hilangnya molekul air serta migrasi kation dari dalam pori sehingga dapat
memperbesar pori zeolit (Margeta et al., 2013).
Penggunaan pasir sebagai media filter dengan menahan partikel pengotor pada
sirup yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan pori-pori antar partikel pasir.
Semakin kecil pori-pori pasir yang terbentuk maka akan semakin jernih gula yang
dihasilkan. Akan tetapi, semakin rapat jarak antar partikel pasir dapat menyebabkan
kecepatan filtrasi sirup tersebut menjadi lambat sehingga tidak efektif untuk diterapkan
pada industri-industri pembuatan sirup glukosa.
Tujuan penelitian adalah (1)
menentukan komposisi tepat dari media filter pada proses penjernihan sirup glukosa, (2)
penentuan perlunya aktivasi zeolit dalam proses penjernihan sirup glukosa, dan (3)
penentuan rasio penggunaan media filter yang efektif untuk menghasilkan sirup
glukosayang jernih.
METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan-bahan utama yang digunakan untuk proses produksi dan penjernihan
sirup glukosa meliputi: tepung tapioka, enzim α-amilase (thermostabil),
amiloglukosidase, pasir silika berukuran kasar dan halus (kasar 0,1 cm ≤ ø ≤ 0,2 mm
dan halus ø ≤ 0,2 mm), zeolit, buffer posfat, kaslium klorida (CaCl2) dan arang aktif.
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Sedangkan bahan-bahan kimia untuk analisa meliputi: asam dinitrosalisilat, Na-KTartat, fenol, Na-metabisulfit, Pb-asetat dan asam klorida (HCl).
Alat-alat utama yang digunakan dalam proses produksi dan penjernihan sirup
glukosa meliputi: fermentor likuifikasi dan sakharifikasi, oven pengering dan kolom
filtrasi.
Sedangkan
alat-alat utama yang digunakan untuk analisa adalah
spektrofotometer.
Prosedur Kerja
Penelitian ini dimulai dengan proses produksi sirup glukosa, kemudian sirup
glukosa kasar yang dihasilkan dilanjtkan dengan proses penjernihan.
Produksi Sirup Glukosa
Proses produksi sirup glukosa dimulai dengan proses likuifikasi menggunakan
enzim α-amilase. Likuifikasi dilakukan dengan membuat suspensi tapioka dengan
perbandingan tepung dan air 1:2. Lalu ditambahkan enzim α-amilase sebanyak 0,2%
dan kofaktor CaCl2 (Kalsium Klorida) sebagai sumber Ca2+ berkonsentrasi 15 ppm.
Suspensi dipanaskan pada suhu 80-90oC dalam penangas selama 75 sampai 90
menit sehingga diperoleh hidrolisat tapioka (maltodekstrin). Hidrolisat tapioka
disaring dengan menggunakan kain saring lalu digunakan sebagai substrat pada
proses sakharifikasi. Substrat (maltodekstrin) diatur keasamannya pada pH 4,5 lalu
ditambahkan
enzim amiloglukosidase (AMG) sebanyak 0,08 % b/b. Proses
sakharifikasi dilangsungkan dalam fermentor sakharifikasi dengan mempertahankan
suhu 60oC selama 72 jam hingga diperoleh sirup glukosa.
Penjernihan Sirup Glukosa
Produk sirup glukosa yang dihasilkan dari proses sakarifikasi masih keruh
sehingga diperlukan tahapan penjernihan untuk menghilangkan kekeruhan pada sirup
glukosa. Prosedur penjernihan sirup glukosa kasar dimulai dengan penambahan arang
aktif bubuk sebanyak 1% ke dalam sirup glukosa. Setelah itu dilakukan pemanasan
selama 30 menit pada suhu 60-70oC untuk membantu proses penjernihan. Sirup glukosa
yang telah dipanaskan kemudian dimasukkan ke dalam kolom penyaring dengan
komposisi zeolit, pasir kasar, dan pasir halus sesuai perlakuan.
Tahap selanjutnya adalah penggunaan zeolit dengan perlakuan aktivasi pada
suhu 400oC selama 30 menit dan zeolit tanpa aktivasi (pemanasan hanya dilakukan pada
suhu 100 oC). Media filter disusun pada kolom dengan ketinggian pasir halus, pasir
kasar, dan zeolit berdasarkan perlakuan terbaik tahap sebelumnya. Sirup glukosa hasil
sakarifikasi dipreparasi sama seperti tahapan sebelumnya untuk kemudian dialirkan
pada kolom filterasi.
Tahapan selanjutnya adalah menentukan rasio efektifitas media filter dalam
menjernihkan sirup glukosa. Setelah menentukan komposisi media filter terbaik,
dilakukan pengukuran volume dan berat total media filter. Kemudian dilakukan
penjernihan hingga perbandingan media filter dan sirup yang dijernihkan mencapai
rasio tertentu.
Desain Penelitian
Penjernihan sirup glukosa dengan menggunakan media filtrasi dilakukan dengan
tiga tahapan, yakni (1) penentuan komposisi media filter yang tepat (pasir kasar, pasir
halus dan zeolit), (2) perlakuan aktivasi dan tanpa aktivasi zeolit, dan (3) penentuan
rasio penggunaan media filter dengan jumlah sirup glukosa yang dijernihkan.
1. Penentuan komposisi pasir halus, pasir kasar dan zeolit pada kolom filtrasi
A0 : Tanpa penjernihan
A1 : Pasir halus : Pasir kasar : Zeolit (10:30:15 cm)
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A2 : Pasir halus : Pasir kasar : Zeolit (20:20:15 cm)
A3 : Pasir halus : Pasir kasar : Zeolit (30:10:15 cm)
2. Perlakuan aktivasi dan tanpa aktivasi zeolit yang digunakan sebagai media filter
B1 : Zeolit tanpa aktivasi
B2 : Zeolit aktivasi suhu 400oC
3. Penentuan rasio penggunaan media filter dengan jumlah sirup glukosa yang
dijernihkan.
C1 : Penggunaan media filtrasi dengan sirup glukosa (rasio 1:1)
C2 : Penggunaan media filtrasi dengan sirup glukosa (rasio 1:2)
C3 : Penggunaan media filtrasi dengan sirup glukosa (rasio 1:3)
Parameter Pengamatan dan Rancangan Penelitian
Parameter pengamatan yang dianalisa pada penelitian ini adalah gula
pereduksi metode DNS (Miller, 1959), perhitungan Dextrose Equivalent (DE) dan
pengukuran tingkat kejernihan (Metode spektrofotometer).
Data yang diperoleh pada penelitian ini pada tahap penentuan komposisi media
filter dan tahap penentuan tingkat efektifitas penggunaan media filter diolah secara
deskriptif kuantitatif. Sedangkan data yang diperoleh pada tahap penentuan jenis zeolit
diolah dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Uji lanjut setelah olah
data dilakukan dengan menggunakan uji Duncan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan Komposisi Media Filter
Kejernihan Sirup Glukosa
Proses penjernihan pada sirup glukosa bertujuan untuk memperoleh sirup
dengan kenampakan yang lebih jernih dan bebas senyawa pengotor yang tidak
diinginkan. Tingkat kejernihan sirup glukosa pada penelitian ini diukur dengan
menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimal 395 nm dengan
aquades sebagai blanko. Semakin tinggi nilai persentase transmitan sirup glukosa maka
semakin jernih sirup tersebut.
Perolehan nilai kejernihan sirup glukosa pada berbagai perlakuan umumnya
mengalami peningkatan dibandingkan dengan kontrol. Tingkat kejernihan terendah
diperoleh dari perlakuan perbandingan pasir halus 10 cm : pasir kasar 30 cm : zeolit 15
cm, sedangkan tingkat kejernihan tertinggi diperoleh dari perlakuan perbandingan pasir
halus 30 cm : pasir kasar 10 cm : zeolit 15 cm (84.86%T). Perolehan tingkat kejernihan
sirup glukosa pada penggunaan variasi media filter disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Hubungan Perbandingan Ketebalan Media Filter terhadap Kejernihan Sirup
Glukosa.
Tingkat kejernihan sirup glukosa cenderung mengalami peningkatan seiring
dengan bertambahnya ketebalan pasir halus yang digunakan sebagai media filter. Pasir
yang digunakan sebagai bahan utama media filter memiliki kemampuan untuk menahan
senyawa-senyawa pengotor pada pori-pori yang terbentuk antar partikel pasir. Faktorfaktor yang dapat mempengaruhi efektifitas pasir sebagai media filter pada proses
penjernihan diantaranya ukuran partikel pasir, ketebalan pasir serta volume pasir di
dalam kolom. Semakin kecil ukuran pasir yang digunakan maka semakin kecil pula
porositas antar molekul yang terbentuk di dalam media filter. Hal tersebut menyebabkan
media filter dapat bekerja lebih maksimal dalam menahan senyawa pengotor baik
senyawa dengan ukuran partikel yang besar maupun yang sangat kecil. Ketebalan pasir
pada kolom filterasi dapat mempengaruhi kejernihan sirup. Semakin semakin tebal
ukuran pasir halus di dalam kolom maka akan semakin jernih sirup tersebut. Hal
tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya partikel pengotor penyebab kekeruhan
yang tertahan pada pori-pori antar partikel pasir. Selain tertahan pada pasir, senyawasenyawa penyebab kekeruhan juga tertahan di dalam zeolit.
Gula Pereduksi dan Dekstrosa Equivalen
Kadar gula pereduksi sirup glukosa yang dijernihkan secara umum mengalami
peningkatan dibandingkan dengan kontrol. Akan tetapi kadar gula pereduksi cenderung
tidak konstan dan fluktuatif seiring bertambahnya ketebalan pasir. Hal ini menunjukkan
bahwa variasi ketebalan pasir sebagai media filter tidak memiliki pengaruh terhadap
kadar gula pereduksi sirup glukosa yang dijernihkan. Perolehan gula pereduksi pada
proses penjernihan sirup glukosa ditampilkan pada Gambar 2.
Gula pereduksi merupakan jenis sakarida yang dapat diperoleh melalui hidrolisis
senyawa polisakarida. Pasir sebagai material butiran yang tersusun atas komponen
anorganik tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hidrolisis sakarida menjadi gula
pereduksi. Oleh karena itu, keberadaan pasir pada kolom filtrasi tidak dapat
mempengaruhi kadar gula pereduksi sirup glukosa. Penurunan ataupun peningkatan
kadar gula pereduksi sirup glukosa diduga disebabkan oleh zeolit yang memiliki fungsi
adsorben. Selama proses produksi sirup glukosa terjadi penambahan senyawa asam dan
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basa untuk menciptkana kondisi yang sesuai bagi enzim dalam menjalankan fungsi
katalisisnya. Senyawa asam dan basa yang ditambahkan menghasilkan garam. Rahman
et al. (2004) menyatakan bahwa penambahan garam logam sebagai inhibitor dapat
menurunkan aktivitas enzim hingga 45%. Zeolit yang memiliki fungsi adsorben dapat
menyerap garam logam yang terdapat di dalam sirup sehingga enzim yang aktivitasnya
terhambat oleh inhibitor dapat kembali melakukan aktivitas hidrolisis. Hal tersebut
menyebabkan kadar gula pereduksi di dalam sirup yang dialirkan melaui zeolit
mengalami peningkatan.
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Gambar 2. Hubungan Perbandingan Ketebalan Media Filter terhadap Gula Pereduksi
dan Dekstrosa Equivalen (DE) Sirup Glukosa.
Perolehan nilai dekstrosa equivalen sirup glukosa yang dijernihkan bervariasi
antara 83,66% hingga 91.04%. Nilai dekstrosa equivalen terendah diperoleh pada
perlakuan perbandingan pasir halus 20 cm : pasir kasar 20 cm : zeolit 15 cm, sedangkan
nilai dekstrosa equivalen tertinggi diperoleh pada perlakuan perbandingan pasir halus 30
cm : pasir kasar 10 cm : zeolit 15 cm. Pengaruh komposisi media filter terhadap nilai
dekstrosa equivalen ditampilkan pada Gambar 2.
Perolehan nilai dekstrosa equivalen sirup glukosa dengan proses penjernihan
mengalami peningkatan dibandingkan dengan kontrol. Akan tetapi, peningkatan yang
terjadi cenderung tidak konstan dan mengalami fluktuatif seiring bertambahnya pasir
halus sebagai media filter. Perolehan nilai DE yang fluktuatif menunjukkan bahwa
penggunaan pasir sebagai media filter tidak memiliki dampak langsung tehadap nilai
DE sirup glukosa yang dijernihkan. Hal tersebut disebabkan oleh pasir yang tidak
memiliki kemampuan menghidrolisis sisa pati menjadi glukosa.
Perlakuan Aktivasi dan Tanpa Aktivasi Zeolit yang Digunakan sebagai Media
Filter
Kejernihan Sirup Glukosa
Hasil pengukuran tingkat kejernihan sirup glukosa menunjukkan bahwa nilai
transmitan sirup untuk semua perlakuan mengalami peningkatan dibandingkan dengan
kontrol. Nilai transmitan tertinggi diperoleh pada penggunaan zeolit yang mengalami
proses aktivasi yaitu sebesar 95.62%T, sedangkan nilai transmitan terendah diperoleh
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pada penggunaan zeolit yang tidak mengalami proses aktivasi yaitu sebesar 75.43%T.
Pengaruh pengaktivasian zeolit terhadap tingkat kejernihan sirup dapat dilihat pada
Gambar 3.

95.61
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Gambar 3. Hubungan Perlakuan Aktivasi Zeolit terhadap Kejernihan Sirup Glukosa
Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan aktivasi zeolit sangat
berpengaruh nyata terhadap tingkat kejernihan sirup glukosa yang dijernihkan, sehingga
dilakukan uji lanjut Duncan. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa sirup yang
dijernihkan dengan zeolit yang diaktivasi dan tidak diaktivasi sangat berbeda nyata
(P<0,01) terhadap kontrol. Meskipun sangat berbeda nyata dengan kontrol, akan tetapi
sirup yang dijernihkan dengan zeolit yang diaktivasi dan tidak diaktivasi dianggap
sama.
Proses pengaktivasian zeolit dapat meningkatkan tingkat kejernihan sirup
glukosa. Perlakuan aktivasi pada zeolit dapat menyebabkan terjadinya migrasi kation
hilangnya molekul air dari dalam rongga zeolit (Margeta et al., 2013). Hal tersebut
menyebabkan zeolit memiliki ruang kosong untuk menyerap partikel-partikel tidak larut
penyebab kekeruhan dari dalam sirup. Ruang kosong di dalam zeolit akan berpengaruh
pada daya absorbsi zeolit. Zeolit yang diaktivasi akan memiliki kemampuan menyerap
senyawa penyebab kekeruhan lebih besar dibandingkan dengan zeolit yang tidak
diaktivasi. Senyawa pengotor pada sirup selain tertahan pada pori-pori pasir juga
terserap oleh zeolit sehingga sirup glukosa yang dihasilkan akan semakin jernih.
Gula Pereduksi dan Dekstrosa Equivalen
Perolehan nilai gula pereduksi sirup glukosa yang telah dijernihkan bervariasi
antara 348.36 g/L hingga 351.24 g/L. Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa
penggunaan jenis zeolit yang digunakan berpengaruh nyata terhadap gula pereduksi
sirup glukosa yang dijernihkan, sehingga dilakukan uji lanjut Duncan. Hasil uji lanjut
Duncan menunjukkan bahwa gula pereduksi antara sirup glukosa yang tidak
dijernihkan, yang dijernihkan menggunakan zeolit tanpa aktivasi, dan yang dijernihkan
menggunakan zeolit aktivasi tidak berbeda nyata (P<0,01) satu sama lain. Pengaruh
perlakuan zeolit terhadap gula pereduksi dapat dilihat pada Gambar 4.
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Perolehan gula pereduksi antara kontrol, sirup yang dijernihkan dengan zeolit
tanpa aktivasi, maupun sirup yang dijernihkan dengan zeolit aktivasi tidak berbeda
nyata satu sama lain, akan tetapi terdapat perbedaan kuantitas diantara ketiganya.
Penggunaan zeolit baik yang diaktivasi maupun tidak diaktivasi dapat mengurangi
kandungan garam di dalam sirup glukosa. Garam yang ditambahkan selama proses
pembuatan sirup dapat menjadi inhibitor bagi enzim yang menghidrolisis dekstrin.
Proses penyerapan inhibitor enzim tersebut menyebabkan beberapa enzim yang inaktif
kembali bekerja memotong dekstrin menjadi gula sederhana sehingga kadar gula
pereduksi pun meningkat dibandingkan dengan kontrol.
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Gambar 4. Hubungan Perlakuan Aktivasi Zeolit terhadap Gula Pereduksi dan Deksrosa
Equivalen Sirup Glukosa
Perolehan nilai dekstrosa equivalen sirup glukosa yang telah dijernihkan untuk
semua perlakuan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kontrol. Nilai dekstrosa
equivalen terendah diperoleh pada sirup yang dijernihkan dengan zeolit tanpa aktivasi
yaitu sebesar 77.78% sedangkan nilai dekstrosa equivalen diperoleh pada sirup yang
dijernihkan dengan zeolit aktivasi yaitu sebesar 87.72%.
Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa penggunaan jenis zeolit yang
digunakan sebagai media filter sangat berpengaruh nyata terhadap dekstrosa equivalen
sirup glukosa yang dijernihkan, sehingga dilakukan uji lanjut Duncan. Hasil uji lanjut
Duncan menunjukkan bahwa nilai dekstrosa equivalen sirup yang dijernihkan
menggunakan zeolit aktivasi dan yang tidak diaktivasi tidak berbeda nyata. Pengaruh
jenis zeolit terhadap nilai dekstrosa equivalen sirup glukosa dapat dilihat pada Gambar
4.
Penggunaan zeolit sebagai media filter dapat meningkatkan nilai dekstrosa
equivalen sirup glukosa yang dijernihkan. Nilai DE mengalami peningkatan seiring
dengan meningkatnya kadar gula pereduksi. Zeolit menyerap garam logam yang
menjadi inhibitor enzim sehingga enzim yang masih terdapat di dalam sirup mampu
menghidrolisis sakarida yang belum terurai menjadi gula-gula sederhana. Selain itu,
zeolit dapat menyerap partikel-partikel tidak larut di dalam sirup sehingga persentase
gula pereduksi pada sirup glukosa semakin meningkat. Proses aktivasi zeolit dapat
meningkatkan kemampuan zeolit menyerap partikel pengotor maupun
garam-garam logam. Semakin sedikit partikel tidak larut di dalam sirup maka persentase
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Kejernihan (%T)

gula pereduksi akan semakin meningkat sehingga nilai dekstrosa equivalen pun
meningkat.
Penentuan Rasio Penggunaan Media Filter dengan Jumlah Sirup Glukosa yang
Dijernihkan
Kejernihan Sirup Glukosa
Perolehan nilai transmitan untuk pengujian tingkat kejernihan sirup glukosa
cenderung menurun seiring bertambahnya rasio penggunaan media filter (Gambar 5).
Nilai transmitan sirup glukosa pada penggunaan rasio pertama (53.47%T) meningkat
dibandingkan dengan kontrol (8.8%T). Nilai transmitan sirup glukosa kemudian
mengalami penurunan pada penggunaan media filter rasio kedua (52.05%T). Nilai
transmitan sirup glukosa mengalami penurunan yang signifikan pada penggunaan media
filter rasio ketiga (33.9%T).
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Gambar 5. Hubungan Rasio Penggunaan Media Filter terhadap Kejernihan Sirup
Glukosa
Tingkat kejernihan sirup glukosa yang mengalami penurunan disebabkan oleh
akumulasi senyawa pengotor yang tertahan pada media filter pasir maupun zeolit.
Semakin banyak jumlah sirup yang disaring menggunakan suatu media filter maka
semakin banyak partikel yang tertahan ataupun terserap pada pori-pori media filter.
Akumulasi partikel pengotor yang terjadi pada pori-pori media filter menyebabkan
menurunnya kemampuan media filter untuk menahan partikel pengotor sehingga sirup
glukosa yang dijernihkan semakin lama akan semakin keruh.
Gula Pereduksi dan Dekstrosa Equivalen
Kadar gula pereduksi sirup glukosa pada penentuan efektifitas penggunaan
media filter cenderung stabil kecuali pada rasio 1:1 (Gambar 6). Total padatan sirup
glukosa pada penggunaan rasio 1:1 (340.15 gr/L) mengalami penurunan dibandingkan
dengan kontrol (357.01 gr/L). Kadar gula pereduksi sirup glukosa kemudian mengalami
peningkatan pada penggunaan media filter rasio 1:2 (357.90 gr/L) dan pada rasio 1:3
(359.67 gr/L).
Penggunaan rasio pertama kadar gula pereduksi mengalami penurunan
dibandingkan dengan kontrol. Penurunan ini diduga disebabkan oleh gula pereduksi
yang ikut terserap bersama dengan garam dan partikel pengotor ke dalam pori-pori
zeolit. Saat pori-pori zeolit telah penuh oleh partikel-partikel tersebut, zeolit sudah tidak
memiliki kemampuan menyerap gula dan partikel yang tidak diinginkan dari dalam
sirup. Kadar gula pereduksi pada penggunaan media filter rasio kedua dan ketiga
kemudian terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan kadar gula pada
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penggunaan media filter rasio pertama. Peningkatan ini disebabkan oleh enzim yang
kembali aktif dan memecah sisa pati yang tidak terhidrolisis menjadi gula-gula
pereduksi.
Nilai Dextrose Equivalent sirup glukosa cenderung mengalami peningkatan
seiring dengan bertambahnya rasio penggunaan media filter (Gambar 6). Perolehan nilai
Dextrose Equivalent sirup glukosa pada penggunaan rasio 1:1 (74.18%) mengalami
penurunn dibandingkan dengan kontrol (76.32%). Nilai DE sirup kemudian terus
mengalami peningkatan pada penggunaan rasio 1:2 (76.40%) dan stabil pada rasio 1:3
(76.44%).
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Gambar 6. Hubungan Rasio Penggunaan Media Filter terhadap Gula Pereduksi dan
Dekstrosa Equivalen Sirup Glukosa
Perolehan nilai dekstrosa equivalen selaras dengan perubahan gula pereduksi
sirup glukosa pada tahap penggunaan media filter. Nilai DE mengalami peningkatan
seiring dengan meningkatnya kadar gula pereduksi. Nilai DE pada rasio pertama
mengalami penurunan dibandingkan dengan kontrol. Hal ini diduga disebabkan oleh
kadar gula pereduksi yang ikut terserap ke dalam pori-pori zeolit sehingga persentasi
kadar gula di dalam sirup menjadi rendah. Nilai DE pada rasio kedua dan rasio ketiga
selanjutnya cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan karena
terserapnya garam yang dapat berfungsi inhibitor ke dalam sirup sehingga enzim
kembali aktif dan menghidrolisis sisa-sisa pati di dalam sirup.
KESIMPULAN
1. Komposisi media filter terbaik diperoleh pada perlakuan ketebalan pasir halus 30 cm:
pasir kasar 10 cm : dan zeolit : 15 cm kolom filtrasi berdiameter 25 cm dengan
tingkat kejernihan 84.86%T
2. Perlakuan aktivasi zeolit mampu meningkatkan tingkat kejernihan sirup glukosa
tanpa mempengaruhi kualitas produk.
3. Media filter efektif digunakan pada penggunaan media filter rasio 1:2 dengan tingkat
kejernihan 52.05%T, gula pereduksi 357.89 g/L dan dekstrosa equivalen 75.67%.

267

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

4. Sirup glukosa yang dihasilkan dengan menggunakan perlakuan komposisi media
filter dan jenis zeolit terbaik memiliki tingkat kejernihan 95.61%, gula pereduksi
351.24 g/L dan dekstrosa equivalen 87.72%.
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Abstrak
Ketersediaan labu kuning cukup melimpah di Indonesia, namun pemanfaatannya masih belum
optimal. Pengolahan buah labu kuning menjadi tepung dapat memperluas penggunaannya. Permasalahan
yang muncul pada pembuatan tepung labu kuning yaitu terjadinya pencoklatan enzimatis yang dapat
dicegah dengan proses blanching. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pre treatment
blanching terhadap karakteristik fungsional tepung labu kuning. Metode penelitian menggunakan Nested
Design dengan 2 faktor, faktor mayor metode blanching (steam dan water blanching) dan faktor minor
lama blanching (0,3,6, dan 9 menit). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode blanching berpengaruh
nyata (α=0,05) terhadap total fenol, aktivitas antioksidan (IC50), dan daya cerna pati. Lama blanching
berpengaruh nyata terhadap total karoten, total fenol, aktivitas antioksidan (IC 50), dan daya cerna pati.
Dari hasil analisis perlakuan terbaik yang dilakukan, perlakuan yang menghasilkan karakteristik terbaik
tepung labu kuning pada perlakuan water blanching yaitu pada lama blanching 6 menit.
Kata kunci: aktivitas antioksidan, tepung labu kuning, sifat fungsional, blanching

PENDAHULUAN
Buah labu kuning (Cucurbita moschata) merupakan komoditas yang memiliki
kandungan gizi lengkap antara lain karbohidrat, serat, protein, mineral, serta vitamin.
Buah ini memiliki daging berwarna kuning yang tinggi akan pigmen karoten sebesar
1.569 μg/100 g, khususnya dari jenis β karoten sebesar 767 μg/100 g (Ratnasari dan
Yunianta, 2015; Purwanto dkk., 2013) yang merupakan sumber antioksidan dan
provitamin A. Berdasarkan data BPS tahun 2010, produksi labu kuning di Indonesia
cukup tinggi mencapai 369.846 ton (Prabasini dkk., 2013). Namun, pemanfaatannya
belum optimal, seringkali labu kuning hanya diolah dengan cara dikukus atau direbus.
Kelemahan lain dari labu kuning yaitu ukurannya yang besar dan berat sehingga
menyulitkan penyimpanan dan pengangkutan. Pengolahan buah labu kuning menjadi
tepung dapat menjadi solusi untuk memperluas pemanfaatannya dan menghasilkan
produk yang lebih praktis.
Permasalahan yang muncul dalam pembuatan tepung labu kuning yaitu
pencoklatan daging buah labu kuning yang dikatalis enzim polifenol oksidase. Hal ini
akan membuat warna tepung menjadi gelap sehingga kurang diminati konsumen.
Blanching atau perlakuan pendahuluan panas singkat pada bahan dapat diterapkan untuk
mencegah pencoklatan enzimatis yang terjadi. Hasil penelitian Azizah et al., 2009
menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan labu kuning yang direbus lebih tinggi
dibandingkan dengan buah labu kuning mentah. Blanching juga dapat meningkatkan
daya cerna pati Dioscorea alata karena dapat memperkecil ukuran granula pati
(Harijono et al., 2013). Penelitian Prabasini (2013) menyebutkan bahwa tepung labu
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kuning dengan perlakuan blanching menghasilkan daya serap air yang lebih tinggi
dibanding perlakuan pendahuluan perendaman. Harijono (2013) menyebutkan bahwa
blanching suhu 970C selama 7 menit dapat meningkatkan nilai kecerahan tepung uwi
(Dioscorea alata).
Faktor yang sering dipertimbangkan dalam proses blanching yaitu metode dan
lama blanching. Metode blanching yang sering diterapkan yaitu steam dan water
blanching. Keduanya memilki media dan transfer panas yang berbeda. Lama blanching
berhubungan dengan seberapa besar kontak antara bahan dengan panas dan media
blanching. Perbedaan metode dan lama blanching yang diterapkan diduga dapat
menghasilkan karakteristik fisiko-kimia dan fungsional yang berbeda pada bahan. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode dan lama
blanching terhadap karakteristik fisiko-kimia dan fungsional tepung labu kuning yang
dihasilkan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan Nested Design dengan 2
faktor. Faktor mayor merupakan metode blanching yang terdiri 2 level (steam dan water
blanching), sedangkan faktor minor merupakan lama blanchingdengan 4 level (0,3,6,
dan 9 menit) sehingga didapatkan 8 kombinasi perlakuan. Masing- masing perlakuan
diulang sebanyak 3 kali sehingga didapatkan 24 satuan percobaan
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian khususnya dalam pembuatan tepung yaitu
buah labu kuning yang diperoleh dari Pasar Belimbing, Malang. Jawa Timur.
Karakteristik buah labu kuning yang digunakan yaitu memiliki kulit berwarna kuning
keabu-abuan, berdiameter 15-20 cm, tinggi 10±2 cm, dan tingkat kematangan sedang
(fase matang). Bahan yang diperlukan untuk analisis antara lain aquades, air destilasi,
tablet Kjeldahl, NaOH , H2SO4, HCl, petroleum eter, HCl 25%, reagen nelson, reagen
arsenomolibdat, reagen anthrone, metanol, etanol, reagen DPPH 0,2 mM dalam etanol,
buffer Na-fosfat 0,1 M pH 7, enzim α amylase, DNS, maltose, K-Na-tartarat, pati
murni, asam galat, glukosa standar, K2SO4.
Alat
Peralatan yang digunakan dalam pembuatan tepung labu kuning antara lain
cabinet dryer (pengering cabinet kompor), disc mill, timbangan kue, pisau, baskom,
slicer, kompor gas, panci, dandang (panci pengukus), loyang, ayakan 80 mesh, dan
kuas. Peralatan yang digunakan untuk analisis proksimat antara lain labu Kjeldahl, alat
destruksi, alat destilasi, buret, refluks, soxhlet, waterbath shaker, centrifuge,
refrigerator, pH meter, spektrofometer, oven listrik, desikator, shaker, muffle furnace,
lemari asam, kompor listrik, vortex, cawan porselen, dan alat- alat glassware.
Prosedur Penelitian
Pembuatan Tepung Labu Kuning
Buah labu kuning dikupas, dibersihkan dari jonjot dan bijinya, dipotong menjadi
1/8 bagian, kemudian dicuci. Labu kuning yang telah dicuci kemudian diiris dengan
ketebalan sekitar 2 mm menggunakan slicer. Chip labu kuning diblanching dengan
metode steam dan water blanching selama 0,3,6, dan 9 menit pada suhu media
blanching sebesar 90C. Jika sudah mencapai waktu yang ditentukan, chip labu kuning
diangkat dan ditiriskan. Chip labu kuning kemudian ditata satu per satu pada tray
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cabinet dryer, selanjutnya dikeringkan dalam cabinetdryer pada suhu 60±5C selama 9
jam. Chip labu kuning yang telah kering kemudian ditepungkan atau dihaluskan
menggunakan disk mill. Tepung labu kuning yang terbentuk kemudian disaring
menggunakan saringan dengan ukuran 80 mesh.
Pengamatan produk
Pengamatan karakteristik fungsional tepung labu kuning meliputi analisis total
karoten), daya cerna pati in vitro, aktivitas antioksidan IC50, dan total fenol. Pemilihan
perlakuan terbaik menggunakan metode multiple attribute.
Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis varian (ANOVA).
Apabila dari hasil uji terdapat pengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata
Terkecil (BNT) dengan taraf5% untuk melihat perbedaan antar perlakuan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlakuan pre treatment dengan blansing pada pembuatan tepung labu kuning,
menghasilkan perbedaan karakteristik fungsional tepung yang dihasilkan. Metode
blansing dengan menggunakan air (water blanching) dan uap (steam blanching)
memiliki karakteristik yang berbeda seperti terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Fungsional Tepung Labu Kuning
Metode
Lama
Total
Total Fenol
Blanching Blanching
Karoten
0 menit
60,89±5,78 a
185,23±3,91 c
3 menit
91,85±5,90 b 382,00±22,93 a
Steam
blanching
6 menit
93,58±4,98 b
292,88±8,84 b
9 menit
127,97±9,64 a 263,36±6,61 b
0 menit
51,70±3,89 c
185,35±9,44 c
3 menit
113,03±5,92 a 287,63±19,78 b
Water
blanching
6 menit
98,94±2,66 b
333,54±3,98 a
9 menit
97,58±7,27 b
197,19±6,66 c

Nilai IC50
10.415,93±431,34 a
4.784,85±204,30 c
6.041,18±488,43 b
4.115,37±363,75 c
10.887,24±257,36 a
7.085,51±70,59 b
5.969,83±368,53 c
7.302,86±194,68 b

Daya Cerna
Pati
36,01±0,58 a
31,53±2,40 b
34,34±1,53 b
34,16±2,17 b
35,30±1,43 a
29,58±2,80 b
25,63±1,75 c
25,13±1,71 c

Keterangan: rerata yang disertai notasi huruf yang tidak sama tiap metode blanching menyatakan berbeda
nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05).

Total Karoten
Tepung labu kuning dengan perlakuan blanching memiliki total karoten yang
berkisar antara 51,70- 127,97 μg/ g, dengan rerata sebesar 91,52 μg/ g. Pada literatur
tepung labu kuning memiliki total karoten sebesar 161,33 μg/ g (Ratnasari dan
Yunianta, 2015). Berdasarkan hasil ANOVA menunjukkan bahwa lama blanching yang
tersarang pada metode blanching berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap total karoten
tepung labu kuning.
Pada perlakuan steam blanching, total karoten tepung labu kuning cenderung
semakin tinggi seiring dengan semakin lama blanching. Adanya panas dari media
blanching mampu menginaktivasi enzim yang mempercepat oksidasi enzimatis karoten
dengan jalan mendenaturasi enzim yang merupakan protein. Diduga semakin lama
blanching maka kontak chip labu kuning dengan panas dari media blanching semakin
besar, sehingga lebih mampu menginaktivasi enzim pengoksidasi. Akibatnya senyawa
karoten lebih dapat dipertahankan dan nilai total karoten lebih tinggi.
Menurut hasil penelitian Haile et al. (2015) perlakuan blanching menghasilkan
kadar β karoten tertinggi seiring dengan aktivitas enzim (peroksidase dan lipoksigenase)
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yang mempunyai kemampuan mendegradasi β karoten menjadi inaktif. Hasil proses
oksidasi ini berupa hidroksi β karoten, semi karoten, β karotenon, aldehid, dan hidroksi
β neokarotenon (Erawati, 2006 dalam Yanuwardana dkk., 2013). Blanching bisa
menyebabkan kehilangan kandungan karoten pada bahan, namun inaktivasi enzim
pengoksidasi pada proses blanching justru akan mencegah kehilangan karoten yang
lebih besar pada proses selanjutnya dan dalam penyimpanan (Amaya dan Kimuro,
2004).
Pada lama blanching 3,6, dan 9 menit, total karoten tepung labu kuning justru
cenderung semakin turun seiring dengan semakin lama blanching, namun nilainya
masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan total karoten pada lama blanching 0 menit
(tanpa blanching). Penurunan total karoten tersebut diduga karena terlarutnya senyawa
karoten chip labu kuning pada media water blanching yang berupa air panas. Walaupun
karoten bersifat larut dalam lemak, namun masih dimungkinkan karoten larut di dalam
air karena karoten tersebut masih berikatan dengan protein yang bersifat larut air.
Karotenoid pada sel tanaman selain berada dalam bentuk komplek dengan protein juga
strukturnya banyak mengandung ikatan rangkap (Andarwulan dan Koswara, 1989
dalam Aisyah dkk., 2014).
Total Fenol
Total fenol tepung labu kuning dengan perlakuan blanching berkisar antara
185,23- 382,00 mg GAE/ 100 g, dengan rerata sebesar 266,02 mg GAE/ 100 g.
Literatur yang menyebutkan bahwa total fenol tepung labu kuning sebesar 6,50 mg/ g
(Sopan et al., 2014). Berdasarkan hasil ANOVA menunjukkan bahwa lama blanching
yang tersarang pada metode blanching berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap total fenol
tepung labu kuning.
Pada perlakuan steam blanching 3,6, dan 9 menit, semakin lama blanching maka
semakin rendah total fenol tepung labu kuning. Namun, nilainya masih lebih tinggi jika
dibandingkan dengan total fenol pada perlakuan lama blanching 0 menit. Diduga
semakin lama blanching maka semakin besar kontak antara chip labu kuning dengan
media steam blanching yang berupa uap air panas. Hal ini akan mengakibatkan
kandungan fenol banyak yang terlarut dalam uap air panas sehingga total fenolnya
menurun. Menurut Azizah et al. (2009) semakin lama waktu pemasakan maka semakin
besar penurunan komponen fenolik yan terukur. Hal ini dapat disebabkan karena
kerusakan dan terlarutnya senyawa fenolik selama pemasakan, seperti yang diketahui
sebagian besar senyawa bioaktif relatif tidak stabil pada panas dan bersifat mudah
terlarut.
Total fenol pada perlakuan lama blanching 0 menit (tanpa blanching) lebih
rendah diduga disebabkan terjadi kerusakan fenol akibat oksidasi enzimatis terutama
saat proses pengeringan. Pada perlakuan tersebut chip labu kuning tidak mendapatkan
perlakuan panas yang dapat menginaktivasi enzim polifenol oksidase yang berperan
dalam oksidasi fenol. Menurut Pratt (2012) dalam Aisyah dkk. (2015) menyebutkan
bahwa dengan adanya panas dan oksigen, senyawa total fenol dapat teroksidasi dalam
larutan alkali atau karena aktivitas enzim polifenol oksidase membentuk radikal ortosemiquinon yang bersifat reaktif dan dapat bereaksi lebih lanjut dengan senyawa amino
membentuk produk berwarna coklat dengan berat molekul tinggi.
Pada perlakuan water blanching, total fenol tepung labu kuning pada lama
blanching 0 (tanpa blanching) cenderung lebih rendah dibanding dengan total fenol
pada perlakuan lama blanching lainnya. Total fenol pada perlakuan lama blanching 3
menit lebih rendah dibandingkan 6 menit, hal ini diduga karena pada lama blanching 6
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menit kontak chip labu kuning dengan panas lebih besar sehingga lebih mampu
menginaktivasi enzim polifenol oksidase dan kandungan fenol lebih dapat
dipertahankan. Namun, jika blanching dilakukan lebih lama maka total fenol chip labu
kuning akan menurun karena terlarut dalam media water blanching. Hal ini seperti yang
terjadi pada lama blanching 9 menit, di mana total fenolnya lebih rendah dibandingkan
dengan perlakuan lama blanching lainnya.
Perlakuan metode blanching juga berpengaruh nyata terhadap total fenol. Total
fenol tepung labu kuning perlakuan steam blanching cenderung lebih tinggi
dibandingkan dengan water blanching. Hal ini dapat disebabkan karena media steam
blanching yang berupa uap air panas sehingga komponen fenol yang terlarut tidak
sebanyak pada media water blanching yang berupa air panas. Menurut Ellong et al.
(2015) perebusan menyebabkan terjadinya difusi oleh komponen total polifenol di mana
pengukusan tidak terlalu berpengaruh. Selain itu, transfer panas steam blanching
cenderung lebih rendah dibandingkan water blanching, sehingga tidak banyak
komponen fenol chip labu kuning yang rusak. Oleh karena itu, total fenol tepung labu
kuning perlakuan steam blanching lebih tinggi dibandingkan water blanching.
Aktivitas Antioksidan (IC50)
Nilai IC50 yang semakin tinggi menunjukkan aktivitas antioksidan yang rendah
pada suatu bahan. Nilai IC50 tepung labu kuning dengan perlakuan berkisar antara
4115,367- 10887,243 ppm, dengan rata- rata sebesar 7075,346 ppm. Nilai IC50 tepung
labu kuning tersebut cukup tinggi karena bukan merupakan ekstrak murni senyawa
antioksidan. Kandungan yang dominan pada tepung labu kuning yaitu karbohidrat, air,
protein, lemak, dan abu sehingga proporsi komponen antioksidan seperti karoten dan
fenol menjadi sangat kecil. Berdasarkan hasil ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan
lama blanching yang tersarang pada metode blanching berpengaruh nyata terhadap
aktivitas antioksidan (IC50) tepung labu kuning.
Nilai IC50 pada lama blanching 0 menit pada kedua metode blanching cenderung
lebih tinggi atau aktivitas antioksidannya lebih rendah dibandingkan dengan lama
blanching lainnya. Hal ini disebabkan pada perlakuan tersebut tidak mendapat panas
yang dapat menginaktivasi enzim pengoksidasi sehingga kandungan karoten dan fenol
tidak dapat dipertahankan. Total karoten dan fenol pada perlakuan lama blanching 0
menit (tanpa blanching) lebih rendah dibandingkan dengan lama blanching lainnya
seperti yang terlihat pada Tabel 1.
Pada perlakuan steam blanching, nilai IC50 tepung labu kuning pada perlakuan
lama blanching 3 dan 9 menit cenderung lebih rendah atau aktivitas antioksidannya
lebih tinggi dibandingkan dengan lama blanching 6 menit. Hal ini disebabkan total
karoten atau total fenol pada perlakuan metode steam blanching 3 dan 9 menit lebih
tinggi dibandingkan dengan lama blanching 6 menit, seperti yang terlihat pada Tabel 1.
Pada perlakuan water blanching, nilai IC50 tepung labu kuning pada lama blanching 6
menit lebih rendah dibandingkan dengan lama blanching 3 dan 9 menit yang berarti
memliki aktivitas antioksidan lebih tinggi. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa total fenol
tepung labu kuning pada perlakuan water blanching 6 menit lebih tinggi dibandingkan
dengan perlakuan lama blanching lainnya, yaitu sebesar 333,54 mg GAE/ 100 g. Oleh
karena itu, aktivitas antioksidan pada perlakuan tersebut lebih tinggi dibandingkan
dengan perlakuan lama blanching lainnya.
Perlakuan metode blanching juga berpengaruh nyata terhadap nilai IC50 tepung
labu kuning. Nilai IC50 tepung labu kuning perlakuan steam blanching lebih rendah
dibandingkan dengan water blanching. Hal ini disebabkan total karoten maupun total
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fenol tepung labu kuning pada perlakuan steam blanching yang lebih tinggi
dibandingkan dengan water blanching.
Dua senyawa antioksidan utama yang terkandung dalam tepung labu kuning yaitu
komponen fenol dan karotenoid. Potensi antioksidan pada kebanyakan tanaman yang
paling utama adalah berasal dari komponen fenolnya. Senyawa fenol mengandung
banyak gugus hidroksil sehingga memiliki aktivitas antioksidan yang kuat, seperti
menangkap radikal bebas peroksida atau hidroperoksida serta mencegah reaksi oksidasi
yang menyebabkan penyakit degenaratif (Sopan et al., 2014). Menurut Palupi dan
Martosupono, (2009) sifat antioksidan dari karotenoid adalah bertindak untuk
memadamkan singlet oksigen dan kemudian berinteraksi dengan radikal bebas. Diduga
aktivitas antioksidan pada tepung labu kuning perlakuan blanching dipengaruhi oleh
kandungan kedua senyawa tersebut.
Daya Cerna Pati
Daya cerna pati tepung labu kuning dengan perlakuan blanching berkisar antara
25,13-36,01%, dengan rerata sebesar 31,46%. Berdasarkan hasil ANOVA menunjukkan
bahwa perlakuan lama blanching yang tersarang pada metode blanching berpengaruh
nyata terhadap daya cerna pati tepung labu kuning.
Pada perlakuan steam blanching, daya cerna pati tepung labu kuning pada
perlakuan lama blanching 0 menit (tanpa blanching) cenderung lebih tinggi
dibandingkan dengan yang diberi perlakuan blanching diduga disebabkan karena tidak
terbentuknya pati resisten. Pati resisten dapat terbentuk dari pati yang mengalami
retrogradasi setelah terjadi proses gelatinisasi dan pendinginan.
Daya cerna tepung labu kuning yang diberi perlakuan lama blanching 3,6, dan 9
menit lebih rendah karena dimungkinkan terbentuknya pati resisten yang menyulitkan
pencernaan pati oleh enzim α amylase. Selama proses blanching, pati pada chib labu
kuning tergelatinisai kemudian mengalami retrogradasi pada proses selanjutnya
terutama pada proses pendinginan suhu ruang (penirisan) dan pengeringan. Hal ini
sejalan dengan yang dijelaskan oleh Sajilata et al. (2006) dalam Wulan et al. (2007)
bahwa pada modifikasi pati dengan perlakuan autoclaving dikuti dengan pengeringan
sehingga terjadi retrogradasi pati. Pada saat proses pendinginan atau pengeringan akan
terjadi peristiwa rekristalisasi. Selama pendinginan, rantai polimer amilosa yang terlarut
karena gelatinisasi akan mengalami reasosiasi kembali membentuk struktur heliks
ganda yang distabilkan oleh ikatan hidrogen mengakibatkan pati sulit dicerna oleh
enzim amilase.
Pada perlakuan water blanching, semakin lama blanching cenderung
menurunkan daya cerna pati tepung labu kuning yang dihasilkan. Hal ini diduga karena
semakin lama blanching maka kontak chip labu kuning dengan air panas semakin besar,
sehingga dimungkinkan semakin banyak pati yang tergelatinisasi dan mengalami
peristiwa retrogradasi pada proses selanjutnya. Pati retrogradasi yang terbentuk akan
lebih susah dicerna enzim sehingga daya cerna patinya menurun.
Perlakuan metode blanching berpengaruh nyata terhadap daya cerna pati tepung
labu kuning. Daya cerna pati tepung labu kuning perlakuan steam blanching cenderung
lebih tinggi bila dibandingkan dengan water blanching. Kandungan komponen serat,
protein, dan lemak pada perlakuan water blanching yang cenderung lebih tinggi dapat
mengganggu kerja enzim amilase sehingga daya cerna patinya lebih rendah. Menurut
Chung et al. (2008) dalam Odegnibo et al. (2013) pembentukan kompleks antara pati
dengan protein, lemak, fosfor dapat menghambat pemecahan pati oleh enzim amilase.
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Perlakuan Terbaik
Pemilihan perlakuan terbaik dihitung menggunakan metode multiple attribute
menurut Zeleny (1989), dengan prosedur pembobotan sesuai nilai ideal pada masingmasing parameter. Dari hasil analisis perlakuan terbaik yang dilakukan, perlakuan yang
menghasilkan karakteristik terbaik tepung labu kuning pada perlakuan water blanching
yaitu pada lama blanching 6 menit. Perlakuan yang menghasilkan karakteristik terbaik
tepung labu kuning pada perlakuan steam blanching yaitu pada lama blanching 9 menit.
Berikut di bawah ini Tabel 2 yang menyajikan karakteristik tepung labu kuning yang
dihasilkan dari perlakuan terbaik masing- masing metode blanching.
Tabel 5. Karakteristik Tepung Labu Kuning Perlakuan Terbaik
Parameter

Perlakuan water
blanching 6 menit

Perlakuan steam
blanching 3 menit

Kadar air (%)
Kadar abu (%)
Kadar lemak (%)
Kadar protein (%)
Kadar serat kasar (%)
Kadar pati (%)
Kadar karbohidrat (%)
Total karoten (μg/ g)
Total fenol (mg GAE/ 100 g)
Nilai IC50 (ppm)
Daya cerna pati (%)

9,27
4,29
3,05
8,33
7,18
36,95
75,06
98,94
333,54
5969,83
25,63

12,84

8,62
19,77
91,84
382,00
4784,85
31,53

Data pada Tabel 2. menunjukkan bahwa kadar air tepung labu kuning perlakuan
water blanching selama 6 menit dan steam blanching selama 3 menit tidak melampaui
batas kadar air yang ditetapkan SNI 01-3751-2009. Menurut data BSN yaitu SNI 013751-2009 menyebutkan bahwa kadar air maksimal tepung terigu (parameter ukur)
yaitu 14-15%. Tepung dengan kadar air rendah cenderung memiliki daya simpan yang
lama.
Tepung perlakuan water blanching selama 6 menit memiliki viskositas panas
dan viskositas dingin yang cenderung tinggi. Hal tersebut berhubungan dengan
pengalikasian tepung diolah menjadi produk. Viskositas dingin yang bernilai tinggi
tidak diharapkan untuk pembuatan kue, cake atau produk rerotian. Viskositas dingin
yang bernilai tinggi tidak diharapkan untuk produk kue, cake atau rerotian karena
menyebabkan retrogradasi setelah produk dingin. Namun lebih cocok sebagai bahan
pengisi, pengental, dan penstabil karena akan menghasilkan produk yang lebih stabil
(Richana, 2004)
Tepung perlakuan steam blanching selama 3 menit cenderung memiliki nilai
viskositas panas dan dingin yang cenderung rendah. Nilai viskositas yang rendah cocok
untu aplikasi produk yang bersifat kering dan mengembang seperti cake, biskuit,
rerotian dan substitusi pembuatan mie (Richana, 2004). Nilai viskositas dingin yang
cenderung rendah cocok untuk produk yang berbasis rerotian karena proses retrogradasi
setelah produk dingin berlangsung minimal.
Aktivitas antioksidan (IC50) tepung labu kuning hasil perlakuan terbaik sebesar
4784,85 dan 5969,83 dikategorikan sebagai antioksidan sangat lemah. Menurut Jun et
al, (2006) menyatakan bahwa suatu bahan dapat dikatakan sebagai antioksidan sangat
kuat apabila nilai IC50 antara 50- 100 ppm, antioksidan sedang apabila nilai IC50 antara
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101-250 ppm, antioksidan lemah apabila antara 250- 500 ppm, dan antioksidan sangat
lemah apabila nilai IC50 ≥ 500 ppm.
KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode blanching berpengaruh nyata
(α=0,05) terhadap total fenol, aktivitas antioksidan (IC50), dan daya cerna pati. Lama
blanching berpengaruh nyata terhadap total fenol, aktivitas antioksidan (IC 50), dan daya
cerna pati. Perlakuan terbaik yaitu pada metode steam blanching 3 menit dan water
blanching 6 menit.
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Abstrak
Limbah biomassa tongkol jagung yang padat dengan carbon dapat dimanfaatkan sebagai bahan
bakar briket melalui suatu proses karbonisasi dalam alat pirolisis. Selama poroses pirolisis tersebut akan
memberikan hasil samping gas dan uap cair berupa asap campuran hasil degradasi senyawa-senyawa
makromolekul sellulosa dan liginin membentuk CO2, methane, uap air, senyawa-senyawa fenol dan lainlain. Kumpulan asap tersebut bila dikondensasi akan mencair membentuk asap cair (liquid smoke).
Bergantung dari bahan baku dan kondisi proses pirolisisnya, produk samping asap cair tersebut dapat
dimanfaatkan sebagai asap cair grade 1, 2 atau 3. Dalam penelitian ini dilakukan karbonisasi limbah
biomassa menjadi arang terkarbonisasi sebagai bahan bakar briket dan kondensasi Asap Cair sebagai
produk samping untuk pengawetan ikan, namun dalam makalah ini dibatasi pada pembahasan Potensi
Pemanfaatan Asap Cair Produk Samping Dari Karbonisasi Limbah Biomassa Tongkol Jagung .
Kata kunci: asap cair, pirolisis, tongkol jagung

PENDAHULUAN
Jagung (Zea mays L) adalah tanaman semusim dan termasuk jenis rumputan
(graminae) yang mempunyai batang tunggal, meski terdapat kemungkinan munculnya
cabang anakan pada beberapa genotipe dan lingkungan tertentu. Batang jagung terdiri
atas buku dan ruas. Daun jagung tumbuh pada setiap buku, berhadapan satu sama lain.
Bunga jantan terletak pada bagian terpisah pada satu tanaman sehingga lazim terjadi
penyerbukan silang. Jagung merupakan tanaman hari pendek, jumlah daunnya
ditentukan pada saat inisiasi bunga jantan dan dikendalikan oleh genotipe, lama
penyinaran, dan suhu (Subekti, et al., 2009).
Jagung merupakan salah satu komoditas sumber karbohidrat setelah beras,
sebgaimana kelapa sebagai sumber minyak terbesar di Indonesia (Aladin, A, at al,
2016). Jagung selain dikonsumsi langsung sebagai pangan, juga dimanfaatkan sebagai
pakan ternak dan bahan baku industri, maka tidak mengherankan jika konsumsi jagung
dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tongkol jagung merupakan salah satu
limbah biomassa terbesar (20%) dari tanaman jagung. Produktivitas jagung tahun 2015
mencapai hampir 20 juta ton (BPS, 2016), artinya berpotensi menghasilkan limbah
tongkol jagung sebesar 4 juta ton, suatu angka yang sangat besar yang menarik untuk
dipikirkan pemanfaatannya lebih luas lagi, sebab selama ini limbah biomassa jagung
termasuk tongkol jagung hanya terbatas dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau pupuk
dalam bentuk kompos. Kandungan utama dalam tongkol jagung adalah lignoselulosa
yang merupakan gabungan antara selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang intinya
adalah senyawa karbon yang potensi dijadikan sumber energi (Anggraeny et al, 2006).
Melalui proses pirolisis, tongkol jagung dapat ditingkatkan nilai fixed carbonya,
sehingga nilai kalornya pun meningkat perstuan massa. Tongkol jagung terkarbonisasi
hasil pirolisis tersebut selanjutnya bisa dibuat jadi briket sebagai bahan bakar padat
alternatif baik di rumah tangga maupun di industri. Selama pirolisis tongkol jagung
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terjadi proses dekomposisi senyawa makromolekul menjadi senyawa-senyawa yang
lebih sederhana. Sonobe et al (2006) mengamati proses pirolisis tongkol jagung,
bahwa dekomposisi hemiselulosa mulai terjadi pada suhu 220-280 oC, lignin 310
o
C dan sellulosa pada suhu 340°C. Selama proses pirolisis tersebut, senyawa-senyawa
non karbon seperti volatile matter dan air akan menghilang, sehingga terkonsentrasilah
senyawa karbon sederhana ditandai dengan meningkatnya nilai fixed carbon. Dampak
positifnya adalah bahwa nilai kalor tongkol jagung hasil pirolisis tersebut menjadi lebih
tinggi, dan dengan demikian menjadi efektif dijadikan sebagai bahan bakar padat, dan
akan menjadi efisien lagi bila tongkol jagung terkarbonisasi tersebut diolah menjadi
briket sebagai bahan bakar padat.
Secara umum pirolisis didefinisikan sebagai proses pemanasan tanpa atau minim
oksigen untuk menghasilkan arang, cairan (asap cair) dan gas. Teknik pirolisis bahan
biomassa dikembangkan untuk menghasilkan bio - energi (arang dan tar) dan produk
samping asap cair. Suhu pirolisis biomassa berkisar antara 350 – 550oC dan terkadang
mencapai hingga 700oC tergantung jenis dan kompleksitas kandungan kimiawi bahan
yang akan dipirolisis dan tergantung produk akhir pirolisis yang dinginkan. Dalam
pirolisis limbah biomassa tongkol jagung selain memberikan produk utama tongkol
jagung terkarbonisasi yang biasa disebut arang sebagai produk wujud padat, juga
memberikan produk samping wujud cair dan gas berupa asap campuran hasil degradasi
senyawa-senyawa makromolekul sellulosa dan liginin membentuk CO2, methane, uap
air, senyawa-senyawa fenol dan lain-lain. Pirolisis tongkol jagung dengan laju nitrogen
50 cm3/menit dan suhu di bawah 550°C menghasilkan cairan 37.4%, padatan
20.1%, dan gas 42.5%. Kumpulan asap tersebut bila dikondensasi akan mencair
membentuk asap cair (liquid smoke). Bergantung dari bahan baku dan prosesnya,
produk samping asap cair tersebut dapat dimanfaatkan sebagai asap cair grade 1, 2 atau
3 (Raveendran et al.,1996).
Senyawa hasil degradasi lignin, selulosa dan hemiselulosa diantaranya adalah
beberapa jenis asam karboksilat (seperti asam oxopentana, asam asetat, asam
benzoat, asam format, asam glikolik, asam hexadekanoat, asam hexanoat, asam
propanoat, asam valeric), gula (seperti 1,6-anhydroglucofuranose, D-arabinose, Dglucose, fructose, oligosacharides dan levoglucosan), keton ( seperti 1-hidroxy
2-propanon,
2,5 hexanedione, 2-butanon, 2-ethylcyclopentanone, 2-methyl2cyclopenten-1- one, dsb), fenol, oxygenates seperti furans dan hidrokarbon lainnya
Senyawa-senyawa kimia hasil pirolisis limbah biomassa tongkol jagung yang
terkondensasi dalam bentuk asap cair dapat berfungsi sebagai bahan tambahan
pangan, baik sebagai antioksidan atau pengawet maupun sebagai flavor yang dapat
meningkatkan aroma dan cita rasa pangan atau ikan yang diawetkan (Choiriyah, 2010).
Asap cair merupakan asam cuka (vinegar) yang diperoleh dengan cara destilasi
kering bahan baku pengasap seperti tongkol jagung, lalu diikuti dengan peristiwa
kondensasi dalam kondensor berpendingin air. Asap cair dapat digunakan sebagai
pengawet makanan karena mengandung senyawa-senyawa antibakteri dan antioksidan.
Asap cair banyak digunakan pada industri makanan sebagai preservatif, industri
farmasi, bioinsektisida, pestisida, desinfektan, herbisida dan lain sebagainya (Choiriyah,
2010).
Asap cair (liquid smoke) merupakan bahan kimia hasil destilasi asap hasil
pirolisis. Asap cair dapat berfungsi sebagai desinfektan dimana bahan makanan dapat
bertahan lama tanpa membahayakan konsumen. Asap cair merupakan suatu hasil
destilasi atau pengembunan dari uap hasil pembakaran tidak langsung maupun langsung
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dari bahan bahan yang banyak mengandung karbon serta senyawa-senyawa lain
(Amritama, 2007). Menurut Guillen dan Manzanos (2002), komponen yang
teridentifikasi dari asap cair terutama berasal dari degradasi termal karbohidrat kayu
seperti keton, karbonil, asam, furan dan turunan pyran. Selain itu, Guillen et al. (2001)
menyatakan bahwa asap cair ini juga mengandung komponen yang berasal dari
degradasi termal lignin, seperti fenol, guaiacol dan turunannya, syringol dan
turunannya, serta alkyl aryl. Lebih lanjut disebutkan bahwa fenol merupakan komponen
dengan proporsi paling tinggi yaitu sebesar 14.87% (Ernawati, dkk 2012).
Riko Pamori, dkk (2015) menyajikan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk
asap cair (tabel 1). Asap cair dapat digunakan sebagai pengawet makanan karena
mengandung senyawa-senyawa antibakteri dan antioksidan. Asap cair banyak
digunakan pada industri makanan sebagai preservatif, industri farmasi, bioinsektisida,
pestisida, desinfektan, herbisida dan lain sebagainya (Choiriyah, 2010). Choiriyah
(2010) telah melakukan penelitian pirolisis menggunakan bahan baku campuran tongkol
dan kelobot jagung. Variabel yang diamati adalah suhu kisaran 250-700 oC dan
penambahan katalis. Hasil terbaik didapatkan pada suhu 550 oC dengan penambahan
katalis. Namun, rendemen cairan hasil pirolisis yang diperoleh dianggap belum
maksimal.
Tabel 1. SNI Asap Cair
Parameter
SNI Asap Cair
Rendemen
pH
1,5 – 3,0
Total Asam Tertitrasi
4,5 – 15,0
Kadar Fenol
4,6 – 15,0
Berat Jenis
Minimal 1,001
Sumber : Riko Pamori, dkk (2015)
Pada artikel ini dilaporkan hasil penelitian pengaruh waktu dan suhu serta
ukuran bahan terhadap rendemen dan karakteristik asap cair sebagai hasil samping dari
pirolisis limbah biomassa tongkol jagung membentuk bahan bakar terkarbonisasi.
METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan
Alat
Penelitian produksi asap cair dari limbah tongkol jagung menggunakan alat
pirolisis dengan pemanas kompor gas yang didesain khusus untuk menghasilkan produk
arang dan asap cair secara simultan. Serangkaian alat pirolisis (gambar 1) terdiri dari
dari reaktor, kondensor, temperatur kontrol, termokopel, kompor gas bertekanan,
tabung berisi gas LPG, botol penampung tar, erlmeyer penampung asap cair, pompa
sirkulasi air pendingign dan ember penampung air pendingin. Reaktor dan kondensor
terbuat dari bahan stainless steel, dimana reaktor didesain sedemikian rupa sehingga
tidak ada udara mengalir masuk reaktor, sedangkan udara bawaan yang ada dalam
reaktor dapat diusir keluar dengan mengalirkan gas innert nitrogen melalui pipa kecil
berkatup. Dinding reaktor berlapis dua dimana antara dua dinding tersebut sedikit
berjarak (lubang anulus) sehingga api kompor bisa memanasi secara optimal seluruh
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permukaan bawah dan didinding reaktor bagian dalam sehingga pemanasan bisa
maksimal (prinsip desain reaktor hemat energi, aman dan ramah lingkungan).

Gambar 1. Rangkaian Alat Pirolisis
Keterangan Gambar :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tabung gas
Tungku pembakaran kompor gas
Reaktor pirolisis
Termometer
Penutup reaktor pirolisis
Pipa pengeluaran asap
Penampung tar
Kondensor
Katup pengeluaran asap cair
Tabung penampung asap cair
Pipa PVC
Pompa
Water Tank
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Bahan
Bahan baku yang digunakan yaitu limbah tongkol jagung yang diperoleh dari
petani jagung daerah kabupaten Bone.
Prosedur Penelitian
Preparasi Bahan
Preparasi bahan baku dimulai dengan membersihkan bahan baku tongkol jagung
dari pengotornya kemudian dijemur di atas atap seng dan di bawah sinar matahari
langsung selama 3 hari. Bahan tongkol jagung yang sudah kering kemudian dicacah
berdasarkan ukurannya kasar, sedang dan halus menggunakan alat sieves (pengayak
standar).
Proses Pirolisis
Bahan tongkol jagung yang sudah dipreparasi ukuran sedang ditimbang
sebanyak M0 = 1000 g, dimasukkan ke dalam reaktor dengan membuka bagian atas
reaktor yang sebelumnnya telah dibersihkan. Kemudian menutup reaktor dengan rapat
dengan cara mengencangkan semua baut yang ada sehingga tidak ada bagian yang
bocor. Kawat termokopel dihubungkan masuk reaktor melalui lubang khusus yang
tersedia, kondensor dan selang dipastikan terpasang dengan benar, demikian pula botol
penampung tar dan erlemeyer penampung asap cair juga dipasang dengan benar.
Setelah semuanya siap, maka pemanasan dimulai dengan menyalakan kompor gas
bertekanan, dengan mengeset temperatur 500 oC, pompa air sirkulasi dihidupkan
sehingga air mengalir melalui kondensor pendingin. Air pendingin yang mengalir secara
sirkulasi melalui kondensor tersebut harus dijaga suhunya tidak lebih 25 oC. Waktu
diamati mulai dari suhu awal pemanasan sampai suhu target 500 oC. Setelah suhu target
tercapai, waktu pirolisis dibiarkan berlangsung hingga 2 jam. metode pirolisis ini
disebut pirolisis lambat.
Pengukuran dan analisis
Setelah pirolisis selesai, asap cair yang tertampung disaring menggunakan kertas
saring whatman 10, lalu diukur volume (V, mL) dengan gelas ukur, bobot jenis (Bj,
g/mL) dengan piknometer, pH dengan pH meter digital. Rendemen atau Yeild (%) asap
cair dihitung berdasarkan persamaan:
Yield 

Bj.V
100
M0

Analisis kandungan kimia meliputi kandungan asam, kadar fenol dan kadar zat
antioksidan, dilakukan di laboratorium FMIPA UGM Yogyakarta. Proses pirolisis di
atas diualngi dengan variasi suhu dan waktu pirolisis serta ukuran bahan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini belum seluruhnya selesai termasuk analisis kandungan kimiawi
produk asap cair yang dilakukan di laboratorium kimia FMIPA UGM Yogyakarta. Hasil
sementara yang disajikan dalam makalah ini adalah produk samping asap cair dari
bahan limbah tongkol jagung yang diproses secara pirolisis dengan kondisi operasi
sebagai berikut :
 Temperatur pirolisis: 500 oC
 Waktu pirolisis t1 : 2 jam
 Ukuran bahan : sedang (10 mesh)
 Kondisi bahan: basis kering (pengeringan sinar matahari selama 3 hari).
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Berdasarkan kondisi operasi di atas diperoleh produk samping pirolisis berupa
asap cair dengan karakteristik sebagai berikut :
 Wujud : cair
 Warna : kuning kemerahan,
 Bau: khas asap cair tongkol jagung
 pH : 1,9
 Volume cairan : V = 450 mL
 Berat jenis : Bj = 1,008 g/mL
 Rendemen : yield = (450 mL) x ( 1,008 g/mL) / 1000 g x 100 = 45,36%
Sekalipun karakteristik asap cair yang diperoleh di atas belum bekerja pada
kondisi operasi pirolisis optimum yang sesungguhnya, namun dari karakteristik berat
jenis, pH, warna dan transparansi sudah menunjukkan karakteristik standar asap cair,
sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) (tabel 1). Berdasarkan kandungan kimiawi
bahan baku tongkol jagung dan berdasarkan karakteristik asap cair yang dihasilkan ini
pula dapat diduga kuat bahwa produk asap cair dari limbah biomassa tongkol jagung
dapat dikategorikan asap cair grade 1, yaitu asap cair dengan kualitas yang
memungkinkan dimanfaatkan untuk pengolahan pangan seperti pengawetan ikan
dengan metode pengasapan menggunakan asap cair.
Apapun gradenya, asap cair (grade1, 2 atau 3) memiliki nilai ekonomi yang
cukup tinggi. Harga asap cair di pasaran seperti ditawarkan oleh Sales PT AGro
Mandiri
(http://asapcair.cahayacoconut.com/2015/02/harga-asap-cair-2015.html)
sebagai berikut
1. Asap Cair Grade 1 : Warna> bening; Rasa> sedikit asam; Aroma>Netral,
Peruntukan> Makanan, Ikan. Harga Konsumen :Rp. 65.000/liter {pembelian
melalui pemesanan minimal 3 hari}
2. Asap Cair Grade 2: Warna >Kecoklatan Transparan: Rasa> Asam Sedang;
Aroma>Asap Lemah, Peruntukan> Makanan dengan taste Asap (daging Asap, bakso,
Mie, tahu, ikan kering, telur asap, bumbu-bumbu barbaque, Ikan Asap/bandeng
Asap); Harga Konsumen : Rp. 45.000/liter.
3. Asap Cair Grade 3: Warna > Coklat Gelap; Rasa> Asam kuat; Aroma> Asap Kuat;
Peruntukan> Penggumpal Karet pengganti asam semut, Penyamakan Kulit,
pengganti Antiseptik untuk kan, menghilangkan jamur dan mengurangi bakteri
patogen yang terdapat di kolam ikan. Harga Konsumen : Rp. 35.000,-/Liter.
Bila diasumsikan produk asap cair dari limbah tongkol jagung masuk kategori
grade 1, dengan harga konsumen Rp, 65.000/liter atau perkiraan harga pabrik Rp.
40.000/liter, maka potensi atau peluang bisnis jenis asap cair tersebut sangat besar dan
menguntungkan. Seperti dikutip data BPS (2016) dalam pendahuluan di atas bahwa
produktivitas jagung tahun 2015 mencapai hampir 20 juta ton, berpotensi menghasilkan
limbah tongkol jagung sebesar 4 juta ton/tahun. Bila 20% dari limbah tongkol jagung
tersebut (basis kering) diolah skala industri menghasilkan produk arang, maka akan
memberikan produk samping asap cair sebesar 45,36% x 20% x 4 juta ton = 362.880
ton atau setara (bj = 1,008 g/mL) 360.000 kubik = 360 juta liter, yang akan memberikan
harga penjualan pabrik sebesar 360 juta x 40.000 = Rp. 14,4 Triliyun/tahun.
Belum diperhitungkan produk utama hasil priolisis limbah tongkol jagung
berupa arang karbon yang dapat dijadikan bahan bakar briket atau sebagai bahan
adsorben, sehingga potensi nilai ekonomi dari hasil pirolisis tongkol jagung sangat
berarti untuk meningkatkan kesejahtraan petani jagung pada khususnya dan masyarakat
luas pada umumnya.
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Keuntungan yang sangat berharga selain keuntungan ekonomi tersebut yang
patut dipertimbangkan dalam usaha pengolahan limbah tongkol jagung secara pirolisis
adalah keuntungan dari pengamanan dan pemanfaatn limbah, yang akan meberikan
lingkungan bersih dan sehat, dibanding jika limbah tongkol jagung tersebut hanya
dibiarkan menumpuk dan dibakar bebas dalam usaha pemusnahannya yang akan
menghasilkan emisi gas rumah kaca yang mengotori udara dan mengganggu kesehatan
manusia dan lingkungan
KESIMPULAN
Dari penelitian dan diskusi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan penting :
1. Limbah tongkol jagung memungkinkan diolah secara pirolisis menghasilkan produk
arang terkarbonisasi dan asap cair secara simultan
2. Produk asap cair sebagai hasil samping dari proses pirolisis limbah tongkol jagung
memeiliki rendemen atau yield sebesar 45% denga karakterisstik wujud produk
berupa cair berwarna kuning kemerahan, bau khas asap cair tongkol jagung pH 1,9,
berat jenis 1,008 g/mL
3. Berdasarkan karakteristik fisik di atas, asap cair hasil pirolisis limbah tongkol jagung
tersebut memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI)
4. Berdasarkan komposisi kimia limbah tongkol jagung dan karakteristik fisik di atas,
asap cair tersebut dapat dikategorikan sebagai asap cair grade 1 yang memungkinkan
dimanfaatkan sebagai bahan dalam pengawetan pangan seperti pengawetan ikan.
5. Secara ekonomi dan lingkungan, pengolahan limbah tongkol jagung sangat
menguntukan untuk diproses dengan metode pirolisis menghasilkan produk utama
arang sebagai bahan bakar briket dan produk samping asap cair sebagai bahan
pengawetan pangan.
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2. Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan Dekan Fakultas
Teknologi Industri UMI atas izin pemanfaatan labaoratorium dan srana penelitian
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PENGEMBANGAN GULA SEMUT ORGANIK DARI NIRA AREN (Arrenga pinnata Merr)
DENGAN CITA RASA JAHE
Developing of The Organic Ant Sugar From The Sugar Palm Indigo (Arrenga pinnata Merr)
With Ginger Taste
Sofyan Abdullah* dan Nancy Kiay*
Program Studi Teknologi Hasil Pertanian – Fakultas Pertanian -Universitas Gorontalo
Jl. Jenderal Sudirman Limboto – Gorontalo 95115
Penulis Korespondensi: email ofhan2001@gmail.com dan nancykiay@yahoo.co.id

Abstrak
Pengembangan nira aren menjadi gula semut dewasa ini menjadi salah satu produk
unggulan yang diminati kalangan masyarakat menengah atas dan masyarakat luar negeri, hal ini
disebabkan gula semut dari bahan nira aren merupakan gula organic, yang sangat baik untuk
kesehatan, terutama bagi masyarakat penderita diabetes. Gula semut menjadi salah satu solusi
dalam memenuhi kebutuhan energi tubuh. Akan tetapi kendala yang dihadapi masyarakat penghasil
nira aren saat ini belum mengenal dengan baik pembuatan gula semut dari nira aren dan sebatas
digunakan sebagai minuman beralkohol (bohito) dan sebagai gula merah, yang harga jual relative
murah, dan tidak berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk
menghasilkan gula semut organik dengan cita rasa jahe (formula dan proses produksi). Penelitian
ini dilakukan dengan dua tahapan dengan tahapan pertama proses Optimalisasi pormula dan
proses produksi produk, pembuatan nira aren menjadi gula semut dengan berbagai konsentrasi jahe
dan menganalisis profil produk (kadar air, kadar abu, kadar gula dan uji organoliptik). Kesimpulan
dari penelitian dimana perlakuan yang terbaik adalah persentase penambahan jahe 6 persen (A2)
karena merupakan produk gula semut yang paling disukai konsumen dengan nilai kadar air 8,95
persen, kadar abu 0,8 persen, kadar asam 0,6 persen, kadar karbohidrat 49,6 persen, serta hasil uji
organoleptik warna, aroma, dan cita rasa mendapat kriteria yang disukai oleh panelis.
Pengembangan nira aren menjadi gula semut dengan citarasa jahe sangat perlu dikembangkan agar
dapat meningkatkan diversifikasi olahan nira secara luas dan dapat meningkatkan ekonomi dan
ketahanan pangan masyarakat Indonesia.
Kata Kunci : Aren, Gula semut, organoleptik

PENDAHULUAN
Salah satu produk dari tanaman aren yang memiliki pasar yang cukup besar
adalah gula semut. Produk ini sering digunakan oleh beberapa hotel berbintang
dan restoran terkenal untuk menggantikan gula tebu. Gula Semut masih kurang
dikenal oleh masyarakat Indonesia karena sistem pengolahannya yang belum
diketahui oleh masyarakat. Umumnya masyarakat lebih mengenal gula aren
(pahangga: Gorontalo) sebagai salah satu pemanis makanan dan minuman yang
bisa menjadi substitusi gula pasir (gula tebu). Gula aren diperoleh dari proses
penyadapan nira aren yang kemudian dikurangi kadar airnya hingga menjadi padat.
Produk gula aren ini adalah berupa gula cetak dan gula semut.
Berdasarkan potensi dan minat masyarakat serta didukung oleh
pemerintah setempat maka dilakukan penelitian tentang pembuatan gula semut
organik dengan berbagai konsentrasi jahe yang bercitarasa tinggi yang dapat
membantu masyarakat dalam meningkatan pendapatan ekonomi daerah.
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METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL).
Penelitian ini dilaksanakan dilaboratorium Universitas Gorontalo dan analisa dilakukan
di Laboratorium Pengembangan Produk dan Laboratorium Analisa dan Pengawasan
Mutu Universitas Hasanuddin.
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan baku utama yang dibutuhkan dalam proses pembuatan gula semut yang
digunakan nira aren dan jahe merah. Bahan-bahan yang digunakan
dalam analisa produk adalah aquades, K2S04, HgO, H2SO4, H3BO4, larutan NaOHNa2S2O3, HCL 0.02 N, HCl 0.1N, NaOH 0.1 N, Kertas saring, indicator metal merah
dan metal biru, dan heksan.
Alat
Alat yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari, timbangan,
thermometer, Wajan, voice recorder, laptop, printer dan alat tulis, alat penggiling dari
tempurung kelapa tua (pengolahan secara tradisional), pisau, baskom, panci, timbangan
analitik, kertas saring, dan alat-alat kimia lain untuk analisis.
Prosedur Penelitian
a. Nira aren hasil sadapan disaring dengan menggunakan kain bersih dan langsung
ditampung dalam wajan.
b. Nira ditakar sesuai perlakuan dan ditambahkan dengan jahe sesuai dengan
perlakuan (A0 tampa Jahe, A1 Nira Aren+Jahe 3%, A2 Nira Aren +Jahe 6% dan A3
Nira Aren+Jahe 9%).
c. Perapian diatur dalam keadaan stabil (besar) dengan menggunakan kayu bakar.
Lama proses pengolahan kurang lebih dua jam. (Suhu 90-980C).
d. Setelah rebusan air aren mendidih dan terlihat calon gula menempel di sekeliling
wajan, masukkan satu sendok minyak kelapa.
e. Api dikecilkan, setelah gula tampak mengering di sekeliling wajan, lalu diangkat
wajan dari tungku.
f. Gula diaduk dengan menggunakan sodet yang terbuat dari bambu/kayu.
g. Setelah itu gula dihaluskan dengan penggiling yang masih di dalam wajan dengan
menggunakan gilingan yang terbuat dari tempurung kelapa (tempurung
dibelah dua dan diberi pegangan di dalamnya).
h. Setelah selesai digiling, diamkan agar gula dalam keadaan dingin.
i. Setelah dingin, diayak pada ayakan (20 mess) gula tersebut dengan
menggunakan kain kasa anti karat.
Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAL) dan diulang
sebanyak tiga kali percobaan dengan rancangan sebagai berikut:
A0 : Nira Aren tampak penambahan jahe
A1 : Nira Aren + Jahe Merah 3%
A2 : Nira Aren + Jahe Merah 6%
A3 : Nira Aren + Jahe Merah 9%
Untuk melihat pengaruh faktor perlakuan digunakan analisis sidik ragam
(ANOVA) pada taraf 0.05. Perlakuan yang memberikan respon nyata dilakukan uji
lanjut menggunakan Uji BNT. Analisis dilakukan dengan menggunakan software
SPSS.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kadar Air Gula Semut
Kadar air menunjukkan banyaknya kandungan air per satu bahan pangan.
Terdapat dua metode untuk menentukan kadar bahan, yaitu berdasarkan bobot kering
dan bobot basah (Husain 2006). Eksistensi keberadaan air dalam bahan pangan
merupakan parameter utama yang terlibat dalam kebanyakan reaksi perusakan bahan
pangan. Di dukung oleh pendapat (Winarno 2008) yang menjelaskan bahwa kadar air
merupakan faktor yang mempengaruhi penampakan, tekstur, cita rasa, dan daya tahan
produk, kesegaran dan penerimaan konsumen. Nilai rata – rata hasil penelitian kadar air
terhadap gula semut nira aren menunjukkan kadar air pada gula semut nira aren yang di
hasilkan berkisar antara 2.82% sampai 3.80%. Kadar air gula semut nira aren ini
tertinggi pada perlakuan A3 dengan nilai 3.80% dan terendah pada A0 (2,82%).
4.00
3.00

2.82

3.01

A0

A1

3.50

3.80

A2

A3

2.00
1.00
0.00

A0=Tanpa Jahe Merah
A2= Nira Aren + Jahe Merah 6%

A1= Nira Aren + Jahe Merah 3%
A3= Nira Aren + Jahe Merah 9%

Gambar 1: Diagram Kadar Air Gula Semut
Kadar Abu
Kadar abu adalah residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi
komponen organik bahan pangan. Kadar abu total adalah bagian dari analisis proksimat
yang bertujuan untuk mengevaluasi nilai gizi suatu bahan pangan terutama total
mineral. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan total mineral yang terkandung dalam
bahan tersebut (Aprilianto, 2009). Kadar abu pada gula semut nira aren yaitu berkisar
antara 1.85 % sampai 3.35 %. Dari data yang di hasilkan dapat di lihat bahwa kadar abu
tertinggi yaitu terdapat pada perlakuan A3 (3.35% dan terendah pada perlakuan A0
(1.85%).
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Gambar 2 : Diagram Hasil Analisa Kadar Abu
Kadar Gula
Kadar gula pada gula semut nira aren yang di hasilkan yaitu berkisar antara
68,50 persen sampai 80.50 persen. Sesuai dengan hasil penelitian uji kadar gula
menunjukkan bahwa kadar gula pada gula semut nira aren tertinggi terdapat pada
perlakuan A0 (80.50 persen) dan terendah terdapat pada perlakuan A3 (68.50 persen).
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Gambar 3: Diagram Hasil Analisa Kadar Gula
Uji Organoloptik
Uji Organoleptik terhadap Warna
Gambar 4 terlihat hubungan perbandingan persen penambahan jahe terhadap uji
organoleptik warna gula semut yang memberikan nilai tertinggi adalah pada perlakuan
penambahan jahe 6% (A2) yaitu dengan skor 6.04 (sangat suka). Uji organoleptik
warna gula semut terendah yaitu pada perlakuan penambahan jahe 9% (A3) dengan nilai
4,81 (netral).
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Gambar 4. Diagram Uji Organoleptik Warna
Uji Organoleptik terhadap Rasa
Gambar 6 terlihat hubungan perbandingan persen penambahan jahe terhadap uji
organoleptik rasa gula semut yang memberikan nilai tertinggi adalah pada perlakuan
penambahan jahe 6 persen (A2) yaitu dengan skor 5,33 (suka). Uji organoleptik Rasa
gula semut terendah yaitu pada perlakuan penambahan jahe 9% (A3) dengan nilai 4,41.
Peningkatan konsentrasi jahe pada produk gula semut dapat meningkatkan tingkat
kesukaan panelis terhadap rasa gula semut
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Gambar 5. Diagram Uji Organoleptik Rasa
Uji Organoleptik terhadap Aroma
Perbandingan persen penambahan jahe terhadap uji organoleptik aroma gula
semut yang memberikan nilai tertinggi dengan nilai 5,85 pada perlakuan penambahan
jahe 6 persen (A2) dan Uji organoleptik aroma gula semut terendah yaitu pada
perlakuan penambahan jahe 3% (A1) dengan nilai 4,78.
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Gambar 6. Diagram Uji Organoleptik Aroma
Uji Organoleptik terhadap Tekstur
Berdasarkan hasil uji organoleptik rasa gula semut yang memberikan nilai
tertinggi adalah pada perlakuan tanpa penambahan (A0) yaitu dengan skor 5,04 (sangat
suka). Uji organoleptik tekstur gula semut terendah yaitu pada perlakuan (A3)
penambahan jahe 9 persen dengan nilai 4,07 (netral).
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Gambar 6. Diagram Uji Organoleptik Tekstur
KESIMPULAN
Hasil dari penelitian gula semut dengan cita rasa jahe, disimpulkan perlakuan
yang terbaik adalah penambahan jahe 6 persen (A2), karena merupakan produk gula
semut yang paling disukai oleh panelis, dimana hasil uji organoleptik warna, aroma dan
cita rasa mendapat kriteria yang disukai dan hasil analisa Laboratorium kadar air 3,50
persen, kadar abu 2.94 persen, kadar gula 75,6 persen, dan memenuhi syarat mutu gula
semut sesuai SNI (SII 0268-55). Pengembangan nira aren menjadi gula semut dengan
citarasa jahe perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan diversifikasi olahan nira
secara luas dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta ketahanan pangan
masyarakat Indonesia akan kebutuhan gula.
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AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN KARAKTERISTIK ORGANOLEPTIK MINUMAN
DAUN SUKUN (Artocarpus Altilis) DENGAN PENAMBAHAN
BUNGA MELATI (Jasminum sambac Ait.)
Antioxidant Activity and Organoleptic Characteristic of Bread Fruit (Artocarpus altilis)
with Addition of Jasmine Beverage (Jasminum sambac Ait.).
Mulyati M.Tahir*, Zainal , Darma
Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar
*Penulis korespondensi : p.mulyati@yahoo.com

Abstract
Breadfruit leaves and jasmine flowers have long been believed to have health benefits for human
body, its antioxidant content can counteract free radicals. This formulation integrate the astringent of
breadfruit leaves and the fragrant of jasmine then made breadfruit leaf products in powder form.
This drink was made by combining the bioactive components contained in a breadfruit leaf to
produce a health drink from the breadfruit leaves with the addition of jasmine. This study aimed to
determine the effect of jasmine flowers on the beverage leaves of breadfruit and to determine the
levels of antioxidants in the beverage breadfruit leaves with the addition of jasmine. The research
method was used T test, 1 factorial with two replications. The treatment in this study were A0
(breadfruit leaves 100%), A1 (breadfruit leaves 75% and jasmine 25%), A2 (breadfruit leaves 50%
and jasmine 50%) and A3 (breadfruit leaves 75% and jasmine 25% ). Parameter Analysis were pH,
antioxidant activity, levels of tannin and organoleptic test for color, aroma, and taste. The results
showed that treatment A1 was the best treatmente which used 75% of breadfruit leaves and jasmine
25%. It had pH value of 6.95, antioxidant activity of 50.46%, tannin levels of 0.0674 mg/ml and
test results organoleptic (color, aroma, and taste) were preferred by the panelists.
Keywords: breadfruit, leaves, jasmine, beverages, vacuum dryers

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara beriklim tropis dimana dapat tumbuh berbagai
macam tanaman seperti nangka-nangkaan, kelapa dan sukun. Produksi sukun di
Indonesia terus meningkat dari 86,864 ton (tahun 2010) menjadi 103,483 ton (tahun
2014) dengan luas panen 9,930 ha. Sentra produksi sukun adalah Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur, NTT, Sumatera Selatan,
Lampung, Sulawesi Selatan dan Jambi (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2014).
Produksi sukun semakin meningkat begitupun dengan produk olahannya namun kadang
kita lupa akan khasiat yang terkandung dalam daun sukun.
Daun sukun merupakan salah satu tanaman yang memiliki kandungan gizi
cukup tinggi dan baik untuk kesehatan. Kandungan gizi yang terdapat pada daun sukun
meliputi polifenol, asam hidrosionat, tannin, quercetin dan artoindosionin. Senyawa
ortoindonesionin dan quercetin merupakan kelompok senyawa turunan flovonoid yang
berfungsi sebagai zat antioksidan dan banyak digunakan sebagai komponen aktif dalam
pembuatan obat-obatan.
Pemanfaatan daun sukun di industri Farmasi hanya sebatas diekstrak menjadi
obat-obatan seperti pil, serbuk, maupun cairan yang biasa kita temukan di apotek,
produksinyapun masih sangat kurang. Selain itu daun sukun dimanfaatkan dengan cara
perebusan, namun hasil yang diperoleh tidak dapat bertahan lama.
Daun sukun mampu mengobati beberapa penyakit seperti ginjal. Sebuah riset
yang dilakukan LIPI dengan peneliti asal Cina juga mengungkapkan, daun sukun sangat
berguna bagi proses penyembuhan penyakit kardiovaskular. Seorang ahli tanaman obat
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sekaligus pengobat alternatif dari Jakarta, mengakui bahwa daun sukun memiliki
beragam manfaat untuk menjaga maupun meningkatkan kinerja ginjal, sebagai penurun
kolesterol, sekaligus cocok untuk menjaga kesehatan pembuluh darah maupun jantung
(Almuayyad, 2015).
Umumnya penggunaan daun sukun bisa dengan cara perebusan hingga
menghasilkan warna merah, cara ini banyak digunakan didaerah pedesaan dan hasilnya
cukup memuaskan masyarakat.
Salah satu alternatif yang digunakan untuk mendapatkan manfaat dari daun
sukun tersebut adalah dengan menjadikannya sebagai makanan dan minuman
fungsional. Pangan fungsional adalah segolongan makanan dan minuman yang
mengandung bahan yang diperkirakan dapat meningkatkan status kesehatan dan
mencegah penyakit tertentu. Minuman fungsional dapat berupa serbuk, cair, dan padat.
Minuman dalam bentuk, cair, padat dan serbuk awalnya memiliki rasa yang original
khas bahan utama yang digunakan dan kini telah dikembangkan minuman dengan
aneka varian rasa dan aroma tujuannya adalah untuk meningkatkan cita rasa dan aroma
pada produk seperti pemberian rasa buah, perasa mint, serta pemberian aroma bunga
seperti bunga mawar, rosella dan melati.
Bunga melati merupakan bunga yang umum ditemukan di Indonesia, bunga
melati biasa digunakan sebagai tanaman hias sebab aroma yang kuat serta dipercaya
dapat menenangkan hati dan pikiran seseorang yang menghirup aroma bunga melati.
Bunga melati terdiri dari berbagai macam jenis namun yang umum ditemukan adalah
melati putih (Jasminum Sambac Ait.). Komponen senyawa kimia pada bunga melati
antara lain; cis jasmone, methyl jasmonat, indole, benzyl acetate, linalool, dan benzyl
benzoate. Bunga melati digunakan sebagai bahan baku untuk proses pembuatan minyak
melati (absolute), yang digunakan dalam industri sabun, kosmetik, farmasi, parfum,
aroma terapi dan spa. Selain itu paling umum diolah sebagai bahan tambahan dalam
pembuatan teh.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian
mengenai pengolahan daun sukun menjadi minuman, meskipun telah dikenal air
rebusan daun sukun sebagai obat tradisional namun dalam bentuk minuman serbuk siap
seduh menyerupai teh belum banyak digunakan. oleh karena itu, perlu dilakukan
analisis kandungan antioksidan pada daun sukun setelah diolah menjadi minuman
dengan penambahan bunga melati.
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh
penambahan bunga melati terhadap hasil pengujian organoleptik produk minuman daun
sukun. Mengetahui formulasi terbaik pada produk minuman daun sukun dengan
penambahan bunga melati berdasarkan aktivitas antioksidan dan hasil uji organoleptik.
METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan
Alat - alat yang digunakan pada penelitian ini adalah baskom, gunting, timbangan
analitik, oven vacum, toples, oven, grinder, panci, kompor gas, kain saring, gelas kimia,
spektrofotometer, desikator, pH meter, gelas UC, penyaring, sendok dan gelas.
Bahan - bahan yang digunakan yaitu bahan pembuatan produk minuman dan bahan
analisis. Bahan pembuat produk yaitu daun sukun, bunga melati dan air. Sedangkan
bahan untuk keperluan analisis terdiri dari akuadest, kertas saring, larutan DPPH 0,2
Nm dalam Etanol Absolut, Folin Ciocalteu, Na2CO3,H2O.
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Prosedur Penelitian
Penelitian Pendahuluan
Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan jenis daun sukun terbaik
yang akan digunakan dalam pembuatan minuman seduh berdasarkan kandungan
antioksidan tertinggi pada daun. Jenis daun yang digunakan pada penelitian ini adalah
daun sukun jatuh dan daun sukun yang masih melekat di pohon. Selain itu pada
penelitian pendahuluan dilakukan penentuan kadar air daun sukun segar. Kadar air ini
digunakan berdasarkan kadar air yang dimiliki teh pada umumnya.
Penelitian Utama
penelitian utama yaitu menggunakan daun sukun dimulai dengan pemilihan daun
sukun yang jatuh dari pohon tetapi masih dalam keadaan segar, daun sukun yang dipilih
dicuci hingga bersih menggunakan air mengalir, selanjutnya daun sukun ditiriskan,
setelah kering daun sukun dipisahkan dari tangkai kemudian dipotong kecil-kecil
kemudian daun sukun dikeringkan menggunakan oven vacum pada suhu 50 oC hingga
diperoleh kadar air 5%.
Daun sukun kering ditambahkan bunga melati segar. Bunga melati yang digunakan
sebaiknya bunga melati yang belum mekar sempurna atau 1 hari sebelum mekar. Bunga
melati ditambahkan pada daun sukun kering sesuai perlakuan : A0 daun sukun 100%,
A1 daun sukun 75% dan bunga melati 25%, A2 daun sukun 50% dan bunga melati
50%, A3 daun sukun 25% dan bunga melati 75%. Daun sukun kering dan bunga melati
segar dicampur hingga merata kemudian dilembabkan dengan penambahan air sekitar
35% selama ±14 Jam kemudian dikeringkan pada suhu 50 0C selama beberapa jam
hingga diperoleh kadar air 4%. Setelah diperoleh campuran daun sukun dan bunga
melati kering dilanjutkan dengan penghancuran menggunakan grinder. Serbuk daun
sukun dengan penambahan bunga melati yang dihasilkan selanjutnya diseduh
menggunakan air panas kemudian dilanjutkan dengan pengujian aktivitas antioksidan,
kadar tanin, pH dan uji organoleptik meliputi warna, aroma dan rasa.
Parameter Pengamatan
Parameter pengamatan pada penelitian ini yaitu, kadar air, pH, antioksidan, dan uji
organoleptik :
1. Kadar Air (Sudarmadji,. dkk, 1997)
Pengukuran kadar air sampel dilakukan dengan proses pengeringan. Prosedur kerja
pengukuran kadar air yaitu cawan kosong dikeringkan dalam oven selama 15 menit.
Ditimbang dengan cepat kurang lebih 5 gr, sampel yang sudah dihomogenkan dalam
cawan dimasukkan dalam oven selama 3 jam. Cawan didinginkan 3-5 menit kemudian
setelah dingin bahan ditimbang. Bahan dikeringkan kembali dalam oven selama 30
menit sampai diperoleh berat konstan atau tetap. Kadar air dihitung dengan rumus ;
% Kadar Air :
Keterangan :
W1 : Cawan kosong
W2 : Berat awal (tanpa cawan)
W3 : Berat akhir tanpacawan
2. Nilai pH (Sudarmadji dkk, 1997)
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Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter diambil filtrat sampel
sekitar 50 ml kemudian dilakukan pengukuran pH yang hasilnya akan langsung
diketahui dengan membaca angka yang ditunjukkan oleh alat.
3. Aktifitas Antioksidan Metode DPPH
Untuk membuat larutan DPPH 0,4 Mm, sebanyak 0,0157 gram DPPH dilarutkan
dalam 100 ml ke dalam etanol absolut. Selanjutnya sebanyak 100 ml larutan contoh
dari berbagai konsentrasi masing-masing ditambahkan 1,0 ml DPPH 0,4 Mm dan
dicukupkan volumenya sampai 5,0 ml dengan penambahan etanol absolut, campuran
selanjutnya divorteks dan dibiarkan selama 30 menit pada suhu kamar. Serapan diukur
pada panjang gelombang 518 nm. Besarnya daya antioksidan diukur dengan rumus

4. Uji Tanin
Penentuan kadar total tanin dalam daun sukun dengan menggunakan menggunakan
folin. Tahap pengujian diawali dengan preparasi sampel : sampel daun diambil
sebanyak 0,05 gr kemudian ditambahkan 25 ml H2O panas kemudian dipipet sebanyak
0,5 ml dan ditambahkan H2O sebanyak 4,5 ml, sampel siap diukur. Sampel sebanyak 5
ml ditambahkan 0,25 ml Folin dan 0,5 ml Na2CO3 jenuh kemudian didiamkan selama
30 menit. Diukur panjang gelombang 680 nm.
𝑃 𝑋
Keterangan : X adalah konsentrasi sampel.
5. Uji Organoleptik
Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan atau kelayakan
suatu produk agar dapat diterima oleh panelis (konsumen). Metode pengujian yang
dilakukan adalah metode hedonik (uji kesukaan) meliputi rasa, warna dan aroma.Dalam
metode hedonik ini, panelis (konsumen) diminta memberikan penilaian berdasarkan
tingkat kesukaan. Skor yang digunakan adalah 5 (sangat suka), 4 (suka), 3 (agak suka),
2 (tidak suka), dan 1 (sangat tidak suka).
Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan dengan metode uji t, 1 faktorial dengan 2 kali
ulangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian Pendahuluan
Hasil pengujian aktivitas antioksidan pada daun sukun lengket dipohon dan daun
sukun jatuh dari pohon menunjukkan bahwa daun sukun yang jatuh dari pohon
memiliki aktivitas antioksidan 94,64% sedangkan yang masih melengket dipohon
memiliki aktivitas antioksidan 79,82%, tingginya aktivitas antioksidan pada daun sukun
yang telah jatuh dari pohon dikarenakan pada daun sukun mengandung berbagai
senyawa alami yang bersifat sekunder salah satunya yaitu total polifenol, kandungan
total polifenol pada daun tua lebih tinggi,
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Gambar 01. Aktivitas antioksidan daun sukun

hal ini mungkin disebabkan karena pada daun muda dengan tekstur yang relatif
lunak ditambah kadar air yang lebih tinggi pada saat pelayuan memberikan penetrasi
panas yang lebih besar sehingga enzim polifenol oksidase lebih cepat non aktif dan
kerusakan polifenol lebih sedikit. Hal ini sesuai dengan Muflihunna dkk (2014) bahwa
daun sukun tua mengandung kadar flavanoid yang lebih tinggi (100,68 mg/g) dibanding
daun sukun muda (87,03 mg/g).
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Gambar 02. Hasil uji pH terhadap Minuman Daun Sukun dengan penambahan bunga melati

Hasil analisa pH minuman daun sukun penambahan bunga melati menunjukkan
bahwa perlakuan A2 konsentrasi daun sukun 50% dan bunga melati 50% dengan nilai
pH tertinggi yaitu 7,06, perlakuan A1 dengan konsentrasi daun sukun 25% dan bunga
melati 75% yaitu 6,93, perlakuan A3 dengan konsentrasi daun sukun 75% dan bunga
melati 25% yaitu 6,80 dan terendah pada perlakuan A0 konsentrasi daun sukun 100%
dengan nilai 6,42. pH yang diperoleh pada minuman daun sukun dengan penambahan
bunga melati memiliki nilai yang tidak stabil yaitu pada perlakuan A1 dan A2
meningkat namun turun kembali pada perlakuan A3 namun hal ini masih dalam
keadaan normal karena antioksidan masih dapat bekerja. Kisaran pH Antioksidan yaitu
6-8 jika rendah maka kemampuan ion hidrogen dalam medium yang berfungsi sebgai
pendonor semakin berkurang, dengan meningkatnya Ph maka konsentrasi ion Hidrogen
dalam medium menurun sehingga mulai terjadi pelepasan elektron oleh senyawa
fenolik. Hal ini sesuai dengan Shahidi (1995) bahwa antioksidan dari kelompok
senyawa fenolik berfungsi sebagai donor hidrogen yang akan menstabilkan senyawa
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radikal. Pada pH rendah konsentrasi hidrogen dalam medium meningkat sehingga
menekan pelepasan ion hidrogen dari senyawa fenolik.
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Gambar 03. Hasil uji aktivitas antioksidan terhadap Minuman Daun Sukun dengan penambahan bunga
melati

Kadar Tannin (mg/ml)

Hasil uji t terhadap antioksidan tidak berbeda nyata antara setiap perlakuan.
Hasil analisa sidik ragam terhadap aktivitas antioksidan perlakuan A0 dengan
konsentrasi daun sukun 100% memiliki jumlah antioksidan yang tinggi yaitu 53,35%,
sedangkan perlakuan A1 konsentrasi daun sukun 75% dan bunga melati 25% dengan
hasil 50,46%, A2 konsentrasi daun sukun 50% dan bunga melati 50% dengan hasil
48,80%, A3 konsentrasi daun sukun 25% dan bunga melati 75% dengan hasil 38,08%.
Tingginya kandungan antioksidan pada perlakuan A0 konsentrasi daun sukun 100%
disebabkan karena pada daun tidak dilakukan pengeringan tahap kedua sehingga
kandungan antioksidan yang terdapat pada perlakuan A0 tidak mengalami kerusakan.
Hasil pengujian antioksidan pada penelitian ini menunjukkan bahwa antioksidan alami
yang terdapat pada minuman seduh yang dihasilkan kadar aktivitas antioksidannya akan
berkurang setelah melalui proses pengolahan dan penambahan bahan tambahan. Hal ini
sesuai Medikasari (2000) bahwa tekanan oksigen yang tinggi, luas kontak dengan
oksigen, pemanasan ataupun iradiasi menyebabkan peningkatan terjadinya rantai
inisiasi dan propagasi dari reaksi oksidasi dan menurunkan aktivitas antioksidan yang
ditambahkan dalam bahan.
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Gambar 04. Hasil uji tannin terhadap Minuman Daun Sukun dengan penambahan bunga melati
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Hasil uji T berdasarkan kada tannin menunjukkan bahwa perlakuan A0 berbeda
nyata terdapat perlakuan A1 konsentrasi daun sukun 75% dan bunga melati 25%,
perlakuan A2 konsentrasi daun sukun 50% dan bunga melati 50%, dan perlakuan A3
konsentrasi daun sukun 25% dan bunga melati 75%. Hasil analisa sidik ragam terhadap
tannin daun sukun menunjukkan bahwa perlakuan A0 konsentrasi daun sukun 100%
memiliki kadar tannin tertinggi. Hal ini disebabkan karena tanin memiliki aktivitas
biologis sebagai antioksidan sehingga kandungan tanin dalam daun sukun akan
berpengaruh pada aktivitas antioksidan. Semakin tinggi jumlah daun sukun yang
digunakan maka semakin tinggi pula kadar tanin yang dihasilkan. Hal ini disebabkan
karena tannin merupakan bagian dari senyawa polifenol yang memiliki aktivitas
penangkal radikal bebas. Hal ini sesuai dengan Hagerman (1998) dan Harbone (1987)
bahwa tanin tergolong senyawa polifenol. Tanin secara umum didefinisikan sebagai
senyawa polifenol yang memiliki beratmolekul cukup tinggi (lebih dari 1000) dan dapat
membentuk kompleks dengan protein. Tanin juga dapat berfungsi sebagai antioksidan
biologis.
Uji Organoleptik
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Gambar 05. Hasil uji organoleptik terhadap warna Minuman Daun Sukun dengan penambahan bunga
melati

Hasil uji organoleptik menunjukkan rata-rata panelis menyukai warna pada
minuman daun sukun. Penambahan bunga melati yang semakin meningkat
menyebabkan warna pada minum tidak menarik lagi atau semakin. Hal ini dapat dilihat
pada perlakuan A0 (Daun sukun 100%) dengan nilai 3,67, A1 (Daun sukun 75% dan
Bunga melati 25%) dengan nilai 3,53, A2 (Daun sukun 50% dan bunga melati 50%)
yaitu 3,57 dan rata-rata disukai panelis. Warna merah yang dihasilkan merupakan
senyawa alami yang terkandung pada daun sukun. Senyawa alami tersebut merupakan
tanin yang dimiliki oleh daun sukun berperan dalam pemberian warna pada minuman.
Hal ini sesuai dengan Shahidi (1997) bahwa Kandungan tanin dalam bahan dapat
digunakan sebagai pedoman mutu, karena tanin memberikan kemantapan warna pada
bahan.
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Gambar 06 Hasil Uji Organoleptik Aroma Terhadap Minuman Daun Sukun Dengan Penambahan Bunga
Melati

Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan A3 konsentrasi daun
sukun 25% dan bunga melati 75% memiliki nilai tertinggi yaitu 3,70 dan terendah pada
perlakuan A0 konsentrasi daun sukun 100% yaitu 2. Hal ini disebabkan karena bunga
melati mengandung senyawa yang dapat memberikan aroma harum pada minuman daun
sukun yang dihasilkan. Selain sebagai pengharum minuman bunga melati juga biasa
dimanfaatkan sebagai bahan penghias dan aroma therapi. Hal ini sesuai dengan Gunther
(1955) bahwa melati memiliki aroma yang kuat karena senyawa kimia seperti indole,
linalcohol, asetat benzilic, alkohol benzilic, dan jasmon.
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Gambar 07. Hasil Uji Organoleptik Terhadap Rasa Minuman Daun Sukun dengan Penambahan Bunga
Melati

Hasil uji organoleptik terhadap rasa pada produk minuman daun sukun dengan
penambahan bunga melati menunjukkan perlakuan AO konsentrasi daun sukun 100%
kurang disukai panelis, sedangkan perlakuan A1 lebih disukai panelis dibanding
perlakuan yang lain Pengujian organoleptik terhadap rasa diperoleh nilai tertinggi pada
perlakuan A1 Konsentrasi daun sukun 75% dan bunga melati 25% dengan nilai 3,10
dan terendah pada perlakuan A0 dengan konsentrasi daun sukun 100% dengan nilai 2,9.
Hal ini disebabkan karena pada daun sukun mengandung senyawa tannin yang bersifat
sepat dan pahit sehingga dalam penelitian perlakuan A0 tanpa bunga melati rasa sepat
dari daun sukun lebih terasa. Rasa sepat dan pahit pada daun disebabkan karena adanya
senyawa alami pada bahan yang memiliki pengaruh terhadap rasa suatu produk. Hal ini
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sesuai dengan Shahidi (1997) bahwa tannin merupakan suatu senyawa turunan
Flavonoid yang memberikan rasa sepat pada bahan.
KESIMPULAN
Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian pembuatan minuman daun sukun dengan
penambahan bunga melati yaitu :
1. Penambahan bunga melati pada pembuatan minuman daun sukun dapat
meningkatkan daya terima panelis terhadap aroma produk.
2. Formulasi terbaik yaitu perlakuan A1 konsentrasi daun sukun 75% bunga melati 25%
dengan aktivitas antioksidan 50,46%, kadar tanin 0,07, ph 6,92, hasil uji organoleptik
disukai panelis dari segi warna, aroma dan rasa.
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PEMBUATAN COKELAT BATANG DERIVAT KAKAO TAPALANG BARAT DENGAN
VARIASI KONSENTRASI LEMAK KAKAO DAN BUBUK KAKAO
Chocolate Bar Derivate Cocoa from West Tapalang with Various Concentration Between Cocoa Fat
and Cocoa Powder
Jumriah Langkong*, Mulyati M Tahir, Syarif Hidayat
Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar
*Penulis Korespondensi email: jumriah_langkong@yahoo.com

Abstrak
Chocolate bar is one of cocoa products that made from cocoa butter as a main ingredient and
additives ingredients, such as cocoa powder, milk and sugar. Cocoa fat that obtained from cocoa
beans western Tapalang has physical and chemical characteristics. Cocoa butter and cocoa powder
affects the quality of the chocolate bar. The aim of this research were to determine the best
formulation of fat and chocolate powder to make chocolate bar and to determine the effect of
concentrations of cocoa butter and cocoa powder on the organoleptic properties and physical
properties of the resulting chocolate bar. The treatments were cocoa butter 15%, 20%, 25%, and
cocoa powder of 20% and 25% of the total material. The observed parameters were fat content,
melting point, stability testing, analysis and organoleptic properties in terms of color, odor, flavor,
and texture. Data processing used appointment Completely Randomized Design (CRD) with two
replications. The results showed that treatment of A2B1 with the addition of 20% fat cocoa and
20% cocoa powder produced chocolate bars with the best flavor and texture parameters. In
addition, it can be concluded that the addition of cocoa butter in chocolate formulations had the a
significant effect on the level of 5% (p <5) of the fat content, and total calorie of chocolate bars
Keywords: Cocoa Butter, Chocolate Bar Derivat, Tapalang, Organoleptik

PENDAHULUAN
Kakao (Theobroma cacao) merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang
sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peranan
Indonesia sebagai negara pengekspor biji kakao terpenting di dunia. Kedudukan Negara
Indonesia sebagai produsen kakao yakni terbesar ketiga dunia dengan produksi biji
kakao kering 550.000 ton pada tahun 2010 (ICCO,2011). Permintaan akan biji kakao
semakin meningkat tiap tahun terutama dari negara-negara produsen makanan yang
menggunakan kakao sebagai komponen bahan utama. Tingginya tingkat permintaan
akan kakao Indonesia membuktikan bahwa kualitas mutu dan laju produktivitas kakao
Indonesia tidak kalah bagusnya dibandingkan negara produksi kakao lainnya.
Sulawesi barat merupakan salah satu propinsi penghasil kakao di Indonesia yang
terus mengalami peingkatan produktivitas setiap tahun. Peningkatan produksi kakao di
Sulawesi Barat ini berasal dari hasil perkebunan rakyat. Berdasarkan Badan Statistic
Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan (2010), Luas areal perkebunan kakao
Sulawesi barat pada tahun 2011 meningkat menjadi 199,685 Ha dari sebelumnya
sebesar 156,898 Ha. Hasil perkebunan ini merupakan wujud dari program Gerakan
Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu (Gernas) kakao yang dijalankan sejak tahun
2009 oleh pemerintah, sehingga peningkatan produksi dapat menghasilkan kakao yang
memiliki sifat fisiko kimia yang baik untuk diolah menjadi berbagai produk makanan.
Cokelat merupakan salah satu produk olahan kakao yang dibuat dari lemak kakao
dengan penambahan bahan–bahan lain seperti susu, bubuk kakao dan gula. Penggunaan
kakao sebagai bahan dasar pembuatan cokelat dapat memberikan beberapa keunggulan
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pada produk di antaranya memberikan rasa khas pada cokelat, daya tahan kelelehan
cokelat pada suhu ruang dan kelelehan pada suhu tubuh serta kandungan gizi yang baik
untuk kesehatan seperti kandungan katekin, fenol dan flavonoid.
Komponen penyusun cokelat yang sangat mempengaruhi kualitas cokelat yakni
lemak cokelat. Sumber lemak yang berbeda tentu memiliki karakteristik fisiko kimia
yang berbeda pula. Karakteristik dari segi fisik maupun kimia lemak kakao seperti titik
leleh, indeks bias dan asam lemak bebas merupakan beberapa sifat yang menjadi
penentu kualitas dari lemak kakao. Perbedaan kualitas lemak kakao juga menyebabkan
perbedaan kualitas cokelat batang yang dihasilkan. maka digunakan lemak kakao dari
kecamatan tapalang barat dengan karakteristik fisiko kimia terbaik dalam pembuatan
cokelat batang (Pratiwi, 2014). Selain lemak kakao, bubuk kakao juga mempengaruhi
kualitas cokelat batang dari segi rasa, aroma, dan warna cokelat. Kedua bahan tersebut
sangat penting dalam pembuatan cokelat dengan kualitas terbaik. Perbedaan konsentrasi
kedua bahan dalam formulasi pembuatan coklat batang berpengaruh terhadap
karakteristik cokelat batang yang dihasilkan.
Cokelat batang dalam skala rumah tangga pada umumnya menggunakan lemak dan
bubuk kakao yang dijual secara komersial serta gula halus yang sering dijumpai di
kehidupan seharai-hari. Kualitas dari bahan penyusun tentu berpengaruh terhadap
kualita cokelat batang yang akan dihasilkan. Melihat potensi kualitas biji kakao dari
kecamatan Tapalang Barat maka diproduksi lemak dan bubuk kakao dari komoditi
tersebut dengan harapan dapat menghasilkan cokelat batang dengan kualitas terbaik.
Berdasarkan pernyataan diatas melatarbelakangi dilakukan penelitian ini untuk
menghasilkan cokelat batang derivat tapalang barat dengan variasi konsentrasi lemak
kakao, bubuk kakao, dan jenis gula terbaik.
Tujuan pada penelitian ini adalah mengetahui formulasi lemak dan bubuk kakao
terbaik pada pembuatan coklat batang. Mengetahui pengaruh konsentrasi lemak dan
bubuk kakao terhadap sifat organoleptik dan sifat fisik coklat batang yang dihasilkan.
METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah mesin press hidrolik,
timbangan analitik, pisau, mesin conching, teksture analyser, inkubator, wadah, cetakan
aluminium, cetakan jelly plastik, sendok, refrigerator, dan thermometer.
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah biji kakao kering, lemak
kakao, bubuk kakao, lesitin, beberapa jenis gula, vanili, susu skim, aluminium foil,
kertas label dan tissue roll.
Prosedur Penelitian
Penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian
utama. Penelitian pendahuluan (ekstraksi lemak kakao) dan penelitian utama
(pembuatan cokelat batang). Pengambilan sampel. Biji kakao kering dari Kecamatan
Tappalang Barat, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Adapun prosedur penelitian
pendahuluan dan penelitian utama yang akan dilakukan yakni sebagai berikut:
a) Penelitian Pendahuluan
Penelitian pendahuluan berupa ekstraksi lemak kakao terbaik dan pembuatan bubuk
kakao dari biji kakao kering hasil fermentasi petani di kecamatan tapalang barat dengan
karakteristik fisiko kimia terbaik yang telah diteliti oleh (Pratiwi, 2014). Ekstraksi
lemak kakao dilakukan dengan menggunakan alat pengepres hidroulik yang
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dilaksanakan dibalai pusat penelitian ilmiah dan pembuatan bubuk kakao dilakukan
pada tempat yang sama dengan menghaluskan bagian kakao yang tersisa setelah
lemaknya diekstrak. Adapun prosedur ekstraksi lemak kakao dan bubuk kakao yakni
sebagai berikut:
Fermentasi Oleh Petani
Buah kakao dibelah, kemudian diambil bijinya. Biji kakao basah dimasukkan
dalam wadah fermentasi berupa kotak fermentasi berukuran 40x40 dengan tinggi 60 cm
dan ditutup rapat. Biji kakao difermentasi selama 3-5 hari. Biji kakao terfermentasi
kemudian di dibersihkan dari serat-serat hingga menghasilkan biji kakao fermentasi
yang bersih kemudian dikeringkan selama 3 hari.
Ekstraksi lemak kakao
Biji kakao kering disortasi dan dikupas kulit biji hingga didapat nib kakao.
Ukuran nib dikecilkan dengan menggunakan alat pemasta kasar (stone mill). Pasta
kakao diletakkan dalam wadah berbentuk silinder yang diberikan lubang sebagai
penyaring alat press. Dilakukan ekstraksi lemak dengan tekanan 40 Psi selama 10
menit pada suhu 50oC. lemak kakao akan mengalir melalui lubang-lubang dan
ditampung dalam wadah, sedangkan bungkil kakao akan tertahan dalam silinder
sebagai hasil samping. Ekstrak yang diperoleh kemudian dilakukan analisa berdasarkan
parameter fisik dan kimia (rendeman lemak, kadar air, asam lemak bebas, indeks bias
serta titik leleh.
Pembuatan Bubuk Kakao
Bungkil biji coklat yang telah diekstrak lemaknya dikeringkan. Setelah bungkil
kering dilakukan penggilingan bungkil hingga terbentuk bubuk coklat.
b) Penelitian Utama
Penelitian utama yang dilakukan yakni menggunakan lemak dan bubuk kakao
yang telah diperoleh dari penelitian pendahuluan pada pembuatan coklat batang. Pada
penelitian ini dilakukan analisa konsentrasi terbaik lemak dan bubuk kakao dari
kecamatan tapalang barat untuk formulasi pembuatan coklat batang. Serta beberapa
jenis gula dalam pembuatan cokelat batang.
Prosedur Pembuatan Coklat Batang
Tahapan prosedur yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.
Terlebih dahulu timbang semua bahan sesuai formula. Konsentrasi lemak kakao dan
bubuk kakao ditimbang dengan 3 perlakuan yaitu: konsentrasi lemak kakao (A1=15%;
A2=30%; A3=40%) dan konsentrasi bubuk kakao (B1=5%; B2=10 %; B3=20%).
Lemak kakao di panaskan pada suhu 500C hingga menghasilkan lemak kakao cair.
Kemudian dimasukkan bubuk kakao, susu skim, gula, vanili, lesitin. Di conching suhu
700C selama 16 jam Sehingga diperoleh emulsi cokelat. Dilakukan tempering dengan
suhu 450C-260C-400C. Dilakukan pencetakan dengan memasukkan emulsi cokelat
dalam cetakan pada suhu 350C. Dilakukan pendinginan 100C sampai emulsi cokelat
mengeras. Dilakukan pengkondisian pada suhu 200C selama 24 jam. Dilakukan uji
organoleptik (kenampakan, warna, aroma, dan rasa), uji stabilitas, fat blooming, dan uji
tekstur analisa.
Uji Organoleptik
Uji organoleptik yang dilakukan terhadap cokelat batang yang dihasilkan yaitu
kenampakan, warna, aroma, dan rasa. Uji organoleptik pada keempat parameter dengan
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mengujikan bagaimana tingkat kesukaan panelis terhadap cokelat batang yang
dilakukan masing-masing oleh 20 panelis. Uji organoleptik untuk untuk warna, aroma,
kenampakan dan rasa menggunakan metode hedonik dengan 5 skala yaitu sangat suka,
suka, agak suka, tidak suka, dan sangat tidak suka.
Uji Stabilitas
Uji stabilitas dilakukan dengan mengamati perubahan yang terjadi pada cokelat
batang, yang dilakukan pada inkubator dengan suhu 370C dalam waktu tertentu.
Uji Fat Blooming
Uji fat blooming dilakukan pada suhu ruang selama 21 hari kemudian dilakukan
pengamatan setiap hari selama 3 minggu untuk melihat perubahan cokelat batang ada
atau tidak adanya fat blooming. Fat blooming ditandai dengan adanya bintik berwarna
putih pada permukaan cokelat batang.
Analisa kalori
Pengukuran tingkat kalori produk coklat yang dihasilkan dengan menggunakan
alat Kalorimeter makanan. Prinsip kerjanya ialah contoh bahan bakar yang akan di ukur
dimasukan kedalam benjana logam yang kemudian di isi oksigen pada tekanan tinggi.
Bom itu di tempatkan di dalam bejana berisi air dan bahan bakar itu di nyalakan dengan
sambungan listrik dari luar. Suhu di ukur sebagai fungsi waktu setelah penyalaan. Pada
saat pembakaran suhu bom tinggi oleh karena itu keseragaman suhu air di sekeliling
bom harus di jga dengan suatu pengaduk. Selain itu dalam beberapa hal
tertentu di berikan pemanasan dari luar melalui selubung air untuk menjaga supaya suhu
seragam agar kondisi bejana air adiabatic.
Rancangan Penelitian
Pengolahan data dilakukan dengan dua metode yaitu deskriptif untuk dan
rancangan acak kelompok (RAK) dua faktorial yaitu konsentrasi lemak kakao dan
konsentrasi bubuk kakao dengan dua kali ulangan. Apabila terdapat perbedaan nyata
pada analisa sidik ragam, maka dilakukan uji lanjut Beda Nyata Jujur Duncan (BNJD).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian Pendahuluan
Penelitian pendahuluan yang dilakukan meliputi pengeringan biji kakao,
penyangraian, pemisahan kulit biji dan nib kakao, pemastaan, pengempresan
(pemisahan lemak kakao) dan pembuatan bubuk kakao.
Biji kakao yang telah diterima dari petani kemudian keringkan secara tradisional
(sinar matahari) selama 4 minggu kadar air biji kakao berkisar 7-10%. Biji kakao yang
telah memiliki kadar air yang telah diinginkan kemudian disangrai dengan bantuan
mesin roaster. Penyangraian ini dilakukan selama 40 menit, dengan suhu optimal
penyangraian yaitu 104-105oC selama 15 menit. Penyangraian ini dilakukan lagi setelah
biji kakao terpisah antara kulit biji dan nib kakao. Proses penyangraian kedua tidak jauh
berbeda dengan penyangraian kedua, hanya saja selama proses penyangraian
ditambahkan air sebanyak 4% dari berat biji yang disangrai.
Proses berikutnya setelah penyangraian yaitu pemastaan. Pemastaan ini terbagi
menjadi dua, yaitu pemastaan kasar dan pemastaan halus. Pemastaan halus memakan
waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan pemastaan kasar. Waktu yang
dibutuhkan untuk pemastaan halus minimal 6 jam untuk mendapatkan pasta yang baik.
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Penelitian Utama
Pembuatan cokelat batang derivate ini lakukan setelah lemak kakao dan bubuk
kakao diperoleh setelah proses pengempaan. Lemak kakao dan bubuk kakao inilah yang
kemudian menjadi faktor pada penelitian.
Organoleptik
Pengujian organoleptik ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik cokelat
batang derivate.
a.Warna
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Gambar 3. Hasil Uji Organoleptik Terhadap Warna pada cokelat batang derivate.
Hasil rata-rata uji organoleptik terhadap warna pada cokelat batang dengan
berbagai perlakuan menunjukkan bahwa perlakuan terbaik yaitu pada perlakuan lemak
15% dan bubuk 20%. Secara keseluruhan, panelis menyukai warna yang dihasilkan.
Warna yang dihasilkan sedikit lebih gelap dibandingkan cokelat batang pada umumnya.
Hal ini sesuai dengan Guchi (2010), bahwa kakao standar yaitu 60% biji kakao yang
berwarna kecokelatan dapat memberikan awalnya berwarna ungu akan menjadi cokelat
ketika proses fermentasi selesai. Perubahan warna ini disebabkan reaksi enzimatik yang
menyebabkan degradasi warna pada biji kakao.
b.Aroma
Aroma banyak menentukan penalaian konsumen terhadap suatu produk. Aroma
dapat menimbulkan kesan kepada panelis seberapa baik produk tersebut.
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Gambar 4. Hasil uji organoleptik terhadap aroma pada cokelat batang derivate.
Penilaian terbaik terhadap aroma cokelat batang yaitu pada perlakuan lemak
15% dan bubuk 20%. Aroma pada cokelat batang derivate ini dipengaruhi oleh
penggunaan bahan dasar yaitu bubuk kakao yang memberikan aroma khas. Biji kakao
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yang digunakan telah melalui proses fermentasi. Proses fermentasi menghasilkan aroma
yang lebih disukai oleh panelis dibandingkan dengan yang tidak difermentasi. Bubuk
kakao yang digunakan memiliki kontribusi yang sangat besar pada aroma cokelat
batang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cheng Chia Meng (2009), bahwa senyawa
fenol tertinggi terdapat pada dark cokelat, yang disebabkan penambahan jumlah kakao
yang digunakan, meliputi lemak kakao maupun bubuk kakao. selain senyawa fenol,
teobromin juga ditemukan pada dark cokelat.
c.Rasa
Penilaian akhir untuk menilai daya terima konsumen terhadap suatu produk yaitu
rasa. Rasa ini mempengaruhi nilai sensori awal yang lain seperti aroma, warna dan
teksur.
5.00
4.11

4.50

3.66

TINGKAT KESUKAAN

4.00

3.46

3.50

3.54
3.23

3.00
2.50

Lemak : Bubuk

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
lemak 15% :
Bubuk 20%

Lemak 20 % :
Bubuk 20%

Lemak 20 % :
Bubuk 25%
PERLAKUAN

Lemak 25 % :
Bubuk 20%

Lemak 25 % :
Bubuk 25%

Gambar 5. Hasil uji organoleptik terhadap rasa cokelat batang derivat.
Penilaian organoleptik terhadap rasa cokelat derivate secara umum adalah
disukai oleh panelis. Berdasarkan penilaian tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan
terbaik yaitu pada penggunaan lemak kakao sebanyak 15% dan bubuk kakao 20%.
Penilaian organoleptik terhadap rasa cokelat derivate secara umum adalah disukai oleh
panelis. Berdasarkan penilaian tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan terbaik yaitu pada
penggunaan lemak kakao sebanyak 15% dan bubuk kakao 20%.
d. Tekstur
Tekstur yang lembut umumnya disukai oleh panelis pada produk cokelat. Jika
tekstur yang dperoleh tidak sesuai, maka konsumen akan menolak produk.
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Gambar 6. Hasil uji organoleptik tekstur pada cokelat batang derivate.
Penilaian panelis berdasarkan uji organoleptik terhadap terkstur cokelat batang
yaitu secara umum yaitu disukai. Perlakuan terbaik berdasarkan penilaian panelis yaitu
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lemak 15% dan bubuk 20%. Penggunaan lemak kakao pada pembuatan cokelat batang
memberikan tekstur lembut cokelat batang. Sehingga penelis menyukai tekstur cokelat
batang derivate secara umum. Penambahan lemak dan bubuk kakao mempengaruhi
tekstur cokelat batang derivate. Berdasarkan uji lanjut, perlakuan lemak 20% dan bubuk
20% berbeda dengan perlakuan lemak 25% dan Bubuk 25%. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Olga dan Bijana (2004), bahwa tekstur akhir cokelat yang telah dibuat
seperti daya leleh dan pembentukan Kristal dipengaruhi oleh penggunaan lemak bubuk.
Uji Stabilitas
Stabilitas merupakan salah satu karakteristik fisik yang perlu diperhatikan pada
pembuatan cokelat batang. Cokelat batang derivate ini terdiri dari lemak kakao, bubuk
kakao, susu bubuk, lesitin dan gula pasir. Uji stabilitas ini untuk melihat emulsi yang
terbentuk pada cokelat batang derivate. Parameter yang digunakan untuk melihat
stabilitasnya yaitu munculnya fat bloom pada permukaan cokelat batang. Cokelat
batang diletakkan pada suhu ruang (37oC) untuk melihat sifat emulsi cokelat batang
yang terbentuk ketika meleleh. Titik leleh cokelat derivat dapat dilihat pada gambar
berikut:
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Gambar 7. Titik leleh lemak kakao dan masing-masing perlakuan cokelat derivat
Secara umum, cokelat batang memiliki titik leleh tidak berbeda dengan titik
leleh lemak kakao yaitu 35-37oC. Titik leleh cokelat derivat tertiggi yaitu 33oC dan
terendah yaitu 30oC. Lemak kakao yang merupakan bahan baku pembuatan cokelat
memberikan pengaruh pada titik leleh cokelat batang derivate. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Lipp (1998), trigliserida yang terdapat pada lemak kakao memberikan
pengaruh terhadap pembentukan kristal dan titik leleh pada suhu tubuh pada cokelat
batang.
Fat Bloom
Cokelat batang umumnya mengalami fat bloom selama proses penyimpanan. Fat
bloom ini ditandai dengan munculnya titik putih hingga keseluruhan permukaan cokelat
berwarna putih. Fat bloom ini dapat digunakan menjadi salah satu tanda kerusakan pada
cokelat batang. Fat bloom ini juga memberikan dampak terhadap karakter fisik pada
cokelat batang. Kemunculan fat bloom ini disebabkan banyak hal, dari proses
pembuatan cokelat, pencetakan hingga penyimpanan cokelat batang ini. Proses
tempering pada proses pembuatan cokelat dapat menghambat terbantuknya fat bloom.
Temperatur yang digunakan selama proses tempering perlu diperhatikan untuk
mendapatkan karakteristik yang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Melisa Tisoncik
(2013), fat bloom pada cokelat dipengaruhi oleh banyak hal seperti formulasi, proses
tempering, pencetakan hingga masa penyimpanan.
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Analisa Kalori
Kalori berkaitan dengan jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk
melakukan aktifitasnya. Metode yang digunakan untuk menghitung nilai kalori bahan
pangan yaitu metode Bomb calorimeter. Kalori ini diukur dengan melihat panas yang
dihasilkan oleh bahan pangan yang diletakkan diatas air.
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Gambar 8. Total kalori cokelat batang derivate.
Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai kalori tertinggi yaitu pada
perlakuan lemak 25 dan bubuk 20, sedangkan nilai terendah terdapat pada perlakuan
lemak 20 dan bubuk 20. Nilai total kalori ini dipengaruhi oleh kandungan protein,
karbohidrat, dan lemak yang terdapat pada bahan pangan. ketiga faktor ini berasal dari
bahan baku serta bahan lain yang digunakan pada pembuatan cokelat. Hal ini sesuai
dengan peryataan FAO (2003), bahwa nilai konversi pada bahan pangan mencerminkan
jumlah energi yang terdapat pada masing-masig komponen (protein, lemak, karbohidrat,
alkohol dan senyawa organik lain).
KESIMPULAN
Kesimpulan
Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Formulasi terbaik pembuatan cokelat batang derivat yaitu pada penggunaan lemak
20% dan bubuk 20%.
2. Konsentrasi lemak dan bubuk kakao pada pembuatan cokelat batang derivat
memberikan pengaruh organoleptik terhadap rasa dan tekstur, pada warna dan aroma
tidak memberikan pengaruh.
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LAJU PENGERINGAN BAHAN HERBAL DENGAN PROTOTIPE PENGERING HIBRID
TENAGA MATAHARI DAN LISTRIK
Drying Rate of Herbal Material Using Prototype Hybrid Dryer with Sun and Electric Power
Anton Rahmadi1*, Herry Setiawan1, Ary Santoso2, Fahrul Agus2, dan Wiwit Murdiyanto1
1) Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Faperta, Universitas Mulawarman
2) Jurusan Ilmu Komputer, FMIPA, Universitas Mulawarman
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Abstrak
Kami telah menciptakan sebuah alat pengering hibrid tenaga matahari dan listrik yang digunakan
pada skala lab untuk mengeringkan bahan baku herbal atau pangan fungsional. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengukur laju pengeringan dari bahan-bahan yang telah diujicobakan yaitu mandai (bagian
dalam kulit buah cempedak yang difermentasi), kulit buah bengalun (Lepisanthesalata), daun pandan,
umbi jahe, buah pisang kepok, dan umbi singkong. Pengeringan bertenaga hibrid matahari dan elemen
pengering (104 W) digunakan pada daun pandan. Dikarenakan keadaan cuaca yang tidak menentu, bahanbahan yang lain dikeringkan menggunakan simulasi matahari (lampu pijar 200 W) dan elemen pengering.
Permodelan yang digunakan adalahdari model Lewis,ln (MR) = -kt,atau Page,ln(-ln (MR)) = ln(k)+nt,
dengan MR sebagai rasio kelembaban yang diukur selama pengeringan menggunakan sensor DHT22.
Dari data pengeringan yang diperoleh, laju pengeringan yang tercepat adalah dengan menggunakan
tenaga hibrid matahari dan listrik. Penurunan suhu pengeringan 5 ºC pada produk mandai akan
melandaikan koefisien kemiringan laju pengeringan (k) dari 0,0032, menjadi 0,0021. Nilai korelasi dari
model Lewisyang diperoleh antara waktu pengeringan terhadap nilai log natural dari MR berkisar antara
0,32 (umbi jahe) hingga 0,98 (daun pandan). Korelasi dari model Page untuk umbi jahe adalah 0,51.
Khusus daun pandan yang dikeringkan dengan tenaga hibrid matahari dan listrik, model Lewis tidak
sesuai untuk diterapkan oleh sebab r2 bernilai negatif, sehingga didekati menggunakanmodelPage dengan
persamaan ln (-ln (MR)) = 0,0069 t – 0,6098 (r=0,33).
Kata kunci: laju pengeringan, model Lewis, model Page, pengering hibrid matahari dan listrik

PENDAHULUAN
Pengeringan adalah yang cara pengawetan tertua terhadap bahan pangan.
Proses ini penting untuk mengawetkanbiji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Tujuan
utama dalam produk pengeringan adalah pengurangan kadar air ke tingkat yang
memungkinkan penyimpanan yang aman selama beberapa lama. Penurunan kadar air
sampai batas tertentu dapat memperlambat laju kerusakan bahan akibat aktivitas
biologis dan kimia sebelum bahan diolah (Adiletta et al., 2013). Parameter-parameter
yang mempengaruhi waktu pengeringan adalah suhu, kelembaban udara, laju aliran
udara, kadar air awal dan kadar air bahan kering(Hii et al., 2008). Dasar proses
pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara karena perbedaan kelembaban
relatif antara udara dengan bahan yang dikeringkan (Peglow et al., 2009).
Proses pengeringan merupakan langkah awal yang memudahkan aplikasi produk
ke bentuk-bentuk yang lebih luas. Secara garis besar, pengeringan dapat dibedakan atas
pengeringan alami dan pengeringan buatan. Pengeringan secara alami dapat dilakukan
dengan penjemuran di bawah sinar matahari, sedangkan pengeringan buatan dilakukan
dengan menggunakan alat pengering mekanis. Pada umumnya, pengeringan yang
digunakan adalah pengeringan matahari, karena biaya operasional yang murah (Hii et
al., 2008). Permasalahan pokok pengeringan dengan sinar matahari adalah pada
kestabilan laju pengeringan akibat suhu yang berubah-ubah selama proses pengeringan
(Bal et al., 2010).
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Alat pengering dengan kelembaban relatif yang rendah akan efektif untuk
mengeringkan bahan, karena uap air dari bahan akan lepas ke udara pengering, untuk
selanjutnya dibuang ke luar sistem (Fudholi et al., 2013). Laju pengeringan dalam
sistem kontinu pada umumnya dilakukan dengan mengukur kelembaban relatif dalam
sistem pengering, karena metode ini lebih efektif dibandingkan dengan mengukur bobot
bahan selama proses pengeringan (Peglow et al., 2009). Salah satu permodelan yang
digunakan untuk mengukur laju pengeringan berdasarkan kelembaban relatif yang
diukur di dalam alat pengering adalah model Lewis atau disebut juga metode sederhana
(Efremov, 2013). Muhandri et al. (2015) memodelkan laju pengeringan sphagetti
jagung dengan model Lewis dan didapatkan korelasi (r) berkisar 0,69 hingga 0,92.
Model Page untuk laju pengeringan umumnya akan meningkatkan korelasi (r) antara
waktu pengeringan terhadap ln (-ln (MR)).
Berkaitan dengan hal tersebut, proses kontrol berbasis platform terbuka untuk
alat pengering diteliti oleh Santoso (2014) telah diujicobakan pada produk daun pandan
dan chip jahe. Platform sistem kontrol yang digunakan adalah Arduino, salah satu
perangkat terbuka yang relatif mudah untuk dirangkaikan dengan berbagai sensor (Bell,
2014). Desain alat awal yang telah diteliti tersebut dievaluasi dan dikembangkan lebih
lanjut oleh Setiawan (2015) terhadap produk pandan, jahe, pisang, dan singkong.
Rahmadi et al. (2016) menguji performa alat tersebut dengan bahan mandai (cempedak
yang difermentasi) dan kulit buah rambai merah. Selanjutnya, berdasarkan hasil ujicoba
tersebut, desain prototipe kedua untuk pengeringan beberapa bahan baku herbal skala
laboratorium dianggap telah mampu menghasilkan prototipe alat pengering hibrid
tenaga matahari dan listrik. Akan tetapi, analisis lanjutan seperti laju pengeringan
terhadap berbagai bahan perlu untuk dilakukan. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui
laju pengeringan berbagai bahan herbal dengan modelLewis dan Page.
METODE PENELITIAN
Bahan baku singkong, pisang jenis kepok matang yang masih berwarna hijau,
daun pandan, umbi jahe, dan buah cempedak diperoleh dari pasar di sekitar Samarinda,
Kalimantan Timur. Bagian kulit buah cempedak selanjutnya difermentasi menurut
metode Rahmadi et al. (2013). Kulit buah bengalun (Lepisanthesalata) diperoleh dari
kebun koleksi pribadi penulis pertama.
Alat pengering yang digunakan adalah hasil penelitian fundamental dari penulis
pertama (Rahmadi et al., 2016) dibantu oleh Setiawan (2015). Sensor pengukur
kelembaban relatif yang digunakan adalah DHT22 dengan sensitivitas 0 s.d.100% dan
akurasi ±5% (Saptadi, 2014). Pengeringan bertenaga hibrid matahari dan elemen
pengering bertenaga listrik (104 W, suhu kerja maksimum 60 ºC) digunakan pada daun
pandan. Dikarenakan keadaan cuaca yang tidak menentu, bahan-bahan yang lain
dikeringkan menggunakan simulasi matahari (lampu pijar 200 W) dan elemen
pengering. Data diperoleh dengan mengirimkan hasil pembacaan sensor DHT22 ke
komputer monitor setiap 5-10 detik. Data kemudian diolah dengan menggunakan
Microsoft Excel versi 2016 untuk menghitung nilai rasio kelembaban (MR) dan
menentukanregresi linier dari rumusmodel Lewis dan Page.
Untuk mengukur MR digunakan persamaan (1) yang terdiri dari nilai
kelembaban pada detik ke-i (Mi) dikurangi dengan nilai kelembaban pada kondisi
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setimbang (Me). Hasil ini kemudian dibagi dengan nilai yang diperoleh dari
pengurangan nilai kelembaban awal (Mo) terhadap Me(Boubekri et al., 2009).

(Persamaan 1)
ModelLewis secara umum dapat dilihat pada persamaan (2).
(Persamaan 2)
Setelah diturunkan, maka, nilai logaritma natural dari MR akan berbanding lurus
dengan kemiringan (-k) terhadap waktu pengeringan (Persamaan 3)
(Persamaan 3)
Model Page didapatkan dengan menurunkan persamaan (3) lebih lanjut,
sehingga diperoleh persamaan (4)
(Persamaan 4)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Desain alat pengering telah dilakukan sebagai bagian dari tugas akhir yang
bersifat multidisiplin. Mahasiswa dengan latar belakang pendidikan yang beragam
dilibatkan sesuai dengan keahlian masing-masing. Dalam hal ini kerjasama antara
Jurusan Ilmu Komputer yang membidangi pemograman dan Jurusan Teknologi Hasil
Pertanian yang membidangi pengolahan produk-produk pertanian. Perancangan alat
pengering kabinet dengan sumber panas sinar matahari sebagai yang utama dan lampu
pijar 2 x 200 W sebagai alternatif pada kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Untuk
menstabilkan suhu digunakan empat buah elemen pemanasyang diletakkan dibagian
bawah landasan produk (tray produk) (Rahmadi et al., 2016).
Pada awal proses pengeringan sistem kontrol, elemen pemanas, dan
kipasdihoperasikan menggunakan sumber listrik. Alat pengering pertama kali
dipanaskan terlebih dahulu hingga suhu dalam wadah alat pengering mencapai 50oC.
Sistem kontrol dimulai dengan pengambilan modul waktu agar diketahui kapan
dimulainya proses pengeringan, jika modul waktu gagal diambil, maka sistem kontrol
menampilkan pesankesalahan. Setelahnya, sensor DHT22 akan membaca dan
menghitung suhu dan kelembaban di dalam wadah pengering, di mana suhu dan
kelembaban akan mempengaruhi aktivitas kipas. Pada saat suhu di dalam wadah
mencapai 50oC,elemen pemanas akan berhenti bekerja dan kipas akan berputar. Jika
saat suhu berada di bawah 50 oC, maka elemen pemanasakan bekerja. Pada saat
kelembaban di dalam wadah mencapai di atas 50%, maka kipas secara otomatis akan
berputar sampai kelembaban di dalam wadah menurun. Proses tersebut akan terus
berlangsung hingga bahan kering (Rahmadi et al., 2016).
Fluktuasi suhu pada proses pengeringan daun pandan menggunakan sumber
panas sinar matahari berada pada kisaran 46,4 – 54,8 oC. Temperatur target yang
digunakan adalah 50 oC, di mana alat pengering secara efektif mampu menjaga
kestabilan suhu pengering dengan fluktuasi yang cukup baik. Dibandingkan dengan
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pengukuran oven komersial (Rahmadi et al., 2014), alat pengering ini memiliki
performa yang lebih baik dalam pengaturan suhu. Kelembaban relatif yang diukur
selama proses pengeringan turut berfluktuasi, karena pada sensor DHT22, kelembaban
relatif merupakan faktor dependen dari suhu (Kandrsmith, 2014).
Pengeringan dengan kombinasi matahari dan listrikmampu mengeringkan daun
pandan. Penurunan RH terjadi secara eksponensial dari sekitar 34% menjadi 32%. Pada
proses pengeringan daun pandan, penurunan RH dalam tiga kali ulangan mulai dari
39,7% - 51,3% menjadi 28% - 31,2%. Pada singkong, penurunan RH terjadi secara
eksponensial dari tiga kali ulangan sekitar 32,8% - 53,3% menjadi 27% - 33,4%. Pada
pisang, penurunan RH bermula dari 33,9% - 40,1% menjadi 29% - 29,3%. Pada jahe,
RH awal berkisar 25,2 - 29,4%, dan setelah dikeringkan RH-nya menjadi 24,7% 30,4% (tabulasi data tidak disajikan).
Laju pengeringan atau laju penguapan air dalam berbagai penelitian (Muhandri
et al., 2015; Gunhan et al., 2005) tidak terjadi secara linier, melainkan eksponensial.
Untuk itu, laju pengeringan perlu didekati dengan permodelan seperti model Lewis dan
Page.Permodelan ini dibantu dengan analisis statistik yakni korelasi untuk memastikan
bahwa model-model tersebut layak untuk digunakan. Kashaninejad et al. (2007) dalam
menjelaskan model Lewis menyatakan, transfer uap air dari bahan yang dikeringkan
dapat dilihat menyerupai dengan aliran panas dari tubuh manusia atau hewan hidupyang
direndam dalam cairan dingin. Model ini mengasumsikan bahwa hambatan internal
diabaikan, yang berarti tidak ada insulasi panas terhadap gerakan air dari dalam bahan
ke permukaan material. Lebih lanjut, Kashaninejad et al. (2007) menginformasikan
bahwa model Page dikembangkan akibat keterbatasan model Lewis dalam menjelaskan
laju pengeringan pada bahan-bahan tertentu. Model ini dikembangkan dengan dua nilai
konstan, yakni k dan n. Nilai n dapat dikembangkan menjadi sebuah fungsi tersendiri,
misalnya merupakan fungsi kecepatan aliran udara dan suhu.Pendekatan perhitungan
laju pengeringan yang digunakan dalam penelitian ini adalahmodel Lewis, ln (MR) = kt, atau model Page, ln (-ln (MR)) = ln(k)+nt.
Berdasarkan Gambar 1, dapat diamati bahwa daun pandan yang dikeringkan
dengan tenaga hibrid matahari-listrik memiliki waktu pengeringan yang lebih cepat
dibandingkan dengan daun pandan yang dikeringkan dengan simulasi matahari dan
listrik. Akan tetapi, pendekatan permodelan yang digunakan untuk laju pengeringan
kedua cara pengeringan ini berbeda. Pengeringan daun pandan dengan simulasi
matahari dan listrik dapat didekati dengan sangat baik (r=0,98) menggunakanmodel
Lewis, yaitu ln (MR) = -0,0094 t (Tabel 1). Pengeringan dengan kombinasi sinar
matahari dan elemen pengering untuk daun pandan lebih tepat untuk didekati
denganmodel Page, yaitu ln (-ln (MR)) = 0,0069 t – 0,6098, dengan nilai korelasi (r) =
0,33. Mencermati hasil penelitian Muhandri et al. (2015), model Page untuk laju
pengeringan pada umumnya akan meningkatkan korelasi (r) antara waktu pengeringan
terhadap nilai ln (-ln (MR)). Penerapan model yang berbeda umumnya dilakukan
apabila model Lewis yang sederhana tidak mampu menjawab pendekatan permodelan
laju pengeringan (Gambar 4).
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Tabel 1. Laju pengeringan beberapa bahan baku herbal dengan model Lewis dan Page
Jenis bahan

Suhu
(°C) Mo

Nilai
Me

Persamaan

Metode Pengeringan Hibrid Matahari-Listrik
Pandan (daun)
50 39,2
27,3 ln (MR) = - 0,014 t
ln (-ln (MR)) = 0,0069 t – 0,6098
Metode Pengeringan Simulasi Tenaga Matahari
Singkong (umbi)
50 54,6
32,1 ln (MR) = - 0,0112 t
Pisang (buah)
50 52,0
28,6 ln(MR) = - 0,0113 t
Pandan (daun)
50 50,7
26,4 ln(MR) = - 0,0094 t
Jahe (umbi)
50 34,7
26,9 ln (MR) = - 0,0063 t
ln (-ln (MR)) = 0,0041t – 0,7415
Bengalun (kulit buah)
50 58,2
29,1 ln (MR) = - 0,0104 t
Mandai
50 62,7
27,0 ln (MR) = - 0,0032 t
Mandai
45 49,7
40,7 ln (MR) = - 0,0021 t

Korelasi
(r)
-*
0,33
0,90
0,92
0,98
0,32
0,51
0,76
0,90
0,96

* nilai korelasi (r) tidak dapat diperoleh karena r2 bernilai negatif
Pengeringan mandai dilakukan dalam dua suhu yang berbeda, yakni 45 dan 50
°C. Pada suhu yang lebih rendah, nilai koefisien k adalah lebih rendah, sehingga grafik
regresi linier yang dihasilkan lebih landai. Akibatnya adalah penguapan uap air dari
bahan berlangsung lebih lambat dibandingkan pada suhu lebih tinggi (Tabel 1). Ini
sejalan dengan hasil penelitian Muhandri et al. (2015) yang menyatakan bahwa dalam
pengeringan sphagetti jagung, nilai k pada suhu pengeringan 41 °C adalah lebih kecil
dibandingkan pada suhu 63 °C. Menurut Gunhan et al. (2005), faktor utama yang
menentukan kecepatan pengeringan adalah suhu udara panas yang digunakan. Semakin
tinggi selisih suhu yang digunakan, pengeringan akan berlangsung semakin cepat.
Perbedaan bahan yang akan dikeringkan akan menentukan laju pengeringan. Ini
dapat dilihat pada Gambar 3, dimana umbi singkong dan buah pisang denganmodel
Lewis memiliki nilai k yang paling tinggi, yaitu 0,0112 dan 0,0113. Nilai k dari jahe
adalah 0,0063, akan tetapi korelasinya rendah (0,32). Untuk pengeringan jahe dengan
metode simulasi tenaga matahari dan listrik selanjutnya didekati denganmodel Page.
Terdapat peningkatan nilai korelasi yang cukup tinggi antaramodel Page
dibandingkanmodel Lewis pada pengeringan produk umbi jahe, yakni 0,51
dibandingkan dengan 0,32. Dapat disimpulkan bahwa untuk pengeringan jahe,model
Page lebih sesuai untuk diterapkan. Laju pengeringan untuk umbi jahe denganmodel
Page adalah ln (-ln (MR)) = 0,0041t – 0,7415 (Tabel 1).
Mandai memiliki nilai k dari model Lewis yang paling rendah diantara semua
bahan. Ini disebabkan karena hasil fermentasi kulit cempedak ini lebih padat, sehingga
harus dibuburkan terlebih dahulu sebelum produk dapat dikeringkan. Akan tetapi,model
Lewis sudah cukup baik untuk memodelkan laju pengeringan pada produk ini dengan
nilai korelasi yang tinggi, yakti 0,90 dan 0,96, sehingga perhitungan dengan model Page
tidak dilanjutkan (Tabel 1).
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KESIMPULAN
Laju pengeringan yang tercepat adalah dengan menggunakan tenaga hibrid
matahari dan listrik untuk produk daun pandan. Pada percobaan dengan perbedaan suhu
pengeringan 5 ºC, penurunan suhu pengering akan melandaikan koefisien kemiringan
laju pengeringan (k), dimana nilai tersebut akan lebih rendah (0,0032) pada suhu
pengeringan 50ºC dibandingkan nilai koefisien (0,0021) pada suhu pengeringan 45 ºC.
Dari semua produk yang diujicobakan, nilai korelasi untuk model Lewisyang diperoleh
antara waktu pengeringan terhadap nilai log natural dari MR berkisar antara 0,32 hingga
0,98. Korelasi tertinggi didapatkan dari produk daun pandan, sementara pengeringan
umbi jahe memberikan nilai korelasi terendah.Nilai korelasi untuk model Page pada
produk umbi jahe adalah 0,51, dalam hal ini terdapat peningkatan nilai korelasi
dibandingkan model Lewis pada pengeringan produk umbi jahe. Khusus daun pandan
yang dikeringkan dengan tenaga hibrid matahari dan listrik,model Lewis tidak sesuai
untuk diterapkan oleh sebab r2 bernilai negatif, sehingga didekati
menggunakanmodelPage dengan persamaan ln (-ln (MR)) = 0,0069 t – 0,6098 (r=0,33).
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Gambar 1. Grafik ln(MR) pengeringan daun pandan dengan (a) hibrid matahari-listrik, (b) simulasi matahari-listrik
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Gambar 2. Grafik ln(MR) pengeringan mandai pada suhu (a) 45 dan (b) 50 °C
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Gambar 3. Grafik ln(MR) pengeringan (a) kulit buah bengalun, (b) umbi jahe, (c) buah pisang, dan (d) umbi singkong
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Gambar 4. Grafik ln(-ln(MR)) pengeringan (a) daun pandan dengan hibrid matahari dan listrik, (b) jahe dengan simulasi matahari dan
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1

Abstrak
Minyak kelapa yang diolah secara tradsional mudah mengalami ketengikan sehingga daya
simpannya relatif singkat. Olehnya itu minyak kelapa yang diolah secara tradisional perlu
dilakukan proses pemurnian untuk meminimalkan komponen penyebab ketengikan. Tujuan
penelitian yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas minyak kelapa melalui proses
pemucatan menggunakan arang aktif sistem kolom. Metode penelitian dilakukan dengan
menyusun arang aktif dalam kolom dengan variasi tinggi (jumlah) 30 cm (200 g), 60 cm (556
g), dan 90 cm (831 g), lalu minyak kelapa tradisional yang telah dinetralisasi dialirkan ke dalam
kolom yang berisi arang aktif. Minyak yang telah melewati kolom pemucatan diakhiri dengan
proses penyaringan, lalu dilakukan analisa terhadap kualitas minyak tersebut. Minyak kelapa
yang diolah secara tradisional setelah melaui proses pemurnian dapat meningkatkan kualitas
minyak kelapa. Kualitas minyak kelapa terbaik yang diperoleh adalah pada penggunaan arang
aktif dengan tinggi 90 cm, yakni kadar air 0,03 %, asam lemak bebas 0,28 %, bilangan
peroksida 0 meg/Kg, kejernihan 64,5 %T. Parameter lain yang dianalisa adalah bilangan iod
dengan nilai 45,77 dan dan indeks bias 1,4535.
Kata kunci: minyak kelapa, pemucatan, kolom dan arang aktif

PENDAHULUAN
Minyak kelapa yang peroleh dari pengolahan kelapa-dalam (Cocos nucifera)
dengan pengolahan secara tradisional banyak dijumpai di Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat. Minyak yang diolah secara tradisional digemari masyarakat di daerah
tersebut secara turun temurun karena aroma khasnya yang harum. Minyak kelapa
memiliki keunggulan yakni kandungan asam lemak jenuh sekitar 92 % dimana 62 %
diantaranya adalah kelompok trigliserida rantai sedang. Sekitar 50 % dari trigliserida
rantai sedang tersebut adalah asam laurat yang merupakan asam lemak esensial yang
paling penting dalam membangun dan memelihara sistem kekebalan tubuh (Bach dan
Babayan, 1982).
Minyak kelapa merupakan salah satu jenis bahan pangan yang banyak dijumpai
di kalangan masyarakat. Minyak kelapa merupakan minyak hasil dari ekstraksi buah
kelapa yang diproduksi cukup banyak di Indonesia baik secara tradisional dan modern.
Minyak kelapa yang diolah secara tradisional menghasilkan aroma khas yang disenangi
olah masyarakat, akan tetapi minyak yang diolah secara tradisional tersebut mudah
mengalami ketengikan, sehingga daya tahannya relatif singkat.
Selain itu minyak
kelapa yang belum dimurnikan juga mengandung sejumlah kecil komponen bukan
lemak seperti fosfatida, gum, sterol (0,06-0,08%), tokoferol (0,003%), dan asam lemak
bebas (<5%) dan sedikit protein dan karoten (Ketaren, 1986). Oleh karena itu perlu
mengembangkan minyak yang dilah secara tradisional melalui proses pemurnian,
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sehingga dihasilkan minyak yang awet dengan tetap mempertahankan aroma khas yang
harum.
Penurunan kualitas minyak sangat dipengaruhi oleh keberadaan asam lemak
yang dikandungnya. Faktor yang menjadi penyebab utama menurunnya kualitas minyak
adalah ketengikan, yaitu proses hidrolisis yang mengakibatkan terurainya minyak
menjadi gliserol dan asam lemak bebas sehingga minyak tidak layak dikonsumsi.
Minyak yang rusak akibat hidrolisis akan menghasilkan bahan pangan dengan rupa
yang kurang menarik dan cita rasa yang tidak enak, serta kurang baik untuk kesehatan.
Proses hidrolisis menyebabkan timbulnya ketengikan pada minyak. Untuk
mengurangi komponen cita rasa dan bau yang tidak enak maka perlu dilakukan
pemurnian. Proses pemurnian biasanya dilakukan untuk memperoleh mutu minyak
kelapa yang lebih baik. Tujuan dari pemurnian adalah untuk menurunkan asam lemak
bebas dan menghilangkan kotoran-kotoran yang larut dalam minyak. Kotoran-kotoran
ini dapat berupa larutan atau suspensi koloid dan terdiri dari getah, resin, zat warna,
protein, keton, aldehid dan senyawa-senyawa lain yang dapat menyebabkan rasa yang
tidak disukai (O‘Brien dan Ricrd, 2004).
Arang aktif dapat digunakan sebagai bahan pemucat, penyerap gas, penyerap
metal dan sebagainya. Pada garis besarnya arang aktif dapat digunakan dalam industri
pangan seperti pemurnian minyak dan non pangan seperti memurnikan bahan kimia.
Arang aktif mempunyai kemampuan menyerap yang rendah terhadap partikel-partikel
solid seperti asam lemak bebas (Maskan dan Bagci 2003).
Pemurnian dapat dilakukan dengan menggunakan arang aktif. Arang aktif
merupakan suatu bentuk arang yang telah melalui aktivasi dengan menggunakan gas
CO, uap air, atau bahan-bahan kimia sehingga pori-porinya terbuka dan dengan
demikian daya adsorpsinya menjadi lebih tinggi terhadap zat warna dan bau. Arang
aktif dapat digunakan sebagai bahan pemucat, penyerap gas, penyerap metal dan
sebagainya. Penelitian dilakukan untuk pemurnian minyak dengan menggunakan arang
aktif untuk menghilangkan komponen-kompenen yang tidak diinginkan sehingga
menghasilkan mutu minyak kelapa yang lebih baik. Bahan pemucat yang paling baik
untuk menghilangkan warna minyak adalah arang aktif. Selama proses pemucatan
selain menyerap zat warna, arang aktif juga akan menyerap gas dan peroksida yang
merupakan kerusakan oksidatif pada minyak (Roy, 1985). Tujuan penelitian adalah
meningkatkan kualitas minyak yang diolah secara tradisional dengan pemucatan
menggunakan arang aktif sistem kolom.
METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan-bahan utama yang digunakan adalah minyak kelapa yang diolah secara
tradisional, arang aktif, NaOH, KOH, media penyaring, alkohol netral, kapas dan
indikator pp (phenopthalin). Sedangkan alat-alat utama yang digunakan meliputi: kolom
pemurnian minyak, oven pengering, spektrofotometer dan peralatan pendukung lainnya.
Prosedur Penelitian
Penelitian dimulai dengan pengadaan minyak kelapa dari pengrajin, lalu
dilakukan pengujian kualitas minyak tersebut meliputi: kadar asam lemak bebas, kadar
air, warna, bilangan peroksida, indeks bias dan bilangan iod. Minyak lalu dinetralisasi
dengan menambahkan NaOH 20 0B dan dilakukan pengadukan selama selama 30
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menit. Minyak hasil netralisasi dilanjutkan dengan proses pemucatan menggunakan
arang aktif.
Penyiapan kolom dengan mengisi arang aktif dengan jumlah atau tinggi sesuai
dengan perlakuan yang digunakan. Minyak hasil netralisasi dialirkan ke dalam kolom
melewati susunan arang aktif dengan tujuan pemucatan. Minyak hasil pemucatan
selanjutnya difiltrasi menggunakan kapas dan kain saring. Minyak hasil penyaringan
selanjutnya dianalisis kualitanya.
Desain Penelitian
Minyak yang diolah secara tradisionil dari pengrajin setelah melalui proses
netralisasi, dilanjutkan dengan proses pemucatan menggunakan arang aktif yang
disusun dalam kolom dengan variasi:
Ao = Kontrol (minyak pengrajin)
A1 = 200,05 gram arang aktif (tinggi kolom 30 cm)
A2 = 555,56 gram arang aktif (tinggi kolom 60 cm)
A3 = 831,24 gram arang aktif (tinggi kolom 90 cm)
Rancangan Percobaan dan Parameter Pengamatan
Penelitian di lakukan dengan rancangan acak kelompok (RAK), penelitian
dilakukan dengan ulangan sebyak dua kali. Jika perlakuan berpengaruh nyata
dilanjutkan dengan Uji Duncan.
Parameter yang di amati pada penelitian ini terdiri dari kadar air (Metode Oven)
(Sudarmadji dkk., 1984, kadar asam lemak bebas (SNI 01-3555 1998), warna (SNI 080298-1989), indeks bias (SNI 1410 – 9662), bilangan iod (SNI 01-5009.12-2001),
rendemen (AOCS 1993) dan pengujian peroksida (SNI 01-3555-1998).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar Air
Hasil analisa kadar air menunjukkan bahwa proses pemurnian menurunkan
kadar air secara signifikan jika dibandingkan dengan minyak kelapa pengrajin. Kadar
air minyak goreng kelapa berkisar antara 0,1-0,5% (APCC, 2006). Semakin tinggi kadar
air, maka kemungkinan terjadinya hidrolisis juga akan semakin besar. Penggunaan
arang aktif yang bervariasi menunjukkan perolehan kadar air minyak cenderung stabil.
Perubahan kadar air tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.
Hasil analisa sidik ragam pada proses pemurnian dengan system pemucatan
menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap perlakuan jumlah arang aktif. Sedangkan
Hasil Uji Duncan menunjukkan bahwa kadar air pada variasi perlakuan jumlah arang
aktif tidak berbeda nyata, kecuali terhadap kontrol (minyak pengrajin). . Sedangkan
kadar air yang diperoleh pada perlakuan penggunaan arang aktif tidak berbeda nyata.
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Gambar 1. Hubungan Penggunaan Jumlah Arang Aktif terhadap Kadar Air Minyak
yang Dimurnikan
Hasil pengamatan (Gambar 1) menunjukkan bahwa pada variasi perlakuan
jumlah arang aktif diperoleh kadar air terendah pada perlakuan penggunaan arang aktif
sebanyak 200,05 gram (tinggi kolom 30 cm), yaitu 0.01%. Kadar air tertinggi diperoleh
pada perlakuan penggunaan arang aktif sebanyak 555,56 gram (tinggi kolom 60 cm),
yaitu 0.25% memenuhi standar mutu standar SNI 3741-1995 dengan kadar air pada
minyak kelapa yaitu 0,3% (APCC, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa kadar air yang
diperoleh cenderung stabil meskipun jumlah penggunaan arang aktif semakin banyak.
Hal ini disebabkan oleh prinsip penyerapan arang aktif sebagai bahan pemucat dan tidak
mampu
menyerap
air
pada
minyak.
Hal
ini
sesuai
dengan
pernyataan Roy (1985) bahwa arang aktif berbentuk kristal berukuran mikro, karbon
non grafit, yang pori-porinya telah mengalami proses pengembangan kemampuan untuk
menjerap gas dan uap dari campuran gas dan zat-zat yang tidak larut
atau terdispersi dalam cairan.
Asam Lemak Bebas
Hasil analisa asam lemak bebas pada perlakuan pengggunaan jumlah jumlah
arang aktif menunjukkan bahwa proses pemurnian minyak pengrajin menghasilkan
minyak dengan asam lemak bebas yang menurun secara signifikan. Akan tetapi pada
variasi penggunaan jumlah arang aktif diperoleh asam lemak bebas yang cenderung
stabil (Gambar 2).
Lemak dengan kadar Asam lemak bebas lebih besar dari 1 %, jika dicicipi terasa
membentuk film pada permukaan lidah. Asam lemak bebas yang tidak dapat menguap
dengan jumlah atom C >14, meski dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak lezat.
Asam lemak bebas yang dapat menguap dengan jumlah atom karbon C4, C6, C8, dan
C10, menghasilkan bau tengik dan rasa tidak enak dalam bahan pangan berlemak. Asam
lemak bebas dapat mengakibatkan karat dan warna gelap jika lemak dipanaskan dalam
wajan besi (Bach dan Babayan, 1982).
Hasil analisa sidik ragam kadar asam lemak bebas pada proses pemurnian
minyak pengrajin, menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap perlakuan jumlah arang
aktif. Hasil Uji Duncan menunjukkan bahwa asam lemak bebas pada variasi perlakuan
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jumlah arang aktif dan kontrol tidak berbeda nyata, kecuali terhadap control (minyak
pengrajin). Sedangkan asam lemak bebas yang diperoleh pada variasi perlakuan
penggunaan arang aktif tidak berbeda nyata.
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Gambar 2. Hubungan Penggunaan Jumlah Arang Aktif terhadap Asam Lemak Bebas
Minyak yang Dimurnikan.
Hasil pengamatan (Gambar 2) pada variasi perlakuan jumlah arang aktif
menunjukkan bahwa asam lemak bebas terendah pada perlakuan penggunaan arang
aktif sebanyak 200,05 gram (tinggi kolom 30 cm), yaitu 0.27%. Asam lemak
bebas tertinggi pada perlakuan penggunaan arang aktif sebanyak 555,56 gram (tinggi
kolom 60 cm) dan penggunaan arang aktif sebanyak 831,24 gram (tinggi kolom 90 cm),
yaitu 0.28% memenuhi standar mutu standar SNI 3741-1995 dengan asam lemak bebas
pada minyak kelapa yaitu 0,3% (APCC, 2006). Nilai asam lemak bebas yang diperoleh
pada variasi perlakuan penggunaan arang aktif cenderung stabil. Hal ini disebabkan
oleh rendahnya kemampuan arang aktif untuk menyerap asam lemak bebas minyak
yang dialirkan pada arang aktif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Maskan dan Bagci
(2003) bahwa arang aktif mempunyai kemampuan menyerap yang rendah terhadap
partikel-partikel solid seperti asam lemak bebas.
Kejernihan Minyak
Hasil analisa tingkat kejernihan minyak setelah dilakukan proses pemurnian
dengan pemucatan sistem kolom, menunjukkan peningkatan tingkat kejernihan.
Perlakuan variasi penggunaan jumlah arang aktif dalam proses pemucatan menunjukkan
peningkatan tingkat kejernihan seiring dengan peningkatan jumlah penggunaan arang
aktif (Gambar 3). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada variasi penggunaan
jumlah arang aktif diperoleh diperoleh tingkat kejernihan teredah (54 %T) pada
penggunaan arang aktif sebanyak 200,05 gram (tinggi kolom 30 cm), dan tertinggi (64,5
%T) pada penggunaan arang aktif sebanyak 831,24 gram (tinggi kolom 90 cm).
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Gambar 3. Hubungan Penggunaan Jumlah Arang Aktif terhadap Kejernihan Minyak
yang Dimurnikan
Hasil analisa sidik ragam pada penggunaan variasi jumlah arang aktif pada
proses pemucatan menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap tingkat kejernihan
minyak. Hasil Uji Duncan pada variasi penggunaan arang aktif menunjukkan
perbedaan yang nyata antara perlakuan satu dengan lainnya, yakni penggunaan arang
aktif sebanyak 200,05 gram (tinggi kolom 30 cm) berbeda nyata terhadap perlakuan
penggunaan arang aktif sebanyak 555,56 gram (tinggi kolom 60 cm) dan perlakuan
penggunaan arang aktif sebanyak 831,24 gram (tinggi kolom 90 cm) demikian pula
terhadap minyak pengrajin. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penggunaan arang
aktif yang semakin banyak menunjukkan tingkat kejernihan minyak semakin
meningkat. Tingkat kejernihan minyak tersebut terkait dengan kekuatan daya serap dan
luas permukaan dari arang aktif.
Luas permukaan arang aktif berkisar antara 300 - 3500 m2/gram dan hal ini
berhubungan dengan struktur pori internal yang menyebabkan arang aktif bersifat
sebagai adsorben. Arang aktif dapat mengadsorpsi gas dan senyawa-senyawa kimia
tertentu (adsorpsinya bersifat selektif), bergantung pada besar atau volume pori-pori,
dan luas permukaan. Daya serap arang aktif sangat besar, yaitu 25 - 1000% terhadap
berat arang aktif. Banyak senyawa yang dapat diadsorpsi oleh arang aktif, tetapi
kemampuannya untuk mengadsorpsi berbeda untuk masing-masing senyawa. Arang
aktif dapat menyerap asam lemak bebas yang terbentuk oleh proses hidrolisa dan
oksidasi (Maskan. dan Bagci, 2003). Fenomena tersebut, juga disampaikan oleh Roy
(1985) bahwa bahan pemucat yang paling baik untuk menghilangkan warna minyak
adalah arang aktif. Arang aktif lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan absorben
lainnya, sehingga arang aktif dapat digunakan dalam jumlah kecil.
Arang aktif mengandung 5-15% air, 23% abu dan sisanya adalah karbon. Arang
aktif berbentuk amorf, terdiri atas pelat-pelat datar, disusun oleh atom-atom C yang
terikat secara kovalen dalam suatu kisi heksagonal datar dengan satu atom C pada setiap
sudutnya. Pelat tersebut bertumpuk-tumpuk satu sama lain membentuk kristal dengan
sisa hidrokarbon dan senyawa organik lain yang tersisa di dalamnya (Tangkuman,
2006).
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Rendemen
Hasil analisa rendemen minyak dengan membandingkan jumlah minyak
sebelum proses pemucatan, menunjukkan bahwa proses pemucatan menyebabkan
penurunan rendemen minyak. Rendemen minyak yang diperoleh setelah proses
pemucatan berkisar antara 60-71,11%. Perlakuan penggunaan arang aktif yang semakin
meningkat diperoleh rendemen minyak yang semakin menurun (Gambar 4).
Penggunaan arang aktif dengan jumlah yang bervariasi, menunjukkan bahwa
pada penggunaan arang aktif 200,05 g (tinggi arang aktif 30 cm) diperoleh rendemen
tertinggi (71,11 %), kemudian penggunaan arang aktif 555,56 g (tinggi arang aktif 60
cm) diperoleh rendemen sebesar 64,44 % dan penggunaan arang aktif 831,24 g (tinggi
arang aktif 90 cm) diperoleh rendemen yang terendah yakni sebesar 60 %.
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Gambar 4. Hubungan Penggunaan Jumlah Arang Aktif terhadap Rendemen Minyak
yang Dimurnikan
Peningkatan penggunaan jumlah arang aktif menunjukka kecenderungan
penuruanan rendemen minyak setelah proses pemurnian. Semakin banyak arang aktif
yang digunakan semakin rendah rendemen yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh
arang aktif yang dapat menyerap kotoran sehingga menurunkan nilai rendemen.
Fenomena tersebut disampaikan Bawalan dan Champan (2006) bahwa proses
bleaching yaitu penyerapan zat warna pada minyak menggunakan arang aktif
mengakibatkan rendemen minyak kelapa menurun.
Bilangan peroksida
Bilangan peroksida merupakan nilai yang menunjukkan derajat kerusakan pada
minyak. Hasil analisis bilangan peroksida pada minyak pengrajin mengandung
bilangan beroksida sebesar 1,82 Meq/kg. Bilangan peroksida merupakan nilai yang
menunjukkan derajat kerusakan pada minyak. Meningkatnya bilangan peroksida
menunjukkan meningkatnya kerusakan minyak yang disebabkan oleh terjadinya
oksidasi. Asam lemak tidak jenuh dapat mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya dan
membentuk senyawa peroksida (Ketaren, 1986). Sedangakan nilai bilangan peroksida
setelah proses pemurnian tidak dijumpai (0 Meq/kg) lagi. Hal ini menunjukkan bahwa
pada proses pemucatan senyawa peroksida teradsorpsi oleh arang aktif.
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Adsorbsi adalah suatu peristiwa fisik padat permukaan suatu bahan, yang
terganntung dari specific affinity antara adsorben dan zat yang diadsorbsi. Daya adsorbsi
arang aktif disebabkan arang mempunyai pori-pori dalam jumlah besar, dan
adsorbsiakan terjadi karena adanya perbedaan energi potensial antara permukaan arang
dan zat yang diserap. Berdasarkan adanya perbedaan energi potensial, maka jenis
adsorbsi terdiri dari adsorbsi listrik, adsorbsi mekanis, adsorbsi kimia dan adsorbsi
termis (Roy, 1986).
Pengukuran angka peroksida pada dasarnya adalah mengukur kadar peroksida
dan hidroperoksida yang terbentuk pada tahap awal reaksi oksidasi lemak. Bilangan
peroksida yang tinggi mengindikasikan lemak atau minyak sudah mengalami oksidasi,
namun pada angka yang lebih rendah bukan selalu berarti menunjukkan kondisi
oksidasi yang masih dini (Przybylski, 2000). Angka peroksida rendah bisa disebabkan
laju pembentukan peroksida baru lebih kecil dibandingkan dengan laju degradasinya
menjadi senyawa lain, mengingat kadar peroksida cepat mengalami degradasi dan
bereaksi dengan zat lain (Ketaren, 1986).
Indeks Bias
Indeks bias merupakan derajat pembiasan dari cahaya yang dilewatkan pada
suatu medium cerah. Indeks bias dapat dipakai untuk pengujian kemurnian minyak.
Hasil analisa indeks bias pada minyak pengrajin dan minyak hasil pemurnian
menunjukan nilai masing-masing 1,4535 dan 1,4531. Hasil ini menunjukan tingkat
kemurnian (tanpa pencampuran) dengan minyak yang lain. Nilai tersebut memenuhi
standar mutu SNI 3741 – 1995 dengan nilai indeks bias pada minyak kelapa yaitu 1,45
(APCC, 2006).
Perubahan indeks bias terjadi jika panjang drantai karbon bertambah atau
berkurang atau jumlah ikatan ganda galam minyak mengalami perubahan. Fenomena
tersebut disampaikan Ketaren (1986) bahwa nilai indeks bias dari asam lemak akan
bertambah dengan meningkatnya bobot molekul, selain dengan naiknya derajat
ketidakjenuhan dari asam lemak tersebut.
KESIMPULAN
1. Pemucatan minyak kelapa yang diolah secara tradisional dengan menggunakan arang
aktif sistem kolom dapat meningkatkan kualitas minyak.
2. Perlakuan penggunaan arang aktif dengan tinggi 90 cm menghasilkan tingkat
kejernihan minyak tertinggi (64,5 %T).
3. Kualitas secara umum dari variasi penggunaan tinggi arang aktif dalam kolom,
menunjukkan penggunaan arang aktif 30 cm merupakan perlakuan terbaik dengan
perolehan kadar air kadar air 0.03 %, asam lemak bebas 0,27 % dan rendemen 71,11
%.
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Abstrak
Pisang kepok termasuk jenis pisang yang bergenotip AAA. Pisang jenis ini tidak mudah mengalami
pencoklatan dan relatif tahan bila disimpan pada suhu rendah, sehingga pengolahan minimal
merupakan salah satu cara pengolahan pisang kepok yang efektif untuk memperpanjang masa
simpan dan dapat mempertahankan kualitas maupun nilai ekonomis dari pisang kepok. Pisang
kepok umumnya lebih disukai jika diolah menjadi pisang goreng, namun tingkat kematangan
pisang yang pas sangat mempengaruhi tekstur pisang goreng yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh penyimpanan pisang kepok yang diolah minimal terhadap nilai
gizi dan organoleptiknya serta mengetahui hasil terbaik pisang kepok yang diolah minimal pada
penyimpanan suhu chilling dan suhu freezing yang dikemas secara vakum dengan menggunakan
kemasan polietilen (HDPE = High Density Poliethylene). Metode yang dilakukan pada penelitian
ini adalah metode eksperimental dengan dua faktor yaitu faktor pertama suhu penyimpanan dengan
dua perlakuan yaitu penyimpanan suhu chilling dan suhu freezing. Faktor Kedua yaitu lama
penyimpanan dengan 9 perlakuan yaitu penyimpanan 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 hari.
Pengolahan data dilakukan dengan rancangan acak lengkap faktorial. Analisa yang dilakukan
meliputi kadar air, pH, vitamin C, gula reduksi, total mikroba, dan uji organoleptik sebelum diolah
dan setelah diolah menjadi pisang goreng (meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur). Hasil
penelitian menunjukkan perlakuan penyimpanan suhu freezing memberikan hasil terbaik terhadap
kadar air, pH, gula reduksi, dan total mikroba. Hasil terbaik uji organoleptik sebelum diolah yaitu
warna dan aroma. Sedangkan hasil terbaik uji organoleptik setelah diolah yaitu aroma, rasa dan
tekstur.
Kata kunci: Pisang kepok, pengolahan minimal, penyimpanan.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara produsen pisang dunia yang menempati
urutan ke 5 dengan produksi rata-rata 3.165.930 ton/tahun, yang sebagian besar berasal
dari Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu daerah sentra penghasil pisang
terbesar di Indonesia yaitu 183.853 ton/tahun. Salah satu jenis pisang yang unggul dan
banyak dikonsumsi oleh masyarakat Sulawesi Selatan adalah pisang kepok (Musa
paradisiaca formatypica). Pisang kepok merupakan produk yang cukup perspektif
dalam pengembangan sumber pangan lokal dan memiliki potensi untuk dikembangkan
sebagai hasil olahan pangan.
Teknologi pengolahan minimal (Minimally processing) merupakan suatu
metode pengolahan yang berkembang di zaman modern dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat terhadap bahan makanan yang praktis dan cepat saji. Minimally processing
merupakan teknologi pengolahan yang dilakukan secara minimal seperti pengupasan
(trimming), pemotongan (cutting), perendaman (dipping), pelapis atau pelindung (edible
coating), serta pengemasan. Pada produk olah minimal diterapkan beberapa teknik
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pengawetan yang dikombinasikan dalam pengolahan, yakni penyimpanan pada
temperatur dingin.
Minimally processing merupakan cara yang efektif dan tergolong mudah dalam
menyelamatkan hasil panen yang berlimpah karena dapat memperpanjang masa
simpan dan mampu meningkatkan kualitas maupun nilai ekonomis dari produk
tersebut.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental, bertempat di
Laboratorium Pengolahan Pangan dan Laboratorium Kimia Analisa dan Pengawasan
Mutu Pangan, Ilmu dan Teknologi Pangan, Departemen Teknologi Pertanian,
Universitas Hasanuddin, Makassar.
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pisang kepok yang diambil
dari daerah Pinrang Sulawesi Selatan, plastik polietilen (HDPE = High Density
Polyethylene), indikator pati, larutan NaCl, natrium agar (NA), larutan iod 0,1 N,
larutan dinitrosalisilat (DNS).
Alat
Alat yang digunakan adalah: timbangan analitik, mesin pengemas vakum, cawan
petri, hotplate, pH meter, autoklaf.
Prosedur Penelitian
Persiapan Bahan Baku
Pisang kepok dengan tingkat kematangan yang berbeda diuji secara organoleptik
untuk mendapatkan tingkat kematangan pisang yang pas untuk dibuat pisang goreng.
Tahapan Proses Pembuatan Pisang Kepok Terolah Minimal
Tahapan proses pembuatan pisang kepok terolah minimal adalah (1) Pemilihan
bahan baku, buah pisang yang dipilih sesuai dengan hasil uji organoleptik pada tahap
persiapan bahan baku. (2) Sortasi, pembuangan bagian-bagian pada pisang kepok yang
tidak diinginkan. (3) Pengupasan, Kulit pisang dikupas menggunakan pisau yang tajam
secara manual. (4) Pemotongan, Buah pisang dipotong menjadi 4 bagian dan memiliki
ukuran yang seragam. (5) Pengemasan, Pisang kepok yang telah memiliki ukuran
seragam dikemas menggunakan kemasan polietilen (HDPE = High Density
Poliethilene). (6) Pengemasan metode vakum, Pisang kepok yang telah dikemas
menggunakan plastik polietilan lalu diseal secara vakum. (7) Penyimpanan, Pisang
kepok disimpan pada suhu chilling dan suhu beku (freezing).
Analisis
Pengujian proksimat (berupa kadar air, kadar vitamin C, pH, gula pereduksi,
total mikroba) dan uji organoleptik terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur pisang
sebelum dan setelah diolah menjadi pisang goreng.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil uji organoleptik pada tahap persiapan bahan baku menunjukkan bahwa
pisang dengan indeks warna 3 yaitu kulit pisang yang memiliki warna hijau lebih
dominan daripada kuning lebih disukai konsumen untuk digoreng dengan nilai rata-rata
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organoleptik 7,4 yaitu suka.
Hasil analisis proksimat dan uji organoleptik terhadap pisang kepok terolah
minimal selama penyimpanan pada suhu chilling dan suhu freezing (Tabel 1),
menunjukkan bahwa lama penyimpanan dan suhu penyimpanan mempengaruhi nilai
gizi dan organoleptiknya. Selama penyimpanan hingga 56 hari menunjukkan bahwa
kadar air, gula reduksi dan total mikroba mengalami peningkatan, sedangkan pH,
vitamin C, organoleptik sebelum digoreng dan setelah digoreng menjadi pisang goreng
mengalami penurunan. Penurunan mutu yang terjadi selama penyimpanan cenderung
stabil karena dilakukan penyimpanan pada suhu rendah.
Tabel 1. Data Rata-Rata Pengaruh Suhu dan Lama Penyimpanan terhadap Analisis
Proksimat dan Uji Organoleptik pada Pisang Kepok Terolah Minimal
Perlakuan

Kadar
Air
(%)

pH
(%)

Vit,
C
(%)

A1B1
A1B2
A1B3
A1B4
A1B5
A1B6
A1B7
A1B8
A1B9
A2B1
A2B2
A2B3
A2B4
A2B5
A2B6
A2B7
A2B8
A2B9

60,20
61,92
62,38
63,96
64,32
64,61
65,16
66,17
67,76
61,75
62,03
62,18
62,39
62,75
64,80
65,05
65,09
65,64

6,44
6,35
6,18
5,87
5,76
5,68
5,63
5,44
5,38
6,86
6,32
6,25
6,10
6,06
6,03
5,80
5,58
5,55

0,05
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,04
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Gula
Reduksi
(%)

2,83
3,12
3,62
3,81
3,90
3,91
4,04
4,42
6,03
2,51
2,82
2,94
3,23
3,35
3,44
3,64
5,20
5,93

Total
Mikroba
(Log
CFU/ml)
6,44
6,35
6,18
5,87
5,76
5,68
5,63
5,44
5,38
6,86
6,32
6,25
6,10
6,06
6,03
5,80
5,58
5,55

Uji Sensorik Sebelum diolah

Uji Sensorik Setelah Diolah

Warna

Aroma

Tekstur

Warna

Aroma

Rasa

Tekstur

7,40
7,07
6,73
6,67
6,67
6,60
6,60
6,53
6,47
7,27
7,20
6,93
6,93
6,87
6,87
6,80
6,67
6,47

7,33
7,20
6,87
6,87
6,87
6,73
6,67
6,53
6,33
7,00
6,93
6,87
6,80
6,80
6,80
6,80
6,73
6,47

7,20
6,87
6,60
6,60
6,53
6,47
6,47
6,33
6,13
7,13
7,07
7,00
6,53
6,53
6,53
6,53
6,40
6,33

7,00
7,00
6,80
6,73
6,67
6,67
6,67
6,60
6,20
7,07
7,07
6,80
6,73
6,53
6,40
6,40
6,33
6,27

7,33
6,93
6,93
6,93
6,87
6,87
6,80
6,60
6,53
7,00
6,93
6,93
6,93
6,93
6,87
6,87
6,67
6,60

7,07
7,07
6,93
6,93
6,73
6,67
6,60
6,60
6,53
7,27
7,20
7,07
7,00
7,00
6,93
6,93
6,87
6,67

7,07
7,07
6,93
6,93
6,73
6,67
6,60
6,60
6,53
7,27
7,20
7,07
7,00
7,00
6,93
6,93
6,87
6,67

Keterangan: A1= Suhu chilling, A2= Suhu freezing, B1-B9= Penyimpanan 0 hari, 7 hari, 14 hari dan seterusnya.
Keterangan skala pada uji organoleptik: 1 = amat sangat tidak suka, 2 = sangat tidak suka, 3 = tidak suka, 4 =
kurang suka, 5 = biasa, 6 = agak suka, 7 = suka, 8 = sangat suka, 9 = amat sangat suka.

KESIMPULAN
Hasil terbaik pisang kepok terolah minimal yaitu pada perlakuan penyimpanan
suhu freezing. Penurunan komponen kimia yang meliputi kadar air, pH, vitamin C, gula
reduksi, total mikroba, uji sensorik sebelum digoreng dan setelah digoreng menjadi
pisang goreng lebih lambat dibandingkan penyimpanan pada suhu chilling.
Penyimpanan pada suhu freezing dengan lama penyimpanan 56 hari masih layak
dikonsumsi karena total mikroba tidak melebihi standar yaitu 10 x 104 Log CFU/ml,
dimana total mikroba hingga penyimpanan 56 hari yaitu 5,55 x 104 Log CFU/ml.
DAFTAR PUSTAKA
Cano MP., 1996. Vegetables, Freezing Effect on Food Quality (L.E. Jeremiah edition).
Marcell Dekker. New York
Cantwell, M. 1992. Postharvest Handling System: Minimally Processed Fruits and
Vegetables. P. 227-281. In. A.A. Kader (Ed.). Postharvest Technology of
Horticultural and Natural Resources Publication 331. University of California.
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Segar Melalui Praktek Penanganan Pascapanen dan Keamanan Pangan yang Baik.
Fakultas Teknologi Pertanian Unud, Kampus Bukit Jimbaran, Bali.
Resmi, L. and Nair. 2011. Differential Effect of Cytokinins in Micropropagation of
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STUDI STATUS PRODUKSI MAKANAN OLAHAN SKALA RUMAH TANGGA
DI KABUPATEN WAJO, PROPINSI SULAWESI SELATAN
Study on Status of Household Scale Processed Foods Production
In Wajo Regency, South Sulawesi
Rindam Latief1* dan Andi Satriani 2
Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 10, Makassar, 90245
2
Pegawai Negeri pada Pemerintah Kabupaten Wajo
Penulis Korespondensi: email: rindamias04@yahoo.com

1

Abstrak
Cara dan kebiasaan berproduksi yang baik di semua unit pengolahan harus dibina terus menerus
dan menjadi kebiasaan sehari-hari oleh seluruh karyawan pada semua tingkatan manajemen.
Semua produk meskipun belum tercemar, tetapi apabila keadaan tempat berproduksi terjadi
pencemaran, maka produk akan memiliki resiko tinggi mengalami kerusakan atau kebusukan.
Mengacu pada UU Pangan No.18 Tahun 2012 dan UU Keamanan, Mutu dan Gizi pangan No. 28
tahun 2004 serta PP tentang Keamanan Pangan No. 68 tahun 2002 setiap industri pengolahan
pangan harus dibina sejak awal dan terus menerus. Di Kabupaten Wajo, industri makanan dengan
produk yang dihasilkan umumnya tidak dan atau belum menerapkan CPMB yang sesuai serta
terbatasnya informasi ilmiah mengenai status cara produksi yang mendukung. Terdapat 5 dari 6
UKM yang dinilai berada pada Level 4 dengan Nilai D (kurang) dalam hal penerapan CPMB dan
hanya 1 UKM yang berada pada level 1 dengan nilai A (sangat baik) dalam menerapkan pedoman
CPMB.
Kata kunci: UMKM, CPMB, Pangan Olahan, Wajo

PENDAHULUAN
Cara produksi makanan dalam skala industri, khususnya di Indonesia
sesungguhnya telah diatur oleh Departemen Kesehatan RI sejak tahun 1978 melalui
Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 23/MEN.KES/SKJI/1978 tentang Pedoman
Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB). Dalam hal ini, penerapan CPMB dapat
membantu jajaran pengelola untuk membangun suatu sistem jaminan mutu yang baik.
Jaminan mutu sendiri tidak hanya berkaitan dengan masalah pemeriksaan (inspection)
dan pengendalian (control), namun juga menetapkan standar mutu produk yang sudah
harus dilaksanakan sejak tahap perancangan produk (product design) sampai produk
tersebut di distribusikan kepada konsumen.
Cara dan kebiasaan berproduksi yang baik di semua unit pengolahan harus
dibina terus menerus dan menjadi kebiasaan sehari-hari oleh seluruh karyawan pada
semua tingkatan manajemen. Semua produk meskipun belum tercemar, tetapi apabila
keadaan tempat berproduksi terjadi pencemaran, maka produk akan memiliki resiko
tinggi mengalami kerusakan atau kebusukan. Mengacu pada UU Pangan No.18 Tahun
2012 dan UU Keamanan, Mutu dan Gizi pangan No. 28 tahun 2004 serta PP tentang
Keamanan Pangan No. 68 tahun 2002, tentang cara dan kebiasaan produksi yang baik di
setiap industri pengolahan pangan harus dibina sejak awal dan terus menerus. Namun
demikian, industri makanan dengan produk yang dihasilkan umumnya tidak dan atau
belum menerapkan CPMB yang sesuai serta terbatasnya informasi ilmiah mengenai
status cara produksi yang mendukung.

341

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah melakukan survei dan pengamatan
langsung di UMKM, restauran, pusat produksi dan penjualan makanan, bertempat
dalam wilayah Kabupaten Wajo. Luaran penelitian ini adalah rating CPMB atau CPPBIRT
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah bahan baku, produk
olahan makanan khas Wajo, serta bahan kimia untuk serangkaian analisis kimia dan
sensorik produk. Sedangkan peralatan yang digunakan adalah, kuesioner, perlengkapan
dokumentasi dan peralatan pendukung lainnya.
Prosedur Penelitian
Pada tahap ini dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi segala
kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi. Observasi untuk mengamati secara
jelas aktifitas dan prilaku, lingkungan, serta gambaran umum lokasi UMKM.
Wawancara dilakukan secara mendalam dengan terstruktur ataupun tidak terstruktur.
Selain itu, digunakan pula kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui pendapat
responden ahli, para pengelola usaha, birokasi, tenaga akademik, dan assosiasi terkait.
Adapaun acuan penilaian status penerapan CPPB-IRT yang akan digunakan diadaptasi
dari Permenperin RI No.75/M-Ind/Per/7/2010 dan peraturan KBPOM No. HK
03.1.23.04.12.22007 Tahun 2012. Data yang diperoleh diolah dengan dekripsi kualitatif
dan kuantitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Umum UKM Pangan Kab. Wajo
Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa UKM pangan yang menjadi
objek penilaian CPMB antara lain: (1) UD Ratu/Abon Ikan, Ayam, di Jalan
Anggrek, Kota Sengkang, (2) UKM Ellung Mangenre/Gula Tebu, di Kelurahan
Uraiang, Kecamatan Majauleng, (3) UKM Sinar Harapan/Abon Ikan Air Tawar, di
Kelurahan Laelo, Kec. Tempe, (4) UKM Wajo Mesra/ Telur Itik Asin. Desa
Lampulung, Kecamatan Pammana, (5) UKM Baje‘ Canggoreng Labuangpatu,
Kecamatan Tanasitolo, dan (6) UKM Pengeringan Ikan Randi,Tanjonge, Kecamatan
Tanasitolo. Keenam UKM tersebut dianggap representatif karena mewakili
Kabupaten Wajo berdasarkan kriteria sumber pangan (nabati dan hewani), lokasi
yang tersebar pada beberapa kecamatan serta produk yang dihasilkan merupakan
makanan tradisional khas daerah ini.
B. Cara dan Kebiasaan Berproduksi Secara Umum
Pengolahan bahan segar secara tradisional umumnya dilakukan oleh usaha
rumah tangga, kecil dan menengah. Proses pengolahan dilakukan secara sederhana,
kesadaran akan sanitasi dan higienitas proses produksi rendah, peralatan yang
digunakan sangat sederhana, akses air bersih sangat minim, permodalan lemah serta
jaringan pemasaran hanya terbatas dalam area lokal saja. Penerapan teknologi tepat
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guna dianggap mampu meningkatkan daya saing UKM agar dapat menghasilkan
produk yang berkualitas tinggi, sehingga mampu menjadi produk daerah.
Secara umum para pelaku usaha makanan olahan di Kabupaten Wajo
memiliki keinginan yang mengedepankan aspek keamanan pangan dalam proses
produksi. Dalam hal ini menjaga agar lokasi dan lingkungan bebas dari sumber
cemaran fisik, kimia maupun cemaran biologis, memiliki bagan alir produk yang
baik. Produk akhir dikemas dengan kemasan khusus untuk pangan dan dilabeli
dengan baik. Hal yang paling penting adalah pemilik UKM memiliki pengetahuan
serta pendirian untuk terus menjaga agar sistem ini terus berjalan dengan baik.
Namun, jumlah usaha yang melakukan hal tersebut sangat sedikit dibandingkan
dengan UKM yang memiliki banyak penyimpangan-penyimpangan atau tidak
menjalankan proses produksi/pengolahan yang mengedepankan prinsip keamanan
pangan.
C. Penilaian Perapan CPMB/CPPOB
Berdasarkan penelitian dan penelusuran pustaka, maka diperoleh data hasil
penilaian status CPMB UKM yang ada di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang
disajikan pada Tabel 1.
Tabel. 1. Hasil Penilaian Status CPMB UKM di Kabupaten Wajo.

Minor

Mayor

Serius

Kritis

Status
(status)
UKM

0

0

0

0

1

A (Sangat
Baik)

1

5

7

12

4

D (Kurang)

1
1

2
1

5
7

6
8

4
4

D (Kurang)
D (Kurang)

1

2

7

10

4

D (Kurang)

1

3

10

13

4

D (Kurang)

Jumlah Penyimpangan
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UKM
UD Ratu
UKM Ellung
Mangenre
UKM Sinar Harapan
UKM Wajo Mesra
UKM Baje’
Canggoreng
UKM Pengeringan
Ikan Randi

Nilai

Hasil penilaian yang dilakukan, menunjukkan bahwa dari 6 UKM yang dinilai
hanya UD. Ratu yang berada pada level 1 dengan nilai A (sangat baik), UKM yang
lain menunjukkan beberapa penyimpangan baik Minor, Mayor, Serius dan Kritis
dengan jumlah yang bervariasi untuk setiap UKM yang menjadikan UKM tersebut
berada pada Level 4 dengan nilai D (Kurang). Hal ini menunjukkan bahwa UKM
yang ada di Kabupaten Wajo sebagian besar masih belum menerapkan prinsip Cara
Produksi Makanan yang Baik. Kurangnya minat para pelaku/pemilik UKM untuk
mengikuti pedoman CPMB dapat disebabkan keterbatasan-keterbatasan faktor
produksi khususnya keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, faktor-faktor
produksi lainnya seperti keuangan, teknologi dan dukungan pemerintah diduga juga
mengalami kendala.
KESIMPULAN
Proses produksi yang diterapkan oleh UKM pengolahan pangan yang ada di
Kabupaten Wajo, umumnya masih dilakukan secara tradisional dan belum menerapkan
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pedoman Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB). Terdapat 5 dari 6 UKM yang
dinilai berada pada Level 4 dengan Nilai D (kurang) dalam hal penerapan CPMB dan
hanya 1 UKM yang berada pada level 1 dengan nilai A (sangat baik) dalam menerapkan
pedoman CPMB.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Wajo, Propinsi
Sulawesi Selatan, dan kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya
penelitian ini.
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OPTIMALISASI PROSES PRESIPITASI EKSTRAK KARAGINAN RUMPUT LAUT
Eucheuma cottonii MENGGUNAKAN METODE PERMUKAAN RESPON
Optimization of Extraction Process of Precipitation Carrageenan Seaweed Eucheuma cottonii
Using Response Surface
Sri Hajriani AR1*, Salengke2 dan Supratomo2
Program Studi Keteknikan Pertanian Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
2
Program Studi Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin
Penulis Koresponden Email : srihajriani@gmail.com

1

Abstrak
Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan dan
dikembangkan di Indonesia. rumput laut ini bisa diolah menjadi bahan olahan seperti karaginan
untuk keperluan industri, seperti di farmasi atau obat- obtan, industri makanan dan industri lainnya.
Karaginan adalah getah rumput laut dari spesies ganggang merah Jenis E.Cottonii yang diekstraksi
dengan air dan larutan alkali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan efektifitas proses
presipitasi karaginan ekstraksi dari E.Cottonii. Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan 3
persen NaCl pada suhu 95oC dan waktu ekstraksi di 3 jam. Ekstrak yang diperoleh disaring
menggunakan kain kasa dan kemudian presipitasi menggunakan KCl. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah konsentrasi KCl (1, 1,4, 2. 2,6 dan 3%) Lama presipitasi (20,60,120,180
dan 220 menit) Dan Ratio (1: 1, 1: 1,4, 1: 2, 1: 2,6 dan 1: 3). Optimasi dilakukan dengan
menggunakan desain composife pusat (CCD) dengan tiga faktor dan lima tingkat (Termasuk start
poin). Desain dan analisis dilakukan dengan menggunakan Design expert. Hasil penelitian
menunjukkan hasil tertinggi (71%) diperoleh dari presipitasi dari 2% larutan KCl dan 220 menit.
Selain itu, viskositas dipengaruhi oleh Lama presipitasi dan berat rumput laut.
Kata kunci : Presipitasi, Karaginan, Metode permukaan respon

PENDAHULUAN
Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai potensi besar dalam
memanfaatkan berbagai jenis rumput laut yang hidup di perairannya. Berbagai jenis
rumput laut telah dikenal memiliki manfaat baik sebagai bahan pembuat agar-agar,
keragian, maupun alginat. Berbagai jenis rumput laut pun telah berhasil dibudidayakan
di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahun 2007 Indonesia mampu mengekspor rumput
laut sebanyak 1.733.705 ton. Salah satu jenis rumput laut yang banyak dijumpai di
perairan Indonesia adalah Eucheuma cottonii.
Salah satu jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan dan dikembangkan di
Indonesia yaitu rumput laut jenis Eucheuma cottoni. Rumput laut ini, merupakan jenis
rumput laut yang dapat digunakan dan diolah menjadi bahan baku keperluan industri
seperti industri pangan dan industri lainnya. Selain itu rumput laut ini dapat
menghasilkan karaginan (Asnawi, 2008).
Menurut Suwandi (1992), proses ekstraksi karaginan pada dasarnya terdiri atas
penyiapan bahan baku, ekstraksi karaginan dengan menggunakan bahan pengekstrak,
pemurnian, pengeringan dan penepungan.
Presipitasi adalah proses reaksi terbentuknya padatan (endapan) di dalam sebuah
larutan sebagai hasil dari reaksi kimia. Presipitasi ini biasanya terbentuk ketika
konsentrasi ion yang larut telah mencapai batas kelarutan dan hasilnya adalah
membentuk garam. Reaksi ini dapat dipercepat dengan menambahkan agen presipitasi
atau mengurangi pelarutnya.
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Salah satu pengolahan rumput laut yang dapat diterapkan pada industri yaitu
dengan menggunakan teknologi Ohmik. Konsep pemanasan ohmik atau dikenal juga
dengan pemanasan Joule (Joule Heating) adalah pemanasan produk pangan dengan cara
melewatkan pada aliran listrik. Teknik ini terutama digunakan untuk material yang
dapat mengalir (Muhtadi dan Ayu staningwarno, 2010).
Untuk mendapatkan karaginan pada dasarnya rumput laut diberi perlakuan panas
dan penambahan alkali dapat meningkatkan mutu hasil dari perlakuan panas tersebut.
Proses ini dikenal dengan alkalisasi panas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini
merujuk pada alkalisasi dengan pemanasan ohmik.
Oleh karena berbagai manfaat tersebut, maka penelitian mengenai pembuatan
karagenan ini perlu dilakukan. Kondisi operasi optimum dalam pembuatan karagenan
dapat ditentukan dengan metode Response Surface Methodology (RSM). Metode
permukaan respon (response surface methodology) merupakan sekumpulan teknik
matematika dan statistika yang berguna untuk menganalisis permasalahan dimana
beberapa variabel independen mempengaruhi variabel respon dan tujuan akhirnya
adalah untuk mengoptimalkan respon. Ide dasar metode ini adalah memanfaatkan
desain eksperimen berbantuan statistika untuk mencari nilai optimal dari suatu respon..
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses ekstraksi dan
alkalisasi karaginan serta proses presipitasi dengan menggunakan larutan NACl tanpa
menggunakan K0H terhadap rendemen dan kualitas gel keraginan murni (Refine
Carrageenan / RC) dari rumput laut Eucheuma cottonii dan dapat menentukan kondisi
operasi optimum dalam pembuatan karaginan yang dapat ditentukan dengan
menggunakan metode response surface methodology.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan desember hingga Februari 2015 di
Teaching Industry, Program Studi Keteknikan Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian,
Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain termometer, oven
,Viscometer Brookfield, gelas ukur, timbangan analitik, magnet pengaduk, oil bath, hot
plate, refrigerator, saringan, dan reaktor ohmik dengan diameter pipa 4 inci dan volume
7,5 liter.
Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah larutan NACl, larutan
KCL, aquades, air bersih dan rumput laut segar jenis Eucheuma cottonii.
Prosedur Penelitian
Menyiapkan rumput laut jenis Eucheuma cottonii yang berasal dari Kabupaten
Barru dengan kadar air sekitar 30% kemudian dicuci menggunakan air tawar untuk
menghilangkan benda asing dan garam yang melekat. Rumput laut yang telah dicuci
kemudian dijemur di atas terpal plastik. Lalu menyiapkan larutan NACl 250 gr (3%)
setelah itu masukkan larutan NACl 225 gr dan rumput laut kedalam reaktor dengan
suhu pemanasn 950C dan lama pemanasan 3 jam.
Menyiapkan sampel rumput laut Eucheuma cottonii sebanyak 250 gr dengan
terlebih dahulu melakukan perendaman rumput laut selama ± 15 menit , setelah
perendaman rumput laut dimasukkan ke dalam reaktor bersama larutan NACl
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konsentrasi 3%, kemudian melakukan proses ekstraksi dengan suhu pemanasan yang
digunakan 95 oC dan lama pemanasan 3 jam.
Hasil ekstraksi yang diperoleh kemudian disaring untuk memisahkan larutan
karaginan dengan residunya. Setelah pemisahan, maka dilakukan proses presipitasi
dengan menggunakan larutan KCl. Pada proses ini larutan KCl dibuat ke dalam tiga
wadah dengan masing-masing konsentrasi yang telah ditentukan pada matriks
perlakuan.
Setelah pengeringan dan penghitungan kadarair, kemudian dihitung rendemen
dan viskositas.
Rendemen (%) =
.... (1)
Kadar Air RC (Refine Carrageenan)
Sampel yang telah dikeringkan kemudian ditimbang, lalu masing-masing sampel
diukur kadar airnya (Sudarmadji et al.,, 1997) dengan menggunakan rumus :

Viskositas RC (Refine Carrageenan)
Pengukuran viskositas dilakukan dengan cara melarutkan 24 gram bubuk
karaginan dalam 600 ml air, yang diaduk dalam hot plate kemudian larutan dipanaskan
menggunakanoil bath hingga suhu 75 oC dan pengukuran viskositas dilakukan pada
suhu tersebut. Viskositas diukur dengan Viscometer Brookfield (AOAC, 1995).
Posisi spindel dalam larutan panas diatur sampai tepat, viskometer dihidupkan
dan suhu larutan diukur. Ketika suhu larutan mencapai 75oC dan nilai viskositas
diketahui dengan pembacaan viskosimeter pada 10, 20, 50 dan 100 RPM. Pembacaan
dilakukan setelah satu menit putaran penuh.
Perancangan Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan RSM (Respon Surface Methodology). Respon
Surface Methodologyadalah suatu model statistik untuk perancangan percobaan,
permodelan matematik, optimasi dan analisis statistik dalam penelitian.
Tabel 2. Penentuan Poin Desain Eksperimen Karagenan Murn
Code Level
Variabel

simbol

Unit

- alpha

-1

0

1

+ alpha

Perbandingan hasil ekstraksi dengan larutan KCl : Air

X1

-

1:01

1:1.4

1:02

1:2.6

1:03

Konsentrasi KCL (%)

X2

%

1

1.4

2

2.6

3.0

Lama pengendapan

X3

Menit

20

60

120

180

220

Sumber : Data Primer Sebelum Diolah, 2015
Teknik Pengumpulan Data
Parameter dalam penelitian ini meliputi persiapan bahan dan pemanasan
dengan metode alkalisasi karagenan dengan untuk menghasilkn karagenan murni
(Refine Carrageenan).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekstraksi Karaginan
Karaginan merupakan getah rumput laut yang diperoleh dari hasil ekstraksi
rumput laut merah dengan menggunakan air panas (hot water) atau larutan alkali pada
suhu tinggi (Pancomulyo et al., 2006).
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Gambar.1 plot kontur perbandingan hasil ekstraksi larutan KCl dengan konsentrasi KCl
Pada Gambar kontur 1 dan plot permukan respon menunjukkan perbandingan
hasil ekstraksi KCl dengan konsentrasi KCl dengan nilai tertinggi yaitu 0,684406 dan
nilai paling rendah yaitu 0,616913.
Untuk model F- Value mendapatkan nilai 11,19 atau dengan 0,03 % yang berati
model tersebut signifikan. Sedangkan plot residual rendemen pada lampiran 10
mengalami normalitas residual karna titik nya berada pada garis lurus atau normal

Gambar 2. Plot permukaan respon perbandingan hasil ekstraksi KCL dengan
konsentrasi KCL pada rendemen karaginan
Dari hasil pengujian pengujian Anova (Lampiran 9) diperoleh R-Squered
dengan nilai 0,31417, sedankan rasio 2:5 yang berarti berngaruh nyata dengan nilai
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10,243.Setelah mendapatkan kondisi yang optimum, tahapan selanjutnya yang
dilakukan penentuan model berdasarkan pengujian analisisi of variance (anova) dapat
diketahui bahwa model linear dan quadratic sangat sesuai digunakan untuk
menggambarkan model persamaan untuk respon (rendemen) dengan nilai p< 0,05
Untuk persamaan RSM untuk optimasi kondisi proses pengolahan terhadap respon
yaitu :
Y=0,62+0,002762X1+0,068X3+0,025X12+0,029X22+0,037X32

Gambar 3. Plot Grafik Permukaan respon dari perbandingan hasil ekstraksi larutan
KCL dengan konsentrasi KCL pada viskositas karaginan
Viskositas merupakan faktor kualitas yang penting untuk zat cair dan semi cair
(kental) atau produk murni, dimana hal ini merupakan ukuran dan kontrol untuk
mengetahui kualitas dari produk akhir. Viskositas karaginan biasanya diukur pada suhu
750C dengan konsentrasi 1,5 % (FAO 1990).
Selain lama pemanasan, berat rumput laut juga mempengaruhi nilai viskositas.
Semakin tinggi berat rumput laut maka semakin tinggi nilai viskositas yang dihasilkan.
Untuk model F-Velue dengan nilai 2,06 menunjukkan model tersebut tidak
signifikan. Persamaan diatas menggunakan model persamaan Linear. Sedangkan plot
residual rendemen pada lampiran 13 mengalami normalitas residual karna titik nya
berada pada garis lurus atau normal. Dari hasil pengujian pengujian Anova diperoleh RSquered menunjukkan prediksi mean lebih baik untuk respon in dengan nilai 0,1431.
KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Metode optimasi menggunakan RSM dengan perlakuan rendemen pada proses
presipitasi menggambarkan model yang signifikan yaitu kuadratik dengan nilai p<
0,05 dengan bentuk persamaan persamaan yaitu :
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Y=0,62+0,002762X1+0,005X2+0,068X3+0,025X12+0,029X22+0,037X320,002500X1.X2+0,010X1.X3+0,005000X2.X3
2. Semakin lama proses presipitasi maka kekuatan gel pada karaginan akan meningkat
(kental).
3. Viskositas berpengaruh terhadap lama pemanasan dan berat rumput laut.Semakin
lama pemanasan dan semakin lama banyak jumlah rumput laut maka semakin tinggi
nilai viskositasnya. Nilai viskositas tertinggi yang diproleh dari penelitian ini yaitu
rata-rata berkisar 5.1 cP – 28.02 cP.
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OPTIMALISASI PROSES PEMANASAN OHMIC UNTUK EKSTRAKSI DARI Kappaphycus
alvarezii DENGAN MENGGUNAKAN METODE PERMUKAAN RESPON
Optimization of Ohmic Heating Process For Extraction Of Seaweed Kappaphycus alvarezii Using
Response Surface Method

123

Nurul Muchlisah Zainuddin1*, Salengke2dan Supratomo3
Jurusan Teknologi Pertanian – Fakultas Pertanian – Universitas Hasanuddin
Email nurulmuchlisahz@yahoo.com

Abstrak
Proses produksi karaginan murni secara ohmic dilakukan dengan cara pemanasan rumput laut
Kappaphycus alvarezii dalam reaktor ohmic pada suhu diatas suhu kelarutan karaginan. Design yang
digunakan pada penelitian ini adalah Central Composite Design (CCD) dengan empat faktor dan 5
level (termasuk star point) dimana jumlah eksperimen sebanyak 30 kali dengan 6 titik pusat. Pada
penelitian ini, larutan pengekstrak yang digunakan adalah KOH dengan konsentrasi 0.4 M, 0.8 M,
1.2 M, 1.6 M dan 2 M; lama pemanasan ohmic1.5 jam, 2 jam, 2.5 jam, 3 jam dan 3.5 jam; rasio
perbandingan rumput laut dengan larutan alkali (KOH) 1:10, 1:20, 1:30, 1:40 dan 1:50; dan suhu
ekstraksi 75 oC, 80oC, 85oC, 90oC, dan 95oC. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kondisi
operasi optimum dari hasil ekstraksi karaginan. Penentuan kondisi optimasi terbaik dipilih
berdasarkan parameter rendemen dan viskositas. Optimasi dilakukan menggunakan metode
permukaan respon. Kondisi operasi optimum untuk karaginan yang dihasilkan terdapat pada
perlakuan : lama pemanasan ohmic 2.5 jam, konsentrasi KOH 1.2 M, rasio perbandingan rumput laut
dan KOH 1:30 dan suhu ekstraksi 85 oC. Untuk viskositas, kondisi operasi optimum diperoleh dari
perlakuan rasio 1:30, lama pemanasan ohmic 2.5 jam, konsentrasi KOH 1.2 M, suhu 95 oC. Bentuk
persamaan untuk karaginan yaitu : Y = 0.55 – 0.11 X3 – 0.065 X22 – 0.075 X32 + 0.079 X2.X3
Kata kunci : pemanasan ohmik, metode permukaan respon, rumput laut, Kappaphycus alvarezii

PENDAHULUAN
Rumput laut merupakan salah satu komoditas kelautan yang telah sejak lama
dimanfaatkan sebagai komoditi ekspor hingga saat ini. Di Indonesia, terdapat berbagai
macam jenis rumput laut. Selain jenis rumput laut penghasil agar-agar, terdapat juga
jenis lain yang cukup potensil dan banyak di perairan Indonesia yaitu Kappaphycus
alvarezii yang dapat menghasilkan karaginan. Saat ini Indonesia masih merupakan
eksportir penting di Asia. Sayangnya rumput laut masih banyak diekspor dalam bentuk
bahan mentah yaitu berupa rumput laut kering, sedangkan hasil olahan rumput laut
seperti agar-agar, karagenan dan alginat masih banyak diimpor dengan nilai yang cukup
besar. Selain itu, metode yang digunakan untuk menghasilkan rendemen karagenan
rumput laut saat ini masih menggunakan sistem konvensional dan keseluruhan proses
pengolahannya menggunakan energi yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini
menggunakan teknologi baru yaitu teknologi ohmic yang diharapkan dapat menurunkan
konsumsi energi dalam proses pengolahan dan dapat meningkatkan hasil rendemen
karagenan rumput laut yang dihasilkan.
Perlakuan alkali panas dilakukan dengan menggunakan metode ohmic sebagai
subtitusi metode pemanasan konvensional. Metode ohmic pada dasarnya adalah suatu
proses dimana bahan pangan (cair, padatan, atau campuran antara keduanya) dipanasi
secara simultan dengan mengalirkan arus listrik melaluinya (Salengke, 2000). Penelitian
(Sastry, et al., 2002) menunjukkan bahwa pemanasan ohmic dapat mempercepat proses
pengeringan dengan peningkatan laju pengeringan (drying rate) bila dibandingkan
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dengan pemanasan konvensional ataupun dengan microwave. Hal ini akan berdampak
pada penurunan konsumsi energi dan mempersingkat waktu pemanasan. Oleh karena
itu, pemanasan ohmic dapat menjadi teknologi alternatif dalam pengolahan rumput laut.
Oleh karena berbagai manfaat tersebut, maka penelitian mengenai pembuatan karaginan
ini perlu dilakukan. Kondisi operasi optimum dalam pembuatan karagenan dapat
ditentukan dengan metode Response Surface Methodology (RSM). Dengan metode ini
dapat diketahui bagaimana kombinasi kondisi proses yang cukup baik untuk
mendapatkan karaginan dengan perolehan hasil atau rendemen dan yang baik. Di
samping itu, dalam metode Response Surface Methodology (RSM) ini juga ditinjau
pengaruh interaksi antar variabel.
METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, produk yang dihasilkan adalah Karagenan Murni (Refine
Carrageenan / RC) diperoleh dari proses ekstraksi karaginan. Produk tersebut akan
dianalisis menggunakan metode permukaan respon. Penelitian ini berlangsung di
Teaching Industry,Program Studi Keteknikan Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian,
Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi: larutan KOH dengan
konsentrasi alkali 0.4 M, 0.8 M, 1.2 M, 1.6 M dan 2 M, larutan KCl, aquades, air bersih
dan rumput laut segar jenis Kappaphycus alvarezii .
Alat
Alat yang digunakan adalah sebagai berikut : termometer, oven, Viscometer
Brookfield, gelas ukur, timbangan analitik, magnet pengaduk, oil bath, hot plate,
refrigerator, dan reaktor ohmic dengan diameter pipa 4 inci dan volume 7.5 liter.
Persiapan Bahan Baku
Menyiapkan rumput laut jenis Kappaphycus alvarezii dengan kadar air sekitar
30 % kemudian dicuci menggunakan air tawar untuk menghilangkan benda asing dan
garam yang melekat. Rumput laut yang telah dicuci kemudian dijemur di atas terpal
plastik. Lalu menyiapkan larutan KOH.
Proses Ekstraksi
Menyiapkan sampel rumput laut Kappaphycus alvarezii dengan terlebih dahulu
melakukan perendaman rumput laut selama ± 15 menit dengan KOH konsentrasi 0.4
M, 0.8 M, 1.2 M, 1.6 M dan 2 M; lama pemanasan ohmic 1.5 jam, 2 jam, 2.5 jam, 3
jam dan 3.5 jam; rasio perbandingan larutan alkali (KOH) dengan rumput laut 1:10,
1:20, 1:30, 1:40 dan 1:50; suhu pemanasan ohmic yang digunakan 75 OC, 80 OC, 85 OC,
90 OC dan 95 OC. Setelah pemanasan, hasil yang diperoleh kemudian disaring untuk
memisahkan larutan dengan residu. Setelah pemisahan, maka dilakukan proses
presifitasi dengan menggunakan larutan KCl 2 %, sebanyak 375 gram. Larutan yang
dihasilkan kemudian dicampur secara perlahan-lahan kedalam larutan KCl. Setelah itu
dilakukan proses pengadukan selama ± 15 menit kemudian diendapkan selama ± 1 jam.
Setelah itu larutan kemudian disaring kembali dan karagenan yang tertahan pada kain
saringan dibagi menjadi 2 sampel yang masing-masing sampel dibilas dengan air bersih
dan diletakkan didalam wadah kemudian sampel pertama dimasukkan kedalam
refrigerator selama 12 jam. Setelah 12 jam, sampel dikeluarkan lalu dilakukan proses
thowing yaitu membiarkan sampel berada pada suhu ruang ± 30 menit, lalu
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membersihkan sisa-sisa air dengan menggunakan kertas tissu. Setelah itu sampel
pertama dan kedua lalu dikeringkan dibawah sinar matahari.
Kualitas Refine Carragenan (RC) (Sudarmadji et al., 1997)
Sampel yang telah dikeringkan kemudian ditimbang, lalu masing-masing sampel
diukur kadar airnya dengan menggunakan rumus :
Setelah pengeringan dan penghitungan kadar air, kemudian dihitung rendemen
dan viskositas.
1. Rendemen (AOAC, 1995)
Rendemen karagenan sebagai hasil ekstraksi dihitung berdasarkan rasio
antara berat karaginan yang dihasilkan dengan berat rumput laut kering yang
digunakan.
Rendemen (%) =

.... (2)

2. Viskositas (FMC Corp. 1977)
Pengukuran viskositas dilakukan dengan cara melarutkan 9 gram bubuk
karagenan dalam 600 ml air, yang diaduk dalam hot plate kemudian larutan
dipanaskan menggunakan oil bath hingga suhu 75 oC dan pengukuran viskositas
dilakukan pada suhu tersebut. Viskositas diukur dengan Viscometer Brookfield.
Posisi spindel dalam larutan panas diatur sampai tepat, viskometer
dihidupkan dan suhu larutan diukur. Ketika suhu larutan mencapai 75 0Cdan nilai
viskositas diketahui dengan pembacaan viskosimeter pada 10, 20, 50 dan 100 RPM.
Pembacaan dilakukan setelah satu menit putaran penuh.
Rancangan Eksperimental Karagenan Murni
Desain eksperimen yang kami gunakan adalah matriks rancangan Central
Composite Design.
Tabel 2. Penentuan Poin Desain Eksperimen Karagenan Murni
Kode Level
Variable
Simbol
-1
0
1
+ alpha
- Alpha
Lama pemanasan ohmic
X1
1.5
2
2.5
3
3.5
Konsentrasi KOH (M)
X2
0.4
0.8
1.2
1.6
2
Rasio Rumput Laut &
X3
1 : 10
1 : 20 1 : 30 1 : 40
1 : 50
KOH
Suhu (oC)
X4
75
80
85
90
95
Sumber : Data Primer, 2016.
Dari poin-poin design CCD, kita hanya perlu menentukan nilai batas bawah (-1)
dan nilai batas atas (+1), sisanya ditentukan dengan rumus secara otomatis. Nilai tengah
(0) merupakan rata-rata dari nilai (-1) dan (+1) untuk masing-masing faktor.
Dikarenakan jumlah faktor dalam variabel ini adalah 4 buah, maka nilai α =
=
=
2. Alpha aktual design dihitung dengan persamaan
- alpha = (0) – α [(0) – (-1)] ........................................ (3)
+ alpha = (0) + α [(0) – (-1)] .........................................(4)
Setelah nilai parameter tersebut ditentukan, matriks eksperimen digenerasikan
oleh software Design-Expert.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Rendemen Karaginan
Rendemen produk dari suatu pengolahan merupakan salah satu faktor yang
memegang peranan penting dalam suatu proses industri dan pengembangan produk
selanjutnya. Rendemen juga merupakan salah satu parameter penting dalam menilai
efektif tidaknya proses pembuatan tepung karaginan.
Efektif dan efisiennya proses ekstraksi bahan baku untuk pembuatan tepung
karaginan dapat dilihat dari nilai rendemen yang dihasilkan. Perhitungan rendemen
karaginan dilakukan untuk mengetahui persentase karaginan yang dihasilkan dari
rumput laut kering yang digunakan berdasarkan rasio rumput laut dan larutan KOH
dalam reaktor ohmic dan lama ekstraksi.
Salah satu fasilitas yang ada pada Software pengolah data Design Expert ialah
pilihan bagaimana proses perhitungan akan ditampilkan. Pada Software tersebut juga
ditampilkan perkiraan hasil perhitungan jika menggunakan pilihan-pilihan yang ada,
sehingga pengguna dapat menentukan proses perhitungan sesuai dengan hasil. Dari
hasil yang telah diperoleh, maka didapatkan model kuadratik sebagai model permukaan
respon. Guna mengetahui titik-titik optimal tiap faktor, dilakukan perhitungan ANOVA
menggunakan SoftwareDesign Expert 6.0.8 seperti yang disajikan padaTabel1.
Tabel 3. ANOVA model RSM rendemen karaginan
Sum of
Source Squares
DF
Model 0.762612 14
A
0.001504
1
B
0.013538
1
C
0.310538
1
D
0.013538
1
2
A
0.036667
1
B2
0.117003
1
2
C
0.155574
1
2
D
0.044574
1
AB
0.000156
1
AC
0.002756
1
AD
0.043056
1
BC
0.100806
1
BD
0.015006
1
CD
0.000306
1
Sumber : Data Primer, 2016.

Mean
Square
0.054472
0.001504
0.013538
0.310538
0.013538
0.036667
0.117003
0.155574
0.044574
0.000156
0.002756
0.043056
0.100806
0.015006
0.000306

F
Value
3.645933
0.100677
0.906091
20.78487
0.906091
2.45419
7.831213
10.41287
2.98343
0.010458
0.184481
2.881837
6.747155
1.004397
0.020498

Prob >
F
0.0090
0.7554
0.3562
0.0004
0.3562
0.1381
0.0135
0.0056
0.1046
0.9199
0.6737
0.1102
0.0202
0.3321
0.8881

significant

Pada pengolahan data ini juga diberikan informasi tambahan oleh Design
Expert, salah satunya ialah koefisien korelasi atau yang dikenal juga sebagai R-square
(R2). R-square menunjukkan presentase seberapa besar pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan data diperoleh R-square sebesar 0.7729
yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel bebas A, B, C, dan D terhadap perubahan
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variabel terikat berupa respon ialah sebesar 77,29%. Nilai R-square dirasa semakin baik
apabila memiliki nilai mendekati 1.
Kondisi operasi yang optimum terhadap respon terdapat pada perlakuan lama
pemanasan ohmic 2.5 jam dengan konsentrasi KOH 1.2 M. Setelah mendapatkan
kondisi operasi yang optimum, tahapan selanjutnya yang ditentukan adalah penentuan
model berdasarkan pengujian Analisis of Variance (ANOVA), dapat diketahui bahwa
model kuadratik sangat sesuai digunakan untuk menggambarkan model persamaan
untuk respon (rendemen) dengan nilai p < 0.05, adapun model yang diberikan dari
eksperimen ini yaitu:
Y = 0.55 – 0.11 X3 – 0.065 X22 – 0.075 X32 + 0.079 X2.X3 …………..... (5)
Model yang didapatkan tersebut kemudian ditampilkan dalam grafik kontur
permukaan dan juga dalam permukaan tiga dimensi seperti yang terdapat pada Gambar
1 dan Gambar 2. Gambar tersebut merupakan gambar permukaan respon rendemen
sebagai pengaruh terhadap konsentrasi KOH dengan rasio rumput laut dan KOH.

Gambar 1. Grafik Kontur Respon Permukaan Rendemen Terhadap Konsentrasi KOH
dan Rasio Rumput Laut:KOH

Gambar 2. Grafik Permukaan Respon Rendemen Terhadap Konsentrasi KOH dan Rasio
Rumput Laut:KOH

356

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

Berdasarkan grafik diatas, tampak bahwa nilai rendemen karaginan respon
tertinggi dari model yang diberikan berada pada rasio 1:20 dan konsentrasi KOH 1.2 M.
Nilai rendemenyang dihasilkan adalah 0.55 gram. Dari grafik respon 3D, tampak bahwa
adanya peningkatan nilai rendemen karaginan berdasarkan rasio dankonsentrasi KOH.
Pada perhitungan ANOVA diketahui bahwa kombinasi kedua faktor ini
memiliki nilai prob > F sebesar 0.0202. Nilai ini menunjukkan kombinasi faktor
konsentrasi KOH dan Rasio rumput laut:KOH memberikan pengaruh yang nyata
terhadap respon. Perubahan perlakuan pada kedua faktor ini akan memberikan pengaruh
terhadap nilai respon yang dihasilkan.
Kombinasi kedua faktor ini memiliki kaitan yang erat dalam ekstraksi rumput
laut dalam menghasilkan rendemen karaginan, seperti diketahui bahwa rasio rumput
laut akan mempengaruhui rendemen karaginan yang dihasilkan, semakin banyak rumput
laut yang digunakan maka akan lebih mendapatkan karaginan yang lebih besar. Titik
merah pada grafik kontur berada dibagian kanan atas lingkaran. Gambar 2
memperlihatkan grafik 3D-surface dari plot data penelitian yang dilakukan. Grafik ini
hampir berbentuk meyerupai parabola, dimana titik pusat berada dibagian kanan atas
lingkaran respon terdalam.
Viskositas Karaginan
Viskositas adalah daya aliran molekul dalam sistem larutan. Viskositas
merupakan faktor kualitas yang penting untuk zat cair dan semi cair (kental) atau
produk murni, dimana hal ini merupakan ukuran dan kontrol untuk mengetahui kualitas
dari produk akhir (Wulandari, 2010).
Viskositas merupakan salah satu sifat fisik karaginan yang cukup penting.
Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan karaginan sebagai
larutan pada konsentrasi dan suhu tertentu. Viskositas biasanya diukur pada suhu 75ºC
dengan konsentrasi 1,5 % (FAO 1990).
Tabel 4. ANOVA model RSM viskositas
Sum of
Mean
F
Prob >
Source
Squares DF Square
Value
F
not
Model
94.46317
4 23.61579 1.229309 0.3237 significant
A
5.02335
1 5.02335 0.261488 0.6136
B
9.804817
1 9.804817 0.510385 0.4816
C
2.3064
1
2.3064 0.120059 0.7319
D
77.3286
1 77.3286 4.025305 0.0558
Residual
480.2654 25 19.21062
Lack of Fit
467.0781 20 23.3539 8.854681 0.0119 Significant
Pure Error
13.18732
5 2.637464
Cor Total
574.7286 29
Sumber : Data Primer, 2016.
Model persamaan yang terdapat pada percobaan ini memiliki 4 term linear. A
menyatakan lama pemanasan ohmic, B meyatakan konsentrasi KOH, C meyatakan rasio
perbandingan rumput laut;KOH dan D meyatakan suhu ekstraksi. Agar model dapat
dinyatakan signifikan harus memiliki nilai prob> F kurang dari 0.05. jika melihat pada
tabel ANOVA, nilai p-value> F sebesar 0.3237 yang menyatakan model tidak
signifikan.
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Nilai viskositas karaginan yang dihasilkan pada penelitian ini adalah rata-rata
berkisar 6.03 cP – 16.3 cP. Nilai viskositas tertinggi diperoleh dari perlakuan rasio
1:30,lama pemanasan ohmic 2.5 jam, konsentrasi KOH 1.2 M, suhu 950Cyaitu sebesar
16.3 cP, sedangkan nilai viskositas terendah diperoleh dari perlakuan rasio 1:30, lama
pemanasan ohmic 2.5 jam, konsentrasi KOH 2 M, suhu 850C yaitu sebesar 6.03 cP.

Gambar 3. Grafik Permukaan Respon Viskositas Terhadap Lama Pemanasan Ohmic dan
Rasio Rumput Laut : KOH
Berdasarkan Gambar 3. Lama ekstraksi juga berpengaruh terhadap nilai
viskositas yang dihasilkan. Hal ini diduga karena pada lama pemanasan atau lama
ekstraksi yang pendek, menghasilkan larutan karaginan yang tidak terlalu kental,
sehingga proses eliminasi sulfat dapat lebih sempurna. Pada larutan yang kental
membuat penutupan cincin untuk membentuk 3.6-anhidrogalaktosa, meyebabkan cincin
polimer tidak berlangsung secara optimal sehingga nilai viskositasnya rendah. Selain
hal tersebut, nilai viskositas juga dipengaruhi adanya ion divalent Ca2+, Mg2+ yang
terdapat pada karaginan. Akumulasi ion – ion ini melalui absorbsi ataupertukaran ion
yang terjadi pada dinding sel rumput laut yang kemudian bersenyawa dengan
polisakarida dan protein (Suryaningrum, 2002).
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Gambar 4. Grafik Permukaan Respon Viskositas
Terhadap Lama Pemanasan Ohmic dan Suhu

Gambar 5. Grafik Permukaan Respon Viskositas Terhadap
Konsentrasi KOH dan Suhu

Gambar 6. Grafik Permukaan Respon Viskositas Terhadap Rasio Rumput Laut:KOH
dan Suhu
Berdasarkan Gambar 4, Gambar 5dan Gambar 6. suhu ekstraksi mempengaruhi
viskositas. Sedangkan suhu rendah menyebabkan nilai viskositas menurun. Hal ini
diduga disebabkan viskositas pada karaginan dipengaruhi oleh adanya garam-garam
yang terlarut dalam karaginan akan menurunkan muatan bersih sepanjang rantai
polimer. Penurunan muatan ini menyebabkan penurunan gaya tolakan (repulsion) antar
gugus-gusus sulfat, sehingga sifat hidrofilik polimer semakin lemah dan menyebabkan
viskositas larutan menurun (Fatimah, 2012).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil untuk respon rendemen karagianan, didapatkan model
kuadratik sebagai model permukaan respon. Penentuan model berdasarkan pengujian
Analisis of Variance (ANOVA)dengan nilai probability< 0.05.Adapun kondisi operasi
yang optimum terhadap respon rendemen karaginan terdapat pada perlakuan lama
pemanasan ohmic 2.5 jam, konsentrasi KOH 1.2 M, rasio perbandingan rumput laut dan
KOH 1:30 dengan suhu 85oC.Untuk respon viskositas, nilai probabilitas > F kurang
dari 0.05. Jika melihat pada tabel ANOVA,nilai prob> F sebesar 0.3237 yang
menyatakan model tidak signifikan.Nilai viskositas karaginan yang dihasilkan pada
penelitian ini adalah rata-rata berkisar 6.03 cP – 16.3 cP. Nilai viskositas tertinggi
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diperoleh dari perlakuan rasio 1:30, lama pemanasan ohmic 2.5 jam, konsentrasi KOH
1.2 M, suhu 950C, sedangkan nilai viskositas terendah diperoleh dari perlakuan rasio
1:30, lama pemanasan ohmic 2.5 jam, konsentrasi KOH 2 M, suhu 850C.
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OPTIMALISASI LIMBAH PADAT HASIL EKSTRAKSI RUMPUT LAUT Eucheuma cattoni
PADA PEMBUATAN GEL PENGHARUM RUANGAN MINIMALIS
Optimation of Solid Waste from Extraction of Seaweed (Eucheuma cattoni) in Making of Minimal
Room Fragrance Gel
Muhammad Fitri, Andi Santi, Sri Udayana Tartar dan Sriwati Malle
Program Studi Agroindustri, Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan ,
Politeknik Pertanian Negeri Pangkep
Jl. Poros Makassar – Pare pare Km 83 Segeri Mandalle Pangkep 9065504102312704) Fax
(04102312705), poltekpangkep@yahoo.com
Penulis Korespondensi Email : m.fitripolitani@rocketmail.com,santinurbudijati@yahoo.co.id
sriudayana@rocketmail.com dan sriwatigz@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan memanfaatkan limbah padat hasil ekstraksi berbagai jenis rumput laut dengan
mengetahui berapa kekuatan gelnya yang diaplikasikan sebagai vahan baku dalam pembuatan ―Gel
Pengharum Ruangan Minimalis‖ Perlakuan pada penelitian tahap ke dua hasil kajian tingkat
kekuatan gel limbah padat hasil ekstraksi berbagai jenis rumput laut. Yang terbaik adalah Eucheuma
cattonii diaplikasikan pada pengolahan pengharum ruangan yaitu dengan perlakuan sebagai berikut
Faktor A = Perlakuan persentase penambahan limbah hasil ekstrasi rumput laut yang terbaik
dipenelitian tahap pertama ditambahkan 75% dengan variasi aroma bibit parfum yang berbeda sebagai
berikut : A1 = Aroma Jeruk, A2 =Aroma Mawar dan A3 = Aroma Appel . Faktor B = Perlakuan
persentase penambahan bibit parfum sebagai berikut B1 = 3 %, B2 = 5 % dan B3 = 7 %.
Kesimpulan dari penelitian dimana perlakuan yang terbaik adalah jenis dan persentase parfum apel 7
persen yaitu kadar air 78,5 persen, parfum apel dengan 3 persen yaitu viskositas 35 cps, parfum apel
dengan 3 persendan 7 persen.Parfum apel dengan 3 persen yaitu tekstur 5. Hal ini disebabkan semakin
tinggi penambahan persentase pewangi yang berupa larutan semakin menurun kekuatan gelnya
terutama pada apel karena larutan apel kurang mengandung gel.
Kata Kunci :Gel, Limbah Padat Rumput Laut, Optimalisasi, Minimalis dan Pengharum Ruangan

PENDAHULUAN

Produksi rumput laut jenis alga merah (red seaweeds) di Indonesia baru bisa
menempati posisi ke lima dengan volume produksi sebanyak 113.080 ton atau 8,66 %
dari produksi rumput laut dunia. Angka produksi rumput laut Indonesia yang
dikeluarkan resmi oleh FAO terbitan 2008 lebih kecil dari angka resmi yang telah
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap. (Suryaningrum T.D., 2010 )
Teknologi untuk membuat pengharum ruangan rumput laut ini dengan
memanfaatkan formulasi karaginan gum atau agar gum (1,5%), carrying agent, KCl,
Caasetat, hard parafin, surfaktan, pewangi untuk pengharum ruangan.Aroma Cool Fresh
mengeluarkan aroma yang sejuk dan segar, sehingga bias membuat kita merasa nyaman
di dalam ruangan dan menghilangkan bau apek dan pengap.
METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan :
Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah padat hasil ekstraksi
berbagai rumput laut Eucheuma cattonii NH4Cl0,3 %,Ca asetat0,3%, Polisorbate 80 1,0
%,Hard Parafine 0,5 %,Etanol1,5 % ,Na- stearat 0,75%,Pewangi /Fragrance aroma
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jeruk, mawar dan apel ,Methyl Paraben0,15 %,Propyl Paraben0,15%,Air water
selebihnyasampai total 100% .
Alat yang digunakan :
Alat yang digunakan dalam prosedur pengolahan adalah kompor, pisau, blender,
cetakan , botol , gelas ukur, timbangan ,panci, baskom , spatula vibrator , timbangan
digital,kemasan.
Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL), dengan
dua faktor .Masing – masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali ulangan. Data hasil
pengamatan dilanjutkan
dengan analisis sidik ragam (analysis of variance)
menggunakan software SPSS V. 16 Bila hasil dari analisis ragam memperlihatkan
pengaruh nyata atau sangat nyata, maka dilakukan uji nilai tengah dengan menggunakan
uji Beda Nyata Jujur (BNJ).
Prosedur Pembuatan Gel Pengharum Ruangan Minimalis
a. Filtrat limbah padat rumput laut terpilih Eucheuma cattonii dari hasil penelitian
tahun pertama ditimbang 75 persen
b. Dimasukkan bahan tambahan NH4Cl 0,3 %, Caasetat 0,3%, Polisorbate 80 1,0
%, Na- stearat 0,75%,Methyl Paraben 0,15 %,Propyl Paraben 0,15%,dan
aguades 100%
c. Dimasak sambil diaduk dengan suhu 70 – 80 oc selama 25 sampai homogeny
lalu didinginkan sampai suhu 55 – 60 oc
d. Ditambahkan Pewangi Fragrance oil dan Etanol sesuai perlakuan
e. Adonan parfum dicetakan setelah suhu 40 oc
f. Ditutup dengan plastik didinginkan pada suhu kamar
g. Dikemas dengan kemasan plastik HDPE laminasi alufo
HASIL DAN PEMBAHASAN

KADAR AIR (%)

A. Kadar Air Pengharum Ruangan Minimalis Limbah Padat Hasil Ekstraksi
Rumput Laut Eucheuma cattoni
Kandungan air bahan makanan ikut menentukan acceptability, kesegaran, dan
daya awet dari bahan makanan. Kandungan air bahan makanan mempengaruhi daya
tahan makanan terhadap serangan mikroba yang dinyatakan dengan aw yaitu jumlah air
bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan (Winarno, 1989).
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Gambar 1. Hubungan Perbandingan Jenis dan Persen Parfum Terhadap Kadar Air Pengharum
Ruangan Minimalis Limbah Padat Hasil Ekstraksi Rumput Laut Eucheuma cattoni
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Hasil analisa rata-rata kadar air Pengharum Ruangan Minimalis Limbah Rumput
Laut Eucheuma cattoni dengan perlakuan pemberian jenis parfum A adalah (A1 =
Jeruk,A2 = Mawar dan A3= Apel) dan perlakuan persen parfum yang diberikan B (B1 =
3 persen,B2 = 5 persen dan B3= 7 persen) adalah 75,1 persen. Kadar air yang tertinggi
diperoleh pada perlakuan pemberian bibit parfum apel sebanyak 7 persen (A3B3) yaitu
78,5 persen dan kadar air yang terendah diperoleh pada perlakuan pemberian bibit
parfum apel sebanyak 3 persen (A1B3) yaitu 72,3 persenpada Gambar1.Analisis beda
nyata jujur subset perbandingan berganda pengaruh perlakuan jenis pewangi terhadap
kadar air pengharum ruangan minimalis limbah rumput laut Eucheuma cattoni terlihat
bahwakadar air antara jenis pewangi tidak berbedanyata.Perlakuan persentase pewangi
terhadap kadar air pengharum ruangan minimalis limbah rumput laut Eucheuma cattoni
terlihat bahwa kadar air antaratigapersentasepewangiberbedanyata

KEKUATAN GEL (gr/cm2)

B. Hasil Analisa Kekuatan Gel Pengharum Ruangan Minimalis Limbah Padat
Hasil Ekstraksi Rumput Laut Eucheuma cattoni
Hasil analisa rata-rata kekuatan gel Pengharum Ruangan Minimalis Limbah
Padat Hasil Ekstraksi Rumput Laut Eucheuma cattoni dengan perlakuan pemberian
jenis parfum A adalah (A1 = Jeruk,A2 = Mawar dan A3= Apel) dan perlakuan persen
parfum yang diberikan B (B1 = 3 persen,B2 = 5 persen dan B3= 7 persen) adalah
49,6.Gambar 2 terlihat hubungan perbandingan jenis dan persen parfum terhadap
kekuatan gel pengharum ruangan minimalis limbah padat hasil ekstraksi rumput laut
Eucheuma cattoni yang memberikan nilai tertinggi kadar kekuatan gel adalah pada
perlakuan jeruk dengan 3 persen (A3B1)yaitu70,3dan jenis dan persen parfum terhadap
kekuatan gel pengharum ruangan minimalis limbah padat hasil ekstraksi rumput laut
Eucheuma cattoniyang memberikan nilai terendah adalah pada perlakuan apel dengan
7 persen (A3B3) yaitu31,6.analisis beda nyata jujur subset perbandingan berganda
pengaruh perlakuan jenis pewangi terlihat bahwa kekuatan gel tidak berbeda nyata.
Analisis beda nyata jujur subset perbandingan berganda pengaruh perlakuan persen
pewangi terlihat bahwa kekuatan gel berbeda nyata.
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Gambar 2. Hubungan Perbandingan Jenis dan Persen Parfum Terhadap Kekuatan Gel
Pengharum Ruangan Minimalis Limbah Padat Hasil Ekstraksi Rumput Laut Eucheuma cattoni
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VISCOSITAS (cps)

C. Hasil Analisa Viscositas Pengharum Ruangan Minimalis Limbah Padat Hasil
Ekstraksi Rumput Laut Eucheuma cattoni
Hasil analisa rata-rata viscositas Pengharum Ruangan Minimalis Limbah Padat
Hasil Ekstraksi Rumput Laut Eucheuma cattoni dengan perlakuan pemberian jenis
parfum A adalah (A1 = Jeruk,A2 = Mawar dan A3= Apel) dan perlakuan persen parfum
yang diberikan B (B1 = 3 persen,B2 = 5 persen dan B3= 7 persen) adalah 24,8.Gambar 3
terlihat hubungan perbandingan jenis dan persen parfum terhadap viscositas pengharum
ruangan minimalis limbah padat hasil ekstraksi rumput laut Eucheuma cattoni yang
memberikan nilai tertinggi kadar viscositas adalah pada perlakuan apel dengan 3
persen (A3B)1yaitu35 dan jenis dan persen parfum terhadap viskositas pengharum
ruangan minimalis limbah padat hasil ekstraksi rumput laut Eucheuma cattoni yang
memberikan nilai terendah adalah pada perlakuan jeruk dengan 7 persen (A3B3)
yaitu14,9.analisisbeda nyata jujur subset perbandingan berganda pengaruh perlakuan
jenis pewangi terlihat bahwa viskositas tidak berbeda nyata.Analisis beda nyata jujur
subset perbandingan berganda pengaruh perlakuan pemberian persen parfum terlihat
bahwa viskositas berbeda nyata.
40

32.3 33.6 35

30
19.3

20

24.4

29
14.9

17.6 17.1

10
0
3
Jeruk

5
PEMBERIAN PARFUM (%)
Mawar

7
Apel

Gambar 3. Hubungan Perbandingan Jenis dan Persen Parfum Terhadap Viscositas Pengharum
Ruangan Minimalis Limbah Padat Hasil Ekstraksi Rumput Laut Eucheuma cattoni

D. Hasil Uji Organoleptik (Aroma) Pengharum Ruangan Minimalis Limbah
Padat Hasil Ekstraksi Rumput Laut Eucheuma cattoni
Hasil analisa rata-rata uji organoleptik aroma Pengharum Ruangan Minimalis
Limbah Padat Hasil Ekstraksi Rumput Laut Eucheuma cattoni dengan perlakuan
pemberian jenis parfum A adalah (A1 = Jeruk,A2 = Mawar dan A3= Apel) dan perlakuan
persen parfum yang diberikan B (B1 = 3 persen,B2 = 5 persen dan B3= 7 persen) adalah
3,8.Gambar 4 terlihat hubungan perbandingan jenis dan persen parfum terhadap uji
organoleptik aroma Pengharum Ruangan Minimalis Limbah Padat Hasil Ekstraksi
Rumput Laut Eucheuma cattoni yang memberikan nilai tertinggi uji organoleptikaroma
adalah pada perlakuan jeruk dengan 7 persen (A1B3) yaitu5,jenis dan persen parfum
terhadap ujiorganoleptik aroma Pengharum Ruangan Minimalis Limbah Padat Hasil
Ekstraksi Rumput Laut Eucheuma cattoniyang memberikan nilai terendah adalah pada
perlakuan jeruk,
dengan 5 persen (A3B3) yaitu3, analisis beda nyata jujur subset
perbandingan berganda pengaruh perlakuan jenis pewangi terlihat bahwa uji
organoleptik aroma tidak berbeda nyata, analisis beda nyata jujur subset perbandingan
berganda pengaruh perlakuan persen parfum terlihat bahwauji organoleptik aroma
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berbeda nyata antara 5 persen dengan 7 persen tetapi antara 5 persen dengan 3 persen
tidak berbeda nyata begitu antara 3 persendengan 7 persen.
UJI ORGANOLEPTIK
(AROMA)
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Gambar 4. Hubungan Perbandingan Jenis dan Persen Parfum Terhadap Uji Organoleptik
(Aroma)Pengharum Ruangan Minimalis Limbah Padat Hasil Ekstraksi Rumput Laut
Eucheuma cattoni

KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian dimana perlakuan yang terbaik adalah jenis dan
persentase parfum apel 7 persen yaitu kadar air 78,5 persen,parfum apel dengan 3
persen yaitu viskositas 35, parfum apel dengan 3 persen dan 7 persen uji organoleptik
warna yaitu 4,3, parfum jeruk dengan 7 persen yaitu aroma 5. Parfum apel dengan 3
persen yaitu tekstur 5.Hal ini disebabkan semakin tinggi penambahan persentase
pewangi yang berupa larutan semakin menurun kekuatan gelny aterutama pada apel
karena larutan apel kurang mengandung gel.
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PENYIMPANAN BUAH NAGA MERAH (Hylocereus
DENGAN PENGEMASAN VAKUM

polyrhizus)

Strorage of Red Dragon Fruit (Hylocereus polyrhizus) with Vacuum Packaging
Siti Fatima, Mursalim, Iqbal
Bagian Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin,
Penulis Korespondensi Email: sitifatima.nur@gmail.com

Abstrak
Penyimpanan buah naga pada daerah tropis dihadapkan pada dua masalah yaitu penanganan
pascapanen produk pertanian merupakan tahap akhir dalam menghambat penurunan kualitas produk
setelah panen. Buah naga yang dikembangkan pada penelitian ini, buah naga setelah anthesis dan
disortir dilakukan pengemasan vaccum, metode vaccum packaging (kemasan vaccum) adalah
mengeluarkan 02 (oksigen) pengemasan pada pengawetan buah dan sayur segar. Penelitian ini
bertujuan untuk mempelajari perubahan faktor pengemasan buah naga selama penyimpanan suhu
rendah dan suhu ruang, tanpa pengemasan, kemasan vaccum, high denstity polyethylen (HDPE) dan
polyethylene. Hasil penelitian dengan perlakuan suhu 100 C dapat memperpanjang daya simpan
buah naga merah menggunakan kemasan high denstity polyethylen (HDPE) dan vaccum hingga 20
hari penyimpanan, terhadap pengukuran, susut bobot, warna, kadar air, kekerasan, pH, dan vit C.
Pada perlakuan suhu ruang 300 C tidak dapat memperpanjang umur simpan buah naga merah
selama penyimpanan dan menggunakan kemasan high denstity polyethylene (HDPE) lebih baik di
bandingkan dengan kemasan lainnya.
Kata Kunci : Buah naga, suhu, jenis kemasan dan vaccum packaging

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara yang berikilim tropis sehingga membuat
beranekaragam tanaman dapat tumbuh dengan subur di Indonesia, salah satunya yaitu
tanaman buah naga, Prospek buah naga di pasar domestik cukup baik. Kegiatan
budidaya buah naga di Indonesia sangat menguntungkan karena disamping memberi
keuntungan secara ekonomi pada petani.
Kebutuhan konsumsi dan peluang ekspor buah naga di Indonesia cukup besar.
Kebutuhan tersebut belum mampu di penuhi baik oleh produsen di dalam negeri
maupun di luar negeri. (Winarsih, 2007) melaporkan bahwa kebutuhan buah naga di
Indonesia mencapai 200 - 400 ton per tahun. Sejalan dengan itu, penelitian yang
dilakukan oleh (Harvey R.A, Champe, 2009) menunjukkan trend produksi buah naga
pada tahun 2010 sebanyak 4.274 kg dan meningkat menjadi 4.720 kg pada tahun 2011.
Konsumsi buah-buahan orang Indonesia jauh dibawah rata-rata dunia, penduduk
Indonesia per jiwa hanya mengkonsumsi 32 kg buah - buahan/tahun padahal angka
rata-rata Food Agricaltural
Organization (FAO) adalah 65,78 kg/tahun/kapita
(Anonim, 2013).
Buah ini mampu bertahan hingga 10 hari pada suhu ruang (Zee et al., 2004)
dan pada penelitian sebelumya dengan menggunakan metode MAP dalam
memperpanjang masa simpan buah ini, dilakukan pada
10 0C, sehingga dapat
bertahan dalam jangka 20 hari, pada kemasan atmosfer termodifikasi, dengan
menggunakan plastik stretch film dan cawan Styrofoam.
Semakin maraknya buah-buahan impor masuk ke pasar dalam negeri
menunjukkan bahwa masih rendahnya kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap
kualitas buah-buahan local, sehingga Pada saat panen buah-buahan bersifat musiman
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sehingga ketersediaan melimpah dan harga turun pada saat panen raya. Berdasarkan
permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka diperlukan adanya penelitian
tentang cara memperpanjang umur simpan buah naga, yaitu dengan mengunakan
metode Vaccum Packaging. Sehingga dapat memberikan informasi penyimpanan yang
baik dalam mempertahankan kualitas buah naga bagi industry perdagangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan warna, susut
bobot, kadar air, kekerasan kadar vitamin C dan pH, pada buah naga merah dengan
vaccum paeckaging.
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Kegiatan penelitian ini dimulai bulan Januari sampai Februari 2016, disarana
Diklat Mekanisasi Pertanian Batangkaluku, Provensi Sulawesi Selatan, Laboratorium
Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan,
Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas
Pertanian, Universitas Hasanuddin.
Alat dan Bahan
Alat yang digunakan pada penelitian yaitu chromameter Minolta CR-300,
Texture Analyzer TA-XT Plus, Vaccum packaging DZ 500 S, oven, timbagan digital
(ketelitian 0,001 g), gunting, pH meter, kamera.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buah Naga Merah yang
diambil dari Provensi Palu (Sulawesi tengah), kemasan vaccum bag, High density
polyethylen (hdpe) kemasan dan Polyethylen, Aquabides, kertas lakmus, kertas label,
dan larutan Asam Askorbat.
Metode dan Prameter Perlakuan
Rancangan percobaan yang digunakan adalah RAL (Rancangan Acak Lengkap)
berupa percobaan faktorial memiliki dua faktor, yaitu faktor suhu dan faktor kemasan.
Faktor 1 adalah suhu simpan 10 0C (T1) dan suhu 30 0C (T2). Faktor 2 adalah
perlakuan tanpa pengemasan, kemasan vaccum bag, kemasan High density polyethylen
(HDPE) dan kemasan polyethylen. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali, terdapat
24 sampel dalam pembukan sampel empat hari, selama 20 hari penyimpanan.
Parameter Pengamatan
Pengukuran kadar Vitamin C mengunakan metode titrasi iodine, Pengukuran
pH pegukuran mengunakan pH meter, Pengukuran Kadar Air mengunakan oven,
Pengukuran Warna mengunakan alat Cromameter Monilta CR-300, Pengukuran Susut
Bobot mengunakan timbagan analitik, Pengukuran Tekstur ( uji kekerasan) Pengukuran
dilakukan dengan Texture Analyzer TA-XT Plus.
Analisa Data
Hasil penelitian akan diolah menggunakan rancangan acak lengkap dengan dua
tiga ulangan. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan Statiscal Package for
Social Science (SPSS).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengukuran susut bobot (%) pada dua jenis suhu berbeda
Pada hari ke-20, suhu pada penyimpanan vaccum buah naga menunjukkan
pengaruh yang sangat signifikan (0.00 < 0.05), susut bobot buah naga suhu
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penyimpanan rendah (100 C) mencapai 3.76%, sedangkan pada suhu ruang (300 C)
mencapai 4.13%, seperti yang di tunjukkan pada grafik dibawa ini.
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Grafik 1. Susut bobot buah naga pada dua suhu yang berbeda
Grafik 1. Perlakuan suhu ruang menunjukkan nilai rata-rata tertingi kehilangan
susut bobot, di bandingkan dengan perlakuan penyimpanan suhu dingin. (Krochta et
al.,1994), menyatakan suhu dan kelembaban merupakan faktor utama dalam
penyimpanan produk pangan. Kelembaban atmosfir di sekeliling buah yang rendah
menyebabkan air akan hilang dari produk dalam bentuk uap. Air dalam sel menguap
ke rongga antar sel atau secara langsung lewat kutikula. Air yang menguap
menyebabkan pelayuan dan penyusutan bobot buah naga.
Hasil pengukuran susut bobot % pengaruh jenis kemasan selama penyimpanan
Pada hari ke-20, menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan (0.00 < 0.05)
pada jenis kemasan, susut bobot tertinggi tanpa kemasan 4.30%, susut bobot terendah
pada kemasan vaccum 3.57%.
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Grafik 2. Susut bobot buah naga dengan perlakuan perbedaan pengemasan plastik
Gafik 2. Menunjukkan bahwa buah naga dengan perlakuan kemasan (HDPE)
memiliki nilai rata-rata susut bobot paling rendah 2.19%, dibandingkan dengan tanpa
kemasan, vaccum dan polyethylen. (Suhelmi, 2007) mengatakan (HDPE) memberikan
perlindungan yang baik terhadap air dan meningkatkan stabilitas terhadap panas. Plastik
(HDPE) bagus untuk digunakn mengemas karena memiliki permeabilitas paling kecil.
Permeabilitas uap air yang rendah akan meningkatkan kelembapan dalam kemasan. Hal
ini akan menurunkan suhu selama kemasan, sehingga akan menekan proses kehilangan
air akibat transpirasi. Uap air akan pindah secara langsung ke konsentrasi yang rendah
melalui pori-pori di permukaan buah, apabila konsentrasi uap air selama dalam kemasan
tinggi akan mengurangi penguapan oleh buah naga.
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Hasil pengukuran Kecerahan (*L) pada dua jenis suhu berbeda
Pada hari ke-20, suhu pada penyimpanan vaccum buah naga menunjukkan
pengaruh yang sangat signifikan (0.00 < 0.05). Perlakuan suhu untuk kecerahan (*L)
buah naga pada penyimpanan suhu rendah (100 C) mencapai 25.11, sedangkan pada
suhu ruang (300 C) mencapai 28.43. seperti yang di tunjukkan pada grafik dibawa ini
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Grafik 3 . Kecerahan (*L) buah naga pada dua suhu yang berbeda

Kecerahan (*L)

Peningkatan suhu akan meningkatkan pembentukan pigmen. Suhu
penyimpanan yang semakin tinggi menyebabkan buah naga merah yang di simpan lebih
cepat mengalami perubahan warna (Winarno dan Aman, 1981). Hal ini di sebabkan
oleh warna hijau yang melibatkan pemecahan klorofil dan munculnya pigmen
antosianin. Nilai ―Lightness‖ (*L) menunjukkan tingkat kecerahan yang di pengaruhi
oleh jenis kemasan, tingkat kematangan dan suhu penyimpanan. Penyimpanan suhu
rendah akan menghambat penurunan ―Lightness‖ (*L), dimana dengan penyimpanan
suhu rendah menyebabkan proses fisiologis buah naga merah mengalami penurunan
sehingga perubahan warna dapat di hambat.
Hasil pengukuran kecerahan (*L) pengaruh jenis kemasan selama penyimpanan
Pada hari ke-20, menujukkan pengaruh yang signifikan (0.00 < 0.05) pada
jenis kemasan untuk kecerahan (*L), mengalami penurunan nilai terendah pada hari ke20, tanpa kemasan 23.89 dan nilai tertiggi pada kemasan polyethylen 27.97.
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Grafik 4. Kecerahan (*L) buah naga dengan perlakuan pengemasan plastik.
Grafik 4. Menunjukkan bahwa penyimpanan buah naga merah dengan
perlakuan kemasan (HDPE) memiliki nilai tertinggi mencapai 37.89. Dengan
menggunakan kemasan (HDPE) dapat mempertahankan nilai (*L) pada penyimpanan
vaccum buah naga, (Suhelmi, 2007) mengatakan (HDPE) memberikan perlindungan
yang baik terhadap air dan meningkatkan stabilitas terhadap panas. Plastik (HDPE)
bagus untuk digunakn mengemas karena memiliki permeabilitas paling kecil.
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Hasil pengukuran nilai (*a) pada dua jenis suhu berbeda
Pada hari ke-20, suhu pada penyimpanan vaccum buah naga menunjukkan
pengaruh yang tidak signifikan (0.32 > 0.05). Perlakuan suhu penyimpanan suhu
rendah (100 C) nilai (*a) mencapai 18.34, sedangkan pada suhu ruang (300 C) hari ke20, 19.04, seperti yang ditunjukkan pada grafik dibawa ini.
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Grafik 5. Nilai (*a) buah naga pada dua suhu yang berbeda

Nilai (*a)

Grafik 5. Perlakuan suhu ruang menujukkan nilai tertinggi nilai (*a), di
bandingkan dengan penyimpanan suhu rendah. penurunan nilai (*a) untuk buah yang di
simpan pada suhu ruang lebih cepat di bandingkan dengan buah yang disimpan pada
suhu (100 C). Hal ini membuktikan bahwa penyimpanan suhu ruang tidak dapat
mempertahankan warna pada buah. Perubahan nilai (*a) yang menurun menandakan
warna merah pada buah semakin berubah menjadi kehijauan nilai (*a) merupakan
parameter untuk menilai perubahan warna dari hijau ke merah, di mana nilai negatif
berarti perubahan warna menuju hijau dan nilai positif berarti perubahan warna
menuju merah (Anonim, 2013). Ketika nilai (*a) semakin menurun maka perubahan
warna akan cenderung menuju ke warna hijau dan demikian sebaliknya.
Hasil pengukuran nilai (*a) pengaruh jenis kemasan selama penyimpanan
Pada hari ke-20 menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan (0.65 > 0.05),
pada jenis kemasan, nilai (*a) terendah pada kemasan (HDPE) 18.28, nilai (*a) tertinggi
pada kemasan vaccum 19.39. Penurunan nilai (*a) menggambarkan terjadinya
penurunan intensitas warna merah (*a) buah naga merah selama penyimpanan yang
mungkin terjadi akibat degradasi pigmen. Jenis kemasan polyethylen dalam
penyimpanan vaccum dapat mempertahankan nilai (*a).
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Grafik 6. Nilai (*a) buah naga dengan perlakuan pengemasan plastik.
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Grafik 6. Menunjukkan bahwa buah naga dengan perlakuan kemasan (HDPE)
memiliki nilai (*a) rata-rata tertinggi mencapai 33.00. Dengan kemasan (HDPE) dapat
menjaga nilai (*a) dengan penyimpanan vaccum buah naga, (Suhelmi, 2007)
mengatakan (HDPE) memberikan perlindungan yang baik terhadap air dan
meningkatkan stabilitas terhadap panas. Plastik (HDPE) bagus untuk digunakn
mengemas karena memiliki permeabilitas paling kecil.
Hasil pengukuran nilai (*b) pada dua jenis suhu berbeda
Pada hari ke-20, suhu pada penyimpanan vaccum buah naga menunjukkan
pengaruh yang tidak signifikan (0.76 > 0.05). Perlakuan suhu penyimpanan vaccum
buah naga tidak nyata. Perlakuan suhu penyimpanan nilai (*b) buah naga, suhu rendah
(100 C) mencapai 2.92, sedangkan pada suhu ruang (300 C) hari ke-20, 2.97, seperti
yang ditunjukkan pada grafik dibawa ini.
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Grafik 7. Nilai (*b) buah naga pada dua suhu yang berbeda.

Grafik 7. Penurunan nilai *b untuk buah yang disimpan pada suhu ruang lebih
cepat dibandingkan dengan buah yang disimpan pada suhu 100 C, menunjukkan
perubahan warna dari biru ke kuning, nilai negatif berarti perubahan warna menuju biru
dan nilai positif berarti perubahan warna menuju kuning. Hal ini membuktikan bahwa
penyimpanan suhu ruang tidak dapat mempertahankan warna pada buah. Warna kuning
ini berasal dari pingmen alami yang terkandung dalam buah naga merah yaitu pingmen
betaxnthin yang berasal dari pigmen betalain (Rebecca et al., 2010). Selain itu,
penyimpanan pada suhu rendah mampu menghambat respirasi dan pertumbuhan
mikroorganisme sehingga masa simpannya menjadi lebih panjang.
Hasil pengukuran nilai (*b) pengaruh jenis kemasan selama penyimpanan
Pada hari ke-20, hasil analisi sidik ragam menunjukkan pengaruh yang
signifikan (0.01 < 0.05) pada jenis kemasan, nilai (*b) terendah berada pada hari ke-20,
kemasan polyethylene 2.53, nilai (*b) tertinggi tanpa kemasan 3.28. Penurunan nilai
(*b) menggambarkan terjadinya penurunan intensitas warna merah (*b) buah naga
merah selama penyimpanan yang mungkin terjadi akibat degradasi pigmen.
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Grafik 8. Nilai (*b) buah naga dengan perlakuan pengemasan plastik.
Grafik 8. Menunjukkan bahwa buah naga dengan perlakuan kemasan (HDPE)
memiliki nilai rata-rata (*b) paling tinggi mencapai 7.60. Kemasan (HDPE) dapat
mempertahankan nilai (*b) selama penyimpanan vaccum buah naga, (Suhelmi, 2007)
mengatakan (HDPE) memberikan perlindungan yang baik terhadap air dan
meningkatkan stabilitas terhadap panas. Plastik (HDPE) bagus untuk digunakn
mengemas karena memiliki permeabilitas paling kecil.
Hasil pengukuran 0 Hue pada dua jenis suhu berbeda
Pada hari ke-20, suhu pada penyimpanan vaccum buah naga menujukkan
pengaruh yang tidak signifikan (0.62 > 0.05), hasil analisi sidik ragam. Perlakuan suhu
penyimpanan nilai 0Hue buah naga, suhu rendah (100 C) mencapai 9.18, sedangkan
pada suhu ruang (300 C) mencapai 9.43, seperti yang ditunjukkan pada grafik dibawa
ini.
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Grafik 9. 0 Hue buah naga pada dua suhu yang berbeda.

Grafik 9. Penurunan nilai 0Hue untuk buah yang disimpan pada suhu ruang
lebih cepat dibandingkan dengan buah yang disimpan pada suhu 100 C, penurunan 0hue
dipengaruhi oleh perubahan intensitas warna merah (*a) dan (*b) kuning. Hal ini
menunjukkan bahwa buah yang disimpan pada suhu ruang lebih cepat mengalami
perubahan warna di bandingkan dengan buah yang disimpan pada suhu 10 0 C . Semakin
besar nilai 0Hue maka semakin besar pula perubahan/perbedaan nilai yang terjadi dan
demikian sebaliknya, semakin kecil nilai maka semakin kecil pula perubahan/perbedaan
nilai 0Hue yang terjadi (Anonim, 2013).
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Hasil pengukuran nilai (0Hue) pengaruh jenis kemasan selama penyimpanan
Pada hari ke-20, menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan (0.00 < 0.05),
jenis kemasan nilai (0Hue) terendah pada kemasan polyethylene 7.73, nilai (0Hue)
tertinggi tanpa kemasan 10.72.
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Grafik 10. Nilai (0Hue) buah naga dengan perlakuan pengemasan plastik.
Grafik 10. Menunjukkan bahwa buah naga dengan perlakuan kemasan vaccum
memiliki nilai (0Hue) rata-rata paling tinggi 12.62.
Penurunan nilai (0Hue)
menggambarkan terjadinya penurunan intensitas warna merah (0Hue) buah naga
merah selama penyimpanan yang mungkin terjadi akibat degradasi pigmen. Jenis
kemasan vaccum dalam penyimpanan vaccum dapat mempertahankan nilai (0Hue).
Plastic Vaccum adalah jenis plastik yang merupakan campuran nylon dan PE/LDPE,
(Syarief et al., 1989).
Hasil pengukuran kekerasan(N) pada dua jenis suhu berbeda
Pada hari ke-20, suhu pada penyimpanan vaccum buah naga menunjukkan
pengaruh yang sangat signifikan (0.00 < 0.05). Nilai kekerasan suhu rendah (100 C)
mencapai 1.08, sedangkan pada suhu ruang (300 C) mencapai 1.37, seperti yang
ditunjukkan pada grafik dibawa ini.
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Grafik 11. Nilai kekerasan (N) buah naga pada dua suhu yang berbeda

Grafik 11. Penurunan nilai kekerasan untuk buah yang disimpan pada suhu
ruang lebih cepat dibandingkan dengan buah yang disimpan pada suhu 100 C,
menunjukkan perubahan nilai kekerasan, hal ini membuktikan bahwa penyimpanan
suhu ruang tidak dapat mempertahankan kekerasan pada buah menurut (Fardiaz Jenie
dan 1989), suhu rendah (pendinginan) dapat memperpanjang umur simpan suatu
makanan karena selama (pendingi) pertumbuhan mikroorganisme dapat dicegah atau
diperlambat. Dengan penyimpanan suhu rendah, aktivitas kerja enzim akan dihambat.
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Sehingga proses pengubahan protopektin menjadi pektin larut dalam air juga berkurang.
Hal ini sesuai dengan pernyataan (Ben-Yeshohua, 1987), bahwa pelunakan buah
berhubungan langsung langsung dengan berkurangnya kadar air dalam buah. Selain itu
kelunakn dapat terjadi karena terhambanya proses respirasi atau metabolism, sehingga
perombakn karbohidrat menjadi senyawa yang larut dalm air berkurang.
Hasil pengukuran nilai kekerasan (N) pengaruh jenis kemasan selama
penyimpanan
Pada hari ke-20, menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan (0.00 < 0.05)
pada jenis kemasan, nilai terendah berada pada kemasan polyethylen 0.88, nilai
kekerasan tertinggi tanpa kemasan 1.44. seperti yang di tunjjukan gerafik dibawah ini.
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Grafik 12. Nilai kekerasan (N) buah naga dengan perlakuan pengemasan plastik.
Grafik 12. Menunjukkan bahwa buah naga dengan perlakuan (HDPE) memiliki
nilai rata-rata kekerasan tetringgi 1.45. (Suhelmi, 2007) mengatakan (HDPE)
memberikan perlindungan yang baik terhadap air dan meningkatkan stabilitas terhadap
panas. Plastik (HDPE) bagus untuk digunakn mengemas karena memiliki permeabilitas
paling kecil. Kemasan ini mempunyai daya tembus terhadap oksigen yang rendah dan
tahan terhadap asam, dibandingkan dengan jenis plastik, vaccum, polyethylen.
Hasil pengukuran kadar air (%) pada dua jenis suhu berbeda
Pada hari ke-20, suhu dan penyimpanan vaccum buah naga menunjukkan
pengaruh yang tidak signifikan (0.76 > 0.05), , penyimpanan vaccum pada kadar air
buah naga suhu rendah mencapai 88.21, sedangkan pada suhu ruang (300 C) mencapai
88.33, seperti yang ditunjukkan pada grafik dibawa ini.
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Grafik 13. Kadar air (%) buah naga pada dua suhu yang berbeda
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Kadar Air (%)

Grafik 13. Peningkatan kadar air untuk buah yang disimpan pada suhu ruang
lebih cepat dibandingkan dengan buah yang disimpan pada suhu 100 C, menunjukkan
perubahan kadar air yang rendah, hal ini membuktikan bahwa penyimpanan suhu ruang
tidak dapat mempertahankan kadar air buah naga selama penyimpanan, kadar air buah
naga akan bertambah jika kelembaban udara sekitar cukup tinggi (Krochta et al.,1994).
Peningkatan kadar air sebagian besar terjadi pada buah yang dikemas dan ditempatkan
pada suhu tinggi. Hal ini dapat disebabkan adanya kondensasi uap air dari suhu ruang
sehingga secara tidak langsung mengakibatkan kadar air meningkat selama
penyimpanan. tanpa mengakibatkan perubahan yang tidak diinginkan. Penyimpanan
dingin ini dapat mempertahankan komoditas dalam kondisi yang dapat diterima dan
dapat dikonsumsi selama mungkin oleh konsumen.
Hasil pengukuran kadar air (%) pada berbagai
jenis kemasan selama
penyimpanan
Pada hari ke-20, hasil analisi sidik ragam menunjukkan pengaruh yang tidak
signifikan (0. 81 > 0.05) pada jenis kemasan, nilai terendah tanpa kemasan 88.03 yang
mengalami peningkatan kemasan (HDPE) 88.58.
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Grafik 14. Kadar air (%) buah naga dengan perlakuan pengemasan plastik.
Grafik 14. Menunjukkan buah naga dengan perlakuan (HDPE) memiliki ratarata kadar air paling tinggi mencapai 88.95%. (Suhelmi, 2007) mengatakan (HDPE)
memberikan perlindungan yang baik terhadap air dan meningkatkan stabilitas terhadap
panas. Plastik (HDPE) bagus untuk digunakn mengemas karena memiliki permeabilitas
paling kecil. Kemasan ini mempunyai daya tembus terhadap oksigen yang rendah dan
tahan terhadap asam, dibandingkan dengan jenis plastik, vaccum, polyethylene.
Permeabilitas yang rendah akan menekan laju keluar masuknya uap air. Permeabilitas
uap air yang rendah akan meningkatkan kelembapan dalam kemasan. Hal ini akan
menurunkan suhu selama kemasan, sehingga akan menekan proses kehilangan air akibat
transpirasi. Uap air akan pindah secara langsung ke konsentrasi yang rendah melalui
pori-pori di permukaan buah, apabila konsentrasi uap air selama dalam kemasan tinggi
akan mengurangi penguapan oleh buah naga.
Hasil pengukuran pH pada dua jenis suhu berbeda
Pada hari ke-20, suhu dan penyimpanan vaccum buah naga menunjukkan
pengaruh yang tidak signifikan (0.68 < 0.05). Penyimpanan vaccum buah naga, pH
suhu rendah mencapai 5.74, sedangkan pada suhu ruang (300 C) hari ke-20 5.36, seperti
yang ditunjukkan pada grafik dibawa ini.
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Grafik 15. pH buah naga pada dua suhu yang berbeda
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Grafik 15. Peningkatan nilai pH untuk buah yang disimpan pada suhu ruang
lebih cepat dibandingkan dengan buah yang disimpan pada suhu 100 C menunjukkan
perubahan pH yang rendah, hal ini membuktikan bahwa penyimpanan suhu ruang tidak
dapat mempertahankan pH buah naga selama penyimpanan, pH buah naga akan
bertambah jika kelembaban udara sekitar cukup tinggi. Hal ini dapat disebabkan
adanya kondensasi uap air dari suhu ruang sehingga secara tidak langsung
mengakibatkan pH meningkat selama penyimpanan.
pH yang disimpan pada suhu rendah pada hari ke-20 terndah mencapai 4.40
yang artinya sifanya basah, sedangkan pada suhu ruang pH terndah pada kemasan
polyethylene 4.72 terjadi peningkatan yang artinya sifatnya basah. Karena buah naga
terjadi peningkatan peroses kematangan yang tinggi (mulai terjadi kerusakn),
kandungan gulanya mengalami kenaikan. Pada buah naga non klimakterik perubahan
rasio pH tidak menunjukkan keteraturan pola (Winarno dan Aman, 1981). Buah naga
yang memiliki pH yang rendah akan menghasilkan daya awet yang lebih lama di
bandingkan buah yang memiliki kandungan pH yang lebuh tinggi, hal tersebut di
pengaruhi perubahan total asam yang terdapat pada buah naga merah.
Hasil pengukuran pH pada berbagai jenis kemasan selama penyimpanan
Pada hari ke-20, menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan (0.00 < 0.05)
pada jenis kemasan, penurunan nilai terendah pada kemasan (HDPE) 4.53, dan yang
mengalami peningkatan tanpa kemasan 5.55, dapat di lihat grafik di bawah ini.
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Grafik 16. pH buah naga dengan perlakuan pengemasan plastik.
Grafik 16. Menunjukkan buah naga dengan perlakuan (HDPE) memiliki ratarata pH paling rendah 4.90. (Suhelmi, 2007) mengatakan (HDPE) memberikan
perlindungan yang baik terhadap air dan meningkatkan stabilitas terhadap panas. Plastik
(HDPE) bagus untuk digunakn mengemas karena memiliki permeabilitas paling kecil.
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Kemasan ini mempunyai daya tembus terhadap oksigen yang rendah dan tahan
terhadap asam, dibandingkan dengan jenis plastik, kemasan vaccum, polyethylene.
Permeabilitas yang rendah akan menekan laju keluar masuknya uap air.
Hasil pengukuran vitamin C pada dua jenis suhu berbeda
Pada hari ke-20, suhu dan penyimpanan vaccum buah naga menunjukkan
pengaruh yang sangat signifikan (0.00 < 0.05), pada hari ke-20 vitamin C suhu rendah
mencapai 7.77, sedangkan pada suhu ruang (300 C) mencapai 8.38, seperti yang
ditunjukkan pada grafik dibawa ini.
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Grafik 17. Vitamin C buah naga pada dua suhu yang berbeda

Vit C Mg/100 gr

Grafik 17. Peningkatan vitamin C untuk buah yang disimpan pada suhu ruang
lebih cepat dibandingkan dengan buah yang disimpan pada suhu 100 C. Hal ini karena
vitamin C bersifat tidak stabil, mudah teroksidasi jika terkena udara (oksigen) dan
proses ini sipercepat oleh panas (Tannenbaum S.R. and Pace, G.W, 1976).
Penyimpanan suhu rendah menunjukkan nilai rata-rata kadar vitamin C paling rendah di
bandingkan suhu ruang. Penurunan ini di sebabkan oleh semakin menigkatnya aktivitas
enzim karena kenaikan suhu 100 C ( di atas nol) jumlah vitamin yang di oksidasikan
naik 2-2.5 kalinya (Fennema, 1996).
Dari hasil penelitian ini, penyimpanan suhu rendah dapat memperlambat
penurunan kadar vitamin C. karena reaksi perombakan vitamin C oleh asam askorbat
oksidase aktivitasnya menurun. Aktivitas enzim ini di pengaruhi oleh suhu.
Hasil pengukuran vitamin C pada berbagai jenis kemasan selama penyimpanan
Pada hari ke-20, menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan (0.99 > 0.05)
pada jenis kemasan, kadar vitamin C jenis kemasan terendah berada pada polyethylen
6.75, dan yang mengalami peningkatan kemasan vaccum 6.80, dapat dilihat pada grafik
di bawah ini.
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Grafik 18. Vitamin C buah naga dengan perlakuan pengemasan plastik.
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Grafik 18. Menunjukkan buah naga dengan perlakuan (HDPE) memiliki ratarata kadar vitamin C tertinggi mencapai 8.41. (Suhelmi, 2007) mengatakan plasitik
(HDPE) memberikan perlindungan yang baik terhadap air dan meningkatkan stabilitas
terhadap panas. Plastik (HDPE) bagus untuk digunakn mengemas karena memiliki
permeabilitas paling kecil. Kemasan ini mempunyai daya tembus terhadap oksigen
yang rendah dan tahan terhadap asam, dibandingkan dengan jenis plastik, vaccum,
polyethylene.
KESIMPULAN
Metode pengemasan vaccum memberikan pengaruh pada kadar air, susut bobot,
kekerasan, Vitamin C, pH dan warna. Berdasarkan hasil penelitian, metode pengemasan
yang baik dengan menggunakan High density polyethylen (HDPE) dan polyethylen
mengunakan suhu pendingin 10 0C.
Sebaiknya sebelum melakukan proses
penyimpanan perlu diperhatikan Kondisi fisik buah naga, tempat penyimpanan yang
baik agar tidak mudah terkontaminasi.
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya produk cacat pada PT. PT. NUSA, (2) Merumuskan startegi yang
diperlukan untuk melakukan koreksi terhadap pengawasan dan pengendalian mutu produk PT.
NUSA. Penelitian ini dilakukan di PT. NUSA. Metode penelitian dan analisis data dilakukan
dengan beberapa tahapan, yaitu : (1) Pengamatan ditempat kerja dan melakukan wawancara
mendalam dan pemberian kuisioner kepada para responden pakar yang memiliki pengetahuan
tentang pengawasan dan pengendalian mutu produk, (2) penilaian penerapan HACCP dengan
metode Self Assessment, (3) perumusan strategi dalam peningkatan sistem pengawasan dan
pengendalian mutu melalui pendekatan Analitical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian
diperoleh, faktor-faktor bahaya pada tahapan proses pengolahan produk ebi furay pada PT. NUSA
yang termasuk dalam titik kendali kritis (CCP) berdasarkan analisa HACCP adalah: Bahaya dari
aspek biologis yang disebabkan oleh cemaran mikroorganisme, bahaya fisik disebabkan oleh
kesalahan penanganan proses pengolahan seperti kontrol suhu dan waktu dan bahaya kimia
disebabkan oleh kontaminasi bahan kimia seperti penggunaan bahan antibiotik yang berlebihan.
Faktor-faktor penyebab cacat bahan selama proses produksi sebagaian besar berasal dari cacat
bahan baku dari suplier dan kedisiplinan karyawan dalam proses produksi. Sedangkan lima
prioritas strategi pengawasan dan pengendalian mutu yang di usulkan yaitu (1) penerapan aplikasi
HACCP (GMP dan SSOP), (2) meningkatkan pengawasan mutu bahan baku, (3) meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan karyawan, (4) pengujian dan pemeliharaan mesin dan peralatan
produksi, dan (5) meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu kinerja produksi. Dari hasil
kajian srategi disimpulkan PT. NUSA memiliki peluang untuk berkembang di tengah persaingan.
Kata kunci : Strategi, Mutu, GMP, SSOP, HACCP, keamanan pangan

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang membawa
dampak terhadap tatanan kehidupan dunia yang mengarah pada globalisasi. Hal ini
mengakibatkan munculnya pasar bebas dunia yang pada gilirannya akan mengakibatkan
meningkatnya persaingan di pasar internasional maka masalah yang dihadapi
perusahaan adalah semakin ketatnya persaingan, oleh karena itu perusahaan harus dapat
menjalankan strategi bisnisnya yang tepat agar mampu bertahan dalam menghadapi
persaingan yang terjadi.
Pengawasan dan pengendalian mutu merupakan faktor penting bagi suatu
perusahaan untuk menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan, sesuai dengan
tuntutan pasar, sehingga perlu dilakukan manajemen pengawasan dan pengendalian
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mutu untuk semua proses produksi. Pengawasan dan pengendalian mutu harus
dilakukan sejak awal proses produksi sampai saluran distribusi untuk meningkatkan
kepercayaan konsumen, meningkatkan jaminan keamanan produk, mencegah
banyaknya produk yang rusak dan mencegah pemborosan biaya akibat kerugian yang
ditimbulkan.
PT. NUSA merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang
ekspor produk seafood sehingga mutu suatu produk menjadi hal yang paling utama,
Bahan baku perikanan merupakan produk pangan yang bersifat sensitive terhadap
bahaya mikrobiologi, mempunyai resiko sebagai penyebab penyakit dan keracunan
karena sangat mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme pathogen serta mudah rusak
karena komponen penyusunnya yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroorganisme
sehingga diperlukan penanganan yang baik untuk mencegah resiko ini.
Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP) di perusahaan perlu
diwujudkan, karena berkaitan dengan proses menghasilkan produk yang bermutu. Salah
satu pendekatan yang digunakan guna mencapai sasaran tersebut adalah dengan
menerapkan konsep Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dalam upaya
perbaikan serta meningkatkan mutu hasil produksi. Titik kritis pengolahan produk perlu
diketahui untuk memberikan jaminan keamanan yang memadai. Sistem HACCP bersifat
preventif dan inovatif yang mengutamakan tindakan pencegahan dari bahan baku,
proses produksi, produk jadi hingga distribusi, merupakan pedoman untuk menjamin
mutu yang sehat dan aman untuk dikonsumsi.
Terkait dengan hal tersebut, untuk mencapai keunggulan besaing industri pangan
dapat di tempuh melalui keunggulan produktivitas mutu dengan mencegah terjadinya
kecacatan produk. Diharapkan dengan penelitian ini mampu mengidentifikasi faktorfaktor yang mempengaruhi dan menyebabkan tingkat kecacatan pada proses produksi
melalui pendekatan HACCP, serta merumuskan strategi manajemen pengendalian dan
pengawasan mutu berdasarkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP). Sesuai
permasalahan yang dihadapi, maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui
implementasi sistem pengawasan dan pengendalian mutu produk pada PT. NUSA, (2)
Mengetahui penerapan standar mutu terhadap implementasi pengawasan dan
pengendalian mutu produk pada PT. NUSA, (3) Mengidentifikasi faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya produk cacat pada PT. NUSA dan (4) Merumuskan startegi
yang diperlukan untuk melakukan koreksi terhadap pengawasan dan pengendalian mutu
produk PT. NUSA yang perlu dilakukan perusahaan untuk mengurangi cacat.
METODE PENELITIAN
Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner di lapangan
dianalisa menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan kepentingannya.
Metode Self Assessment
Data yang diperoleh berdasarkan kuesioner di perusahaan mengenai penilaian
Sistem manajemen Keamanan pangan (SMKP) HACCP akan dianalisis menggunakan
metode Self Assessment dengan tujuan untuk menilai sejauh mana penerapan sistem
manajemen HACCP yang telah diterapkan perusahaan. Adapun tahapan penilaian
metode modifikasi Self Assessment adalah sebagai beikut (Johnson 1993) :
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
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Langkah-langkah dalam metode HACCP antara lain adalah (1) Pembentukan tim
HACCP, (2) Pendeskripsian produk dan cara distribusinya, (3) pengidentifikasi
pengguna yang dituju, (4) pembuatan diagram alir, (5) konfirmasi diagram alir
dilapangan, (6) analisis bahaya dan cara pencegahannya, (7) penetapan Critical Control
Point ((CCP), (8) penetapan batas kritis atau Critical Limit unutk setiap CCP, (9)
pemantauan atau monitoring CCP, (10) tindakan koreksi terhadap penyimpangan, (11)
penetapan dokumentasi dan pemeliharaan. Tahapan terakhir metode HACCP adalah
penetapan prosedur verifikasi terhadap produk pangan tersebut (Gaspersz, 2002).
Analisis Strategi Dengan Analitical Hierarchy Process (AHP)
Kelemahan dan penyimpangan yang terjadi pada proses ditelusuri sebab-sebabnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan proses sehingga menimbulkan adanya
produk cacat diantaranya ditelusuri dari mesin, karyawan, metode dan bahan baku.
Anilasa untuk mengidentifikasi masalah penyebab dan solusi yang diinginkan tersebut
dilanjutkan menggunakan Metode Pembobotan Analitical Hierarchy Process (AHP)
dengan menggunakan bantuan tools Criterium Decision Plus Student Version 3.0.
Kerangka Konseptual Penelitian dapat dilihat pada gambar berikut :
Mulai

Analisis Strategi Pengawasan dan Pengendalian
Mutu Produk PT.NUSA

Identifikasi dan Penentuan Faktor-Faktor Bahaya
Penyebab Cacat Produk

Analisis Self Assessment SMKP
HACCP

Perumusan Alternatif Strategi

Analysis Hearaky Procces (AHP)

Rekomendasi Strategi

Selesai

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Pengawasan dan Pengendalian Mutu PT. NUSA.
PT.NUSA telah dirancang dengan standar internasional untuk pengolahan
makanan sesuai dengan GMP, SSOP dan HACCP berbasis jaminan mutu dan prosedur
yang sesuai. Namun pada kenyataannya perusahaan masih sulit secara sepenuhnya
mencapai hasil yang maksimal. Jika diamati dari total produksi pertahunnya, perusahaan
masih mengalami berbagai kendala yang menyebabkan naik turunnya tingkat produksi
pertahunnya, sementara permintaan setiap tahunnya terus bertambah. Adapun data
statistik produksi PT. NUSA dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :
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Data Statistik Produksi
PT. NUSA

Finishing Product
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Gambar 2. Data statistik produksi PT. NUSA
Penilaian Sisten Manajemen Keamanan Pangan (SMKP) HACCP
Penilaian penerapan SMKP berdasarkan sistem HACCP menunjukkan bahwa PT.
NUSA telah memenuhi sebagian besar dari keseluruhan unsur-unsur SMM yang terkait
dengan SMKP (HACCP). Hasil penilaian penerapan sistem manajemen keamanan
pangan (HACCP) dapat dilihat pada tabel 1 :
Tabel 1. Hasil penilaian penerapan sistem manajemen keamanan pangan (HACCP)
Unsur-Unsur HACCP
PT.NUSA
1. Kebijakan mutu
√
2. Organisasi
2.1. Tim HACCP
√
2.2. Struktur organisasi
√
2.3. Bidang kegiatan
√
2.4. Personil dan pelatihan
x
3. Deskripsi produk :
√
Nama produk, komposisi, cara penyiapan dan
penyajian, tipe pengemasan, masa kadaluarsa, cara
penyimpanan, sasaran konsumen, cara distribusi, dll
4. Persyaratan Dasar
4.1. GMP
√
4.2. SSOP
√
5. Bagan Alir Proses
√
6. Prinsip HACCP
6.1. Analisa bahaya
√
6.2. Penetapan CCP (jumlah CCP)
√
6.3.Penetapan batas kritis (metode, dan
x
penetapannya)
6.4. Penetapan sistem monitoring
x
6.5. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan
x
6.6. Penetapan verifikasi
√
6.7. Catatan dan dokumentasi
√
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7. Sistem Penyimpanan Catatan
8. Prosedur Verifikasi
9. Prosedur Pengaduan konsumen
10. Prosedur recall
11. Perubahan Dokumen/Revisi/Amandemen
Keterangan :
√
= dipenuhi
X
= dipenuhi sebagian
= tidak dipenuhi

√
√
√
√
√

Identifikasi Faktor Penyebab Cacat dalam Proses Produksi Ebi Furay
Proses identifikasi cacat pada PT. NUSA di identifikasi berdasarkan jenis
penyebab cacatnya diantaranya cacat fisik, cacat biologis, cacat kimia dan cacat
kemasan. Proses identifikasi ini dilakukan oleh tim Quality Control. Adapun data
statistik cacat produksi pada PT. NUSA dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :
Tabel 2. Statistik Cacat Produksi Pada Proses Produksi Ebi Furay PT. NUSA 2011.
No. Bulan
Total Produksi Kg Total Broken kg
% Broken
1
Januari
17094.78
675.31
3.950387
2
Februari 22859.15
314.35
1.37516
3
Maret
60719.27
2053.41
3.381801
4
April
106407.76
435.40
0.409181
5
Mei
125009.84
496.17
0.396905
Sumber : Departemen Quality Control PT. NUSA
Cacat Fisik
Cacat fisik meliputi kerusakan bahan, dalam proses pengolahan produk eby furay
cacat fisik adalah cacat yang paling sering dijumpai terutama pada proses penerimaan
bahan baku, banyak dari penolakan bahan baku udang disebabkan karena kerusakan
fisik yang tidak memenuhi standar seperti, bentuk ukuran udang yang kecil, warna
kemerah-merahan pada bahan baku yang disebabkan oleh tempratur yang tidak sesuai.
Dalam proses pengolahan kerusakan fisik ini banyak dijumpai pada proses pengupasan
kulit udang, pemotongan kepala, pencabutan buntut dan usus, proses tersebut
membutuhkan ketelitian para pekerja sehingga tidak merusak bahan, kerusakan karena
penanganan yang salah dapat berakibat fatal pada proses selanjutnya.
Cacat Kimia
Cacat kimia disebabkan karena kontaminasi oleh bahan-bahan kimia yang
berbahaya bagi kesehatan. Dalam pengolahan produk eby furay, cacat kimia paling
sering dijumpai adalah penggunaan antibiotik yang berlebihan, hal ini biasa dijumapai
pada prses penerimaan bahan baku yaitu antibiotic yang berasal dari tambak yang
digunakan petani, penggunaan dengan dosis yang melebihi ambang batas dapat
mencemari bahan. Cemaran antibiotic lainnya juga dapat berasal dari pengolahan yaitu
penggunaan antibiotic sebagai campuran air untuk keperluan sanitasi pencucian udang
namun hal ini sangat jarang terjadi karena control selalu dilakukan, bahkan untuk
kedepannya penggunaan antibiotik pada penanganan bahan pangan sudah mulai di
hilangkan.
Cacat Biologi
Cacat biologi merupakan cacat atau kerusakan bahan yang ditimbulkan akibat
cemaran mahkluk hidup seperti serangga dan mikroorganisme. Dalam proses
pengolahan eby furay, cacat yang ditimbulkan karena cemaran biologi adalah yang
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paling banyak dijumpai terutama cemaran yang disebabkan oleh mikroorganisme,
mengingat bahan olahan meruapakan bahan pangan yang sangat rentan terkontaminasi
oleh mikroorganisme. Cacat karena kontaminasi mikroorganisme ini bisa terjadi di
semua proses produksi, oleh karena itu untuk menghindari cacat atau kerusakan yang
dapat ditimbulkan, dilakukan penanganan dengan menurunkan suhu bahan dengan
menggunakan air chilling dan es untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme.
Untuk itu suhu bahan perlu untuk selalu dikontrol selama proses pengolahan
berlangsung.
Cacat Kemasan
Jenis cacat yang terakhir adalah cacat kemasan, cacat kemasan merupakan cacat
yang ditimbulkan akibat kerusakan kemasan produk seperti basah dan penyok, hal ini
biasa terjadi pada saat penanganan akhir seperti di ruang penyimpanan akibat kelalaian
pekerja dalam mengangkat bahan dan menyusun bahan di ruang penyimpanan sampai
pada pengangkutan ke dalam container dari ruang penyimpanan juga kerap terjadi
kerusakan kemasan.
Penyusunan Strategi Manajemen Pengawasan dan Pengendalian Mutu dengan
metode Analitycal Hierarchy Process (AHP)
Hierarki keputusan disusun dengan menyesuaikan hierarki awal dengan pendapat
para pakar. Secara umum, struktur hierarki tersebut terdiri dari lima level yaitu fokus
(merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan), faktor (merupakan hal yang
mempengaruhi tujuan akhir/fokus), aktor (merupakan pelaku yang berperan
mempengaruhi faktor), objektif (merupakan tujuan yang ingin dicapai dari setiap aktor),
serta pemilihan alternative dtrategi yang dapat dilakukan (Saaty,2003).
Fokus pada penelitian ini adalah strategi manajemen pengawasan dan
pengendalian mutu proses produksi ebi furay pada PT. NUSA. Faktor merupakan hal
yang berperan dalam mewujudkan strategi pengawasan dan pengendalian mutu
diantaranya berupa, sanitasi karyawan dan bangunan, mutu harapan konsumen, kinerja
proses produksi, mesin dan peralatan. Aktor merupakan pihak yang berperan dalam
mempengaruhi faktor-faktor tersebut diantaranya adalah, karyawan, konsumen, manajer
quality assurance dan quality control. Supplier bahan baku udang dan Lembaga
Sertifikasi mutu perikanan.
Tujuan yang ingin dicapai PT. NUSA diantaranya adalah meningkatkan
kemampuan karyawan dan hygiene bangunan, penjaminan keamanan pangan,
peningkatan harga jual produk di pasaran, pemenuhan mutu yang sesuai dengan harapan
konsumen, peningkatan pangsa pasar. Sedangkan alternative strategi yang dapat
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan jalan aplikasi Good
Manufacturing Parctices (GMP), penyesuaian mutu dengan harapan konsumen,
meningkatkan kinerja proses produksi, perawatan dan pemeliharaan mesin serta
peralatan produksi.
Hierarki strategi pengawasan dan pengendalian mutu proses produksi ebi furay
pada PT NUSA selanjutnya akan diolah dengan bantuan program Software Criterium
Decision Plus Student Version 3.0. Hasil Hierarki proses dapat dilihat pada gambar 2
Berikut :
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Gambar 3: Hierarki Strategi Manajemen Mutu Proses Produksi Produk KarkasProduksi
Produk
Ebi Furay PT. NUSA dengan Menggunakan Software Criterium Decision
Plus Student Version 3.0.
Setelah melakukan analisis secara menyeluruh mengenai faktor pelaku dan tujuan
yang hendak dicapai dalam meningkatkan strategi pengawasan dan pengendalian mutu
produk ebi furay pada PT. NUSA, maka berikutnya adalah melakukan analisis untuk
menentukan pemilihan strategi yang paling tepat yang akan dijadikan sebagai prioritas
utama. Dari hasil yang diperoleh berdasarkan metode Analitycal Hierarchy Process
(AHP) dapat dilihat pada Table 3.
Tabel 3. Hasil Prioritas Strategi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Proses Produksi
Ebi Furay PT. NUSA.
Prioritas Strategi
Bobot Prioritas
Penerapan aplikasi HACCP (GMP dan SSOP)
0,911
1
Meningkatkan pengetahuan & keterampilan karyawan

0,819

3

Peningkatan pengawsan mutu bahan baku

0,858

2

Peningkatan pengawasan &pengendalian kinerja produksi

0,588

5

Pengujian dan pemeliharaan mesin & peralatan produksi

0,729

4

Strategi Pengawasan dan Pengendalian Mutu
Analisa terhadap lingkungan perusahaan memperlihatkan bahwa faktor lingkungan
internal yang paling berpengaruh adalah bahan baku, sanitasi produksi, kinerja mesin
dan peralatan serta sumber daya manusia, sedangkan faktor lingkungan eksternal yang

387

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

paling berpengaruh adalah konsumen, teknologi proses, supplier dan pesaing.
Berdasarkan analisis Hierarki yang telah dilakukan maka alternatif strategi yang dapat
dilaksanakan oleh pihak perusahaan dalam mengendalikan mutu produknya saat ini
adalah sebagai berikut
1. Penerapan aplikasi HACCP (GMP dan SSOP)
2. Meningkatkan pengawasan mutu bahan baku
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan
4. Pengujian dan pemeliharaan mesin dan peralatan produksi
5. meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu kinerja produksi
Tabel 5. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman Dalam Implementasi
Sistem Mutu Dan Keamanan Pangan.
Startegi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk
KEKUATAN
KELEMAHAN
PELUANG
 Tersedianya sistem
 Kualitas SDM belum memadai  Globalisasi
manajemen mutu dan  Kelembagaan koordinasi belum
produk
keamanan (HACCP,
terpadu, internal perusahaan
agroindustri
GMP dan SSOP ISO)
maupun eksternal seperti
 Permintaan
 Perkembangan
hubungan dengan supplier.
akan produk
industri pangan yang
 Penguasaan Iptek yang masih
tiap tahun
semakin pesat
lemah
semakin
 Tersedianya UU
 Kualitas Bahan Baku masih
meningkat
Pangan dan Peraturan
dibawah standar spesifikasi

ANCAMAN
 Persaingan
internasional
yang semakin
ketat
 Peraturan dan
kesepakatan
internasional
(WTO/TBT,
CAC, dll)

IMPLEMENTASI PROGRAM DAN PENGAWASAN

Dalam memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, perusahaan harus
mampu menerapkan pendekatan HACCP untuk menghasilkan produk yang aman, serta
mengacu pada ISO 9001 (SMM) untuk menghasilkan produk yang Bermutu dan ISO
22000 (SKPM) untuk menjamin Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Gambar 2.
Menyajikan pengembangan sistem mutu dan keamanan pangan yang menekankan pada
penerapan sistem jaminan mutu untuk setiap mata rantai dalam pengolahan pangan
yaitu GAP/GFP (Good Agriculture/Farming Practices), GHP (Good Handling
Practices), GMP (Good Manufacturing Practices), GDP (Good Distribution Practices),
dan GCP (Good Cathering Practices).
Implementasi HACCP, (ISO 9001(SMM) dan ISO 22000 (SMKP)

Produksi Bahan
Baku (on Farm)

GAP
(Good Agriculture
Practices)

Penanganan
Bahan Baku

GHP
(Good Handling
Practices)

Pengolahan
(transformasi)

GMP
(Good Manufacturing
Practices)

Distribusi

Konsumen

GDP
(Good Distribution
Practices)

GCP
(Good Cathering
Practices)

Gambar 4. Strategi Pengimplementasian Sistem Pengawasan dan Pengendalian Mutu
dalam menghasilkan produk yang aman dan bermutu.
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Keunggulan bersaing yang berkelanjutan dapat dicapai apabila kemampuan
presiden direktur dalam hal ini adalah manajemen puncak dalam berkreasi untuk
mengimplementasikan strategi yang ada pada seluruh elemen dalam perusahaannya,
sehingga akan menopang terwujudnya tujuan perusahaan diantaranya pemenuhan mutu
harapan konsumen, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, mampu menjamin
keamanan pangan dan meningkatkan respon terhadap pasar. Sehingga pada akhirnya
PT. NUSA mampu menciptakan persaingan dalam jangka waktu yang lama.
KESIMPULAN
Hasil penelitian diperoleh, faktor-faktor bahaya pada tahapan proses pengolahan
produk ebi furay pada PT. NUSA yang termasuk dalam titik kendali kritis (CCP)
berdasarkan analisa HACCP adalah: Bahaya dari aspek biologis yang disebabkan oleh
cemaran mikroorganisme, bahaya fisik disebabkan oleh kesalahan penanganan proses
pengolahan seperti kontrol suhu dan waktu dan bahaya kimia disebabkan oleh
kontaminasi bahan kimia seperti penggunaan bahan antibiotik yang berlebihan. Faktorfaktor penyebab cacat bahan selama proses produksi sebagaian besar berasal dari cacat
bahan baku dari suplier dan kedisiplinan karyawan dalam proses produksi. Sedangkan
lima prioritas strategi pengawasan dan pengendalian mutu yang di usulkan yaitu (1)
penerapan aplikasi HACCP (GMP dan SSOP), (2) meningkatkan pengawasan mutu
bahan baku, (3) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, (4) pengujian
dan pemeliharaan mesin dan peralatan produksi, dan (5) meningkatkan pengawasan dan
pengendalian mutu kinerja produksi. Dari hasil kajian srategi disimpulkan PT. NUSA
memiliki peluang untuk berkembang di tengah persaingan
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1

Abstrak
Penelitian ini bertujuan merancang teknologi informasi yang dapat menjadi sumber
informasi dalam peningktan mutu biji, menunjang kelancaran aktivitas perusahaan dan dapat
menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat.Tujuan khusus : (1) Menentukan data sistem
informasi yang akan di rancang, (2) Menentukan desain sistem informasi, (3) Mengimplementasi
dan melakukan perawatan pada sistem informasi yang di rancang. Metode yang digunakan
adalahpendekatan System Development Life Cycle (SDLC) O‘Brien 1990. SDLC terdiri dari
beberapa tahapan, yaitu 1) Investigasi system, 2) Analisis system, 3) Desain system, 4)
Implementasi, dan 5) Perawatan. Hasil Penelitian ini peroleh, jumlah halaman web yang
dihasilkan pada SIM mutu perusahaan sebanyak 23 halaman. Komponen data yang terlibat dalam
system database SIM mutu terdiri dari 3 yaitu data registrasi dan coding, hasil analisis quality
supplier dan hasil analisis quality storage. Desain sistem yang dibuat berdasarkan diagram alur
perusahaan kemudian menentukan sub sistem. Kriteria kinerja sistem menghasilkan laporan data
mutu supplier dan laporan data quality storage secara lengkap. Selain itu menyediakan grafik radar
mutu SNI perhari, bulan dan tahun. SIM Mutu perusahaan diuji coba pada suatu personal
computer dengan menggunakan browser. Berdasarkan hasil uji coba pada personal computer,
system dapat bekerja dengan baik dan informasi yang ditampilkan sesuai dengan desain system.
Kata Kunci : Sistem informasi manajemen, mutu SNI mutu, mutu biji kakao supplier, mutu biji
kakao storage, grafik radar desain sistem, database.

PENDAHULUAN
Tanaman kakao (Theobroma cacao L.) merupakan tanaman tropis yang berasal
dari Amerika Tengah. Indonesia merupakan negara penghasil kakao terbesar ketiga dunia,
dengan produksi mencapai 435.000 ton atau sekitar 13,5 persen dari jumlah produksi dunia
dan satu-satunya produsen kakao yang masih bisa ditingkatkan volume produksinya,
karena kemampuan kita mengembangkan areal lahan kakao dan faktor lain yang
mendukung. Sulawesi Selatan merupakan penghasil komoditas kakao terbesar di
Indonesia, sebahagian besar masalah yang menyangkut perkakaoan Indonesia
ditentukan oleh kakao Sulawesi Selatan. Luas areal komoditas kakao di Sulawesi
Selatan selama tahun 2005 sekitar 222.566,82 Ha sedangkan produksi yang dihasilkan
178.424,61 ton/tahun diusahakan oleh perkebunan rakyat. Lokasi pengembangan utama
komoditi ini adalah Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Sampai saat ini
kurang dari 10 % produksi biji kakao yang diolah di Sulawesi Selatan menjadi ‖bubuk
kakao‖ dan ‖mentega kakao‖ sisanya langsung diekspor keluar negeri.
Peran perusahaan ekspor di Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pendapatan daerah
dan devisa negara sangatlah besar. Namun yang menjadi kendala ialah mutu biji kakao yang
diperoleh dari pedangan pengumpul atau perkebunan masih rendah sehingga dapat menjadi
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masalah dalam meningkatkan ekspor biji kakao internasional. Agar dapat bertahan dan
berkembang, perusahaan ekspor harus mampu meraih nilai tambah melalui perbaikan mutu
biji kakao. Salah satu cara untuk memperbaiki mutu biji kakao pada tingkat petani yaitu
dengan membuat suatu keputusan atau kebijakan yang tepat dan terfokus pada perbaikan
mutu. Untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan dibutuhkan tools atau alat bantu
yang menyediakan informasi baik berupa angka, huruf dan gambar, dimana informasi
tersebut merupakan landasan (pijakan) keputusan yang akan dibuat.
Pengolahan biji kakao yang baik dan memenuhi nilai standarisasi yang telah
ditetapkan, akan mempengaruhi kwalitas (mutu) hasil akhirnya. Proses pengolahan
kakao meliputi pemanenan, pengupasan, pembersihan dan fermentasi biji, pencucian
biji, pengeringan biji, kemudian dihasilkan biji kakao yang siap diolah kembali menjadi
berbagai produk makanan dan minuman. Syarat mutu biji kakao menurut SNI (2008)
dibagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum meliputi ;
seranggah hidup, kadar air, biji berbau asap atau hammy atau berbau asing dan kadar
benda asing. Sedangkan syarat khusus : kadar biji berjamur, kadar biji slaty, kadar biji
berserangga, kadar kotoran waste dan kadar biji berkecambah.
Pada tingkat ekspor, pengelolaan data mutu biji kakao yang dilakukan secara
manual, namun cara tersebut membutuhkan waktu relatif lama sehingga dikhawatirkan
dapat menghambat aktivitas dan efesiensi kerja perusahaan. Selain itu,
akurasi//ketepatan data masih rendah sehingga sering terjadi kesalahan data. Oleh sebab
itu, dibutuhkan suatu teknologi informasi yang dapat menunjang kelancaran aktivitas
industri dan dapat menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Sistem
pengolahan data dan informasi yang tertata rapi muktlak diperlukan oleh pihak standar
mutu di tingkat ekspor, karena dapat mempercepat pengolahan data dan informasi.
Sistem informasi manajemen berbasis komputer merupakan sistem yang dapat
mengolah data dan menyediakan informasi yang bersifat tepat waktu, tepat guna, tepat
sasaran, dapat dipercaya, fleksibel, efisien, dan mengembangkan proses perencanaan
yang efektif. Selain itu juga berguna dalam menentukan tindakan-tindakan yang tepat
serta menunjang pengambilan keputusan, sehingga diperoleh yang tidak terlambat,
memperhatikan semua faktor serta mengefektifkan proses pengambilan keputusan yang
konsisten. Kebutuhan akan data dan informasi oleh pihak manajemen mutu dapat
dipenuhi lewat suatu sistem pengolahan data. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem
informasi manajemenyang mengelolah data dan informasi agar dapat memenuhi
kebutuhan pihak manajement mutu. Tujuan khusus penelitian ini adalah merancang
bangun prototype system informasi manajemen mutu biji kakao pada tingkat ekspordi
Sulawesi Selatan. Sedangkan tujuan umum adalah menentukan data sistem informasi
manajemen yang akan di rancang, menentukan desain sistem informasi manajemen,
serta mengimplementasi dan melakukan perawatan pada sistem informasi manajemen
yang di rancang.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat deskriptif yaitu menjelaskan
secara mendalam objek penelitian, menyusun strategi, serta membuat pencandraan
secara sistematis faktual, akurat dan maksimal berdasarkan hasil analisis yang
dilakukan mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
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Kegiatan Penelitian
Kegiatan penelitian meliputi: persiapan kelengkapan, pengumpulan data, desain
basis data, desain aplikasi, pengujian system, dan perbaikan system.
Metode Pengambilan Data
Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data text sebagai data
utama dan data image sebagai data penunjang. Berikut data yang digunakan dalam
penelitian ini:
1. Data text pada penelitian ini adalah data registrasi dan coding, analisis quality
supplier, dan analisis quality storage perusahaan ekspor di Sulawesi Selatan.
2. Data image yang digunakan pada penelitian ini adalah image diagram alir/flow
chart perusahaan ekspor kakao di Sulawesi Selatan.
Sumber Data
Berdasarkan sumbernya, data yang dikumpulkan dapat dikelompokkan menjadi
dua,yaitu data primer dan data sekunder.
1. Pengumpulan data primer, yaitu dengan mengadakan wawancara dengan
responden ekspordan para pakar yang memiliki pengetahuan tentang pasca panen
dan manajemen mutu biji kakao pada perusahaan ekspor kakao di Sulawesi
Selatan.
2. Pengumpulan data sekunder, yaitu dengan penelusuran buku-buku, hasil-hasil
penelitian, majalah, jurnal dan sumber-sumber lain yang berhubungan.
Bahan dan Alat Penelitian
Alat bantu yang digunakan dalam perancangan system informasi mutu biji kakao
pada tingkat ekspor ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu perangkat keras
(hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras (hardware) yang
digunakan dalam penelitian ini adalah personal computer (PC) dengan spesifikasi
sebagai berikut:
Processor Pentium (R) Dual-Core
RAM Visipro 2GB (GigaByte)
Motherboard Asus P5G41T-MLX3
VGA Geforce 96001 (GigaByte)
Harddisk Seagate 500Gb (GigaByte)
Monitor/LCD Dell15‖
Sementara perangkat lunak dan bahasa pemograman yang digunakan dalam
pengembangan system informasi ini adalah
Windows 7 ultimate (system operasi)
Firefox (browser)
Apache (webserver)
Dreamweavermx 2004 (editor)
MySQL (Database Server)
Microsoft office visio 2007(user interface)
Php (Bahasa pemrograman)
Microsoftexcel 2007 (flat database)
SQL (untuk RDBMS)
Prosedur Penelitian
Metode rancang bagun system informasi mutu biji kakao pada perusahaan
ekspor lakukan dengan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC) O’Brien
1990. SDLC terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1) Investigasi system, 2) Analisis
system, 3) Desain system, 4) Implementasi, dan 5) Perawatan.
Investigasi Sistem
Pada tahapanin vestigasi system dilakukan identifikasi masalah yang mungkin
muncul dan peluang-peluang yang mungkin terjadi. Tahapan investigasi system
meliputi tahap perencanaan dan tahap studi kelayakan.
Tahap Perencanaan
Perancangan system informasi dilakukan berdasarkan permasalahan mutu biji
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kakao pada tingkat ekspor. Masalah utama yang mendasari perancangan system
informasi ini adalah pengolahan data dalam menentukan mutu biji kakao,
penyimpanan data dan informasi dalam pengambilan keputusan. Dari informasi yang
diperoleh kemudian diidentifikasi berbagai hal yang dibutuhkan oleh pihak yang
terlibat. Setelah kebutuhan teridentifikasi serta data dan informasi diperoleh,
kemudian dirancang system yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan komponen
dalam system tersebut.
TahapStudiKelayakan
Kelayakan teknis menyatakan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak
untuk melaksanakan pemrosesan yang diperlukan. Pengembalian ekonomis
menyatakan dapatkah system yang diajukan dinilai secara keuangan dengan
membandingkan kegunaan dan biayanya. Pengembalian non ekonomis menyatakan
dapatlah system yang diajukan dinilai berdasarkan keuntungan-keuntungan yang tidak
dapat diukur dengan uang. Hukum dan etika menyatakan akankah system yang
diajukan beroperasi dalam batasan hukum dan etika. Operasional menyatakan apakah
rancangan system akan didukung oleh orang-orang yang akan menggunakannya.
Jadwal menyatakan mungkinkah menerapkan sistem.
Analisa Sistem
Tahapan analisis system merupakan penelitian atas system yang telah ada
dengan tujuan untuk merancang system baru. Kegiatan analisis system meliputi :
Pendefinisian Kebutuhan Informasi.
Berdasarkan analisa kebutuhan dapat diidentifikasikan bahwa informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna dari system informasi adalah:
a. Aplikasi penentuan mutu (SNI) biji kakao supplier perusahaan ekspor
b. Grafik-grafik mengenai peningkatan atau penurunan mutu supplier, dan storage.
Pendefinisian criteria kerja
Tujuan tahap ini adalah untuk menspesifikasi secara tepat apa yang harus
dicapai oleh system. Pada tahapan ini dibutuhkan kerjasama antara
penggunadananalissystem.
Desain Sistem
Tahapan yang menjelaskan bagaimana system akan memenuhi kebutuhan
informasi bagi pengguna disebut desain system. Tahapan ini meliputi desain userinter
face, desain data dan desain proses.
Desain User Interface
Desain ini berfokus untuk memberikan dukungan pada interaksi antara
pengguna dan aplikasi berbasis computer sehingga tercipta rancangan form yang
efesien dan menarik untuk input dan output bagi pengguna.
Desain Data Flow
Desain data flow dimaksudkan untuk mendapatkan tipe data yang mengalir
dalam sebuah alur bisnis, sehingga memberikan kemudahan dalam menyusun system
basis data. Aktivitas desain data flow adalah mendesain kebutuhan program dan
prosedur bagi sistem informasi tersebut. Desainer berkonsentrasi dalam
mengembangkan spesifikasi detail dari program yang akan dikembangkan agar sejalan
dengan desain user interface dan desain data.
Desain Database
Aktivitas desain data berfokus dalam mendesain struktur basis data yang akan
digunakan. System ini didesain untuk memenuhi seluruh atau sebagaian informasi
yang dibutuhkan pengguna. Informasi yang disajikan didukung oleh data-data yang
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ada, yaitu data standar mutu SNI meliputi syarat umum, syarat khusus dan bean count,
data status pembelian, status penjualan, nama atau assl supplier perusahaan dan datadata tambahan lainnya.
Implementasi
Tahapan implementasi meliputi pengadaan hardware dan software,
Pengembangan software, pengujian program danp rosedur, pengembangan
dokumentasi, dan aktivitas instalasi kebutuhan program.
Perawatan
Tahapan akhir siklus daur hidup system (SDLC), Tahapan ini meliputi kegiatan
pengawasan, evaluasi dan modifikasi system yang sesuai. Perawatan system hanya
dilakukan selama proses perancangan selesai belum dilaksanakan.
Aktifitas
Input Data
Proses
Output

Pemasukan Data

PencarianData

PenghapusanDat
a
Validasi Data

Data
Supplier
Data
Storage
Data
Penjualan

Sistem
Informasi
Manajemen
Perusahaan
Ekspor

Laporan, Mutu dan
Grafik Radar SNI,
Quality Supplier
Perusahaan
Laporan Mutu dan
Grafik Radar
SNI,Quality Storage
Perusahaan

Gambar 1. Diagram Input Output System Informasi Manajemen
HASIL DAN PEMBAHASAN
Desain System Database
Perancangan system database SIM mutu perusahaan ekspor, diperlukan diagram
alur proses perusahaan. Diagram alur proses berisi proses-proses yang dilakukan
perusahan mulai biji supplier masuk hingga di eksport. Dari diagram alur tersebut, kita
dapat menentukan proses-proses mana dari diagram alur yang perlu dilakukan
pengambilan data. Data yang diambil merupakan data yang berhubungan dengan mutu
biji kakao. Setelah mendapatkan diagram alur perusahaan,kemudian membuat sub
system dari proses (diagram alur) tersebut dan menentukan nama/title sub sistem.
Tujuan dilakukan pemberian nama/tittle agar pada proses desain system nantinya,tidak
terjadi kesalahan penentuan dan penambahan sub system. Berdasarkan diagram alur
perusahaan dan sub system yang dirancang, secara lengkap dapat dilihat pada Gambar
2.
Untuk membuat desain system SIM mutu maka kumpulan dari beberapa sub
system dihubungkan. Sub system dapat pula tambahjika dirasa perlu, diluar dari
diagram alur perusahan. Desain system dibuat berdasarakan tujuan pembuatan SIM
mutu perusahaan ekspor yaitu untuk mengetahui mutu biji tiap supplayer berdasarkan
SNI, melihat perubahan mutu (parameter mutu) supplayer, mengetahui mutu
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penyimpanan dan perubahannya selama sebulan dan setahun. Untuk mempermudah
pemahanaman dalam mengetahui dan melihat perubahan mutu supplier serta mutu
penyimpanan, secara jelas dapat dilihat pada grafik radar.Selain itu SIM ini
mempercepat pengimputan data, pengolahan data dan penyimpanan data, serta
memperkecil kesalahan (error). Berdasarkan tujuan tersebut maka desain system SIM
mutu dapat dilihat pada Gambar 3.
Berdasarakan tujuan pembuatan SIM mutu perusahaan maka dibuat perancangan
desain system dengan ada tujuh sub system dan satu server. Ketujuh sub system tersebut
ialah registrasi dan coding, quality supplier, quality stroing, manajemen pembelian,
laporan dan grafil supplier, laporan dan grafik quality stroing, dan admin. Registrasi
dan coding bertugas untuk mengisi nama/pemilik, alamat/asal, volume, code biji cacao
dan tanggal supplier, sedangan quality supplier bertugas untuk mengisi hasil analisis
qualitas biji supplier. Kedua sub sistem tersebut saling berhubungan, hasil dari
pengimputan data diproses oleh server kemudian dapat dilihat pada laporan dan grafik
quality supplier. Sub system (user) quality storing bertugas mengisi hasil analisis biji
kakao sebelum digudangkan kemudian diproses oleh server dan dihasilkan oleh user
laporan dan grafik quality supplier.Admin bertugas untuk mengontrol server dan sub
system (user) lain. Selain itu admin dapat melihat, merubah dan memperbaiki system
apabila terjadi kesalahan user, serta menyimpan hasil pengimputan data dalam bentuk
file dan documen.
Komponen-komponen data yang terlibat dalam system database manajemen mutu
kakao terdiri 3 komponen data, yaitu coding dan registrasi, quality supplier dan quality
export. Data tersebut di organisasi dengan menggunakan software Microsoft Excel
2007. Komponen-kompenen data yang digunakan dalam perancangan database
manajemen mutu biji kakao disajikan pada padalampiran (database). Komponen data
coding dan registrasi mendiskripsikan proses awal yang dilakukan perusahaan dengan
mengimput data-data yang penting, untuk diolah nantinya. Komponen data coding dan
registrasi perusahaan berisi tanggal, supplier, mt, total bags, dan kode produk. Kelima
data tersebut disatukan dalam satu tabel untuk mempermudah dalam pengimputan dan
pengolahan data.Yang perlu diketahui bahwa tujuan pemberian kode produk supplier,
agar pada proses analisis quality supplier, tidak mengetahui asal supplier perusahaan
sehingga bersifat rahasia. Kompenen data quality supplier mendiskripsikan hasil analisis
quality tiap-tiap supplier perusahaan.Sedangkan komponen data quality storing
mendiskripsikan hasil analisis quality storing produk setalah dilakukan beberapa
perbaikan quality. Dari beberapa komponen data tersebut dan desain system yang telah
dirancang maka dibuatlah database SIM mutu. Database SIM mutu perusahaan ekspor
dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 2. Diagram Alur Perusahaan
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Gambar 3. Desain Sistem SIM Mutu Perusahaan

Gambar 4. Database SIM mutu perusahaan
Desain User Interface
System informasi manajemen mutu perusahaan dirancang berdasarakan data dan
informasi kegiatan yang dilakukan perusahaan terkait dengan mutu biji kakao. SIM
mutu ini dirancang dengan menggunakan apache (web server), Php (bahasa
pemrograman), SQL (untuk RDBMS), Firefox (browser), Dreamweaver MX 2004
(editor), dan server Personal Web Server (PWS). Jumlah halaman web yang dihasilkan
pada SIM mutu perusahaan sebanyak 23 halaman.
Pada Gambar 5 disajikan tampilan halaman utama SIM mutu
perusahaan.Halaman untama terdiri dari 2 struktur menu utama yatiu menu pilihan
utama dan menu pilihan penunjang.
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Gambar 5. Halaman Utama SIM Mutu Perusahaan
Menu Pilihan Utama
Memuat menu-menu utama system, yaitu pengolahan data mutu perusahaan. Pada
pilihan utama ini terdapat 9 pilihan sub menu, yaitu Manajemen Modul, Manajemen
User, Manajemen Menu user, Manajemen supplier, Registrasi dan Coding, Analisis
quality supplier, Laporan Quality Supplier, Analisis Quality Storage, dan laporan
Quality Strorage.
Manajemen Modul
Halaman ini menyajikan informasi menu-menu (modul) utama yang terdapat pada
web.Pada halaman ini terdapat pilihan untuk menambah menu (modul) utama dan tabel
informasi modul yang telah ada. Tabel informasi modul berisi nama modul, link,
publish aktif dan aksi (edit atau hapus). Untuk aksi (edit atau hapus) memilih edit maka
akan muncul halaman baru yaitu form berisi nama modul, link, publish (Y/N), aktif
(Y/N) dan urutan. Untuk pilihan tambah modul pada halaman manajemen modul berisi
nama modul, link, publish (Y/N), dan aktif (Y/N). Halaman modul ini akan dipakai oleh
admin perusahaan untuk mengatur urutan, menambah, mengedit judul, mengaktifkan,
dan mempublilish menu. Pada Gambar 6 dan 07disajikancontoh tampilan halaman
manajemen modul dan form tambah Modul.

Gambar 6. Halaman Menu Manajemen Modul SIM
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Gambar 7. Halaman Form Tambah Modul
Manajemen User
Halaman ini menyajikan informasi data user yang dapat mengakses/mengimput
data ke web local ini.Terdapat pilihan ―tambah user‖ dan tampilan tabel yang berisi user
name, status user, blokir, update data (edit/hapus).Jikamemilih ‗tambah user‖ akan
muncul form baru yang berisi user name, password, nama lengkap, email, nomor
telepon, lever user dan blokir (Y/N). Pada tabel manajemen user jika memilih update
data, akan muncul user name, password baru dan blokir (Y/N). Modul (menu)
manajemen user dibuat karena pada SIM mutu perusahaan ini bersifat clean-server
sehingga informasi setiap user perlu diketahui dan diatur oleh admin perusahaan.
Tampilan halaman manajemen user dapat dilihat Gambar 8.

Gambar 8.Halaman Menu Manajemen User

Gambar 9. Halaman Tambah User.
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Manajemen Menu User
Menu manajemen user terkait dengan manajemen user. Setelah menentukan user
ditiap clean/user pada menu sebelumnya (manajemen user), maka menu manajemen
user inilah ditentukan menu apa saja yang dapat diakses atau dilakukan pengimputan
data. Pada halaman ini menampilkan pilihan tambah menu dan lihat menu berdasarakan
pencarian nama user. Pilihan tambah menu akan menampilkan form baru yang dapat
memilih dengan mencentang menu user dan memilih nama user kemudian disimpan
atau batal. Pada form tambah menu ini : memilih beberapa menu user yang nantinya
dapat di akses oleh user.Bagian bawah form tersebut ditampilkan pilihan user yang
dapat mengakses menu yang sebelumnya dipilih. Halaman manajemen menu dan user
kita dapat juga melakukan pencarian data berdasarkan nama user dan keseluruhan user.
Caranya dengan mencentang salah satu ―nama user‖ kemudian memilih ―lihat menu‖
sedangkan untuk menampilkan keseluruhan user : memilih lihat menu tanpa
mencentang ―nama user‖ sehingga akan muncul tabel. Tabel tersebut berisis data id
menu yang dapat akses oleh user (Gambar 11). Pada tabel terdapat pilihan aksi
(edit/hapus). Jika memilih edit akan muncul form baru edit ―menu user‖ dimana pada
form tersebut kita dapat mengganti/merubah ―menu‖ dan ―user‖ sebelumnya.Tampilan
halaman manajemen menu user dapat dilihat Gambar 10.

Gambar 10. Halaman Menu Manajemen dan User

Gambar 11. Halaman Tambah Menu User Baru

Prosiding Seminar Nasional 2016 PATPI
Makassar,Sulawesi Selatan,18-20 Agustus 2016

Manajemen Supplier
Halaman manajemen supplier berisi data lengkap supplier perusahaan.Halaman
ini menampilkan pilihan tambah supplier dan tabel data supplier.Pilihan tambah
supplier menampilkan form yang harus isi. Form tersebut diantaranya, nama supplier,
alamat supplier, nomor telepon, contact person dan keterangan, sehingga tabel data
supplier akan berisi data-data tersebut. Namun tidak semua data ditampilkan pada tabel
manajemen supplier seperti infomasi keterangan supplier.Tampilan halaman manajemen
supplier dapat dilihat Gambar 12 dan 13.

Gambar 12. Form Tambah Supplier

Gambar 13. Halaman Menu Manajemen Supplier
Registrasi dan Coding
Berdasarakan data yang diperoleh dari perusahaan, menu registrasi dan coding
menampilkan isian data kakao yang masuk ke perusahan dan informasi biji kakao yang
belum dianalisis pada proses selanjutnya yaitu analisis quality supplier. Pada Gambar
15, pilihan tambah data kakao masuk akan menampilkan halaman baru (Gambar 16)
berisi perusahaan supplier, mt, total bags, kode kakao, tanggal masuk. Sedangkan
pilihan ―kakao yang belum dianalisis‖ menampilkan informasi berupa tabel (Gambar
14). Isi dari tabel tersebut sama pada hasil isian halaman/form ―tambah data kakao
masuk‖. Namun jika terjadi kesalahan data dalam tabel maka data tersebut masih dapat
di edit dengan memilih ―edit‖ pada isi tabel aksi. Informasi kakao yang belum dianalisis
perlu diketahui, agar alur data proses pengimputan dan analisis quality supplier berjalan
efisien.
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Gambar 14. Form Hasil Input Data Supplier Belum Dianalisis

Gambar 15. Halaman Menu Registrasi dan Coding

Gambar 16. Form Input Data Supplier
Analisis Quality Supplier
Halaman menu analisis quality supplier menampilkan penginputan data hasil
analisis yang telah dilakukan dilaboraturium. Pada halaman tersebut terdapat 2 pilihan
analisis langsung dan analisis kualitas dengan empat kriteria kadar kotoran. Selain itu
terdapat pula informasi data kakao yang telah diinput.Halaman form analisis langsung
berisi kode kakao, moisture, bean count, mouldy, slaty, insect, waste, germinated dan
tanggal analisis, sedangan form analisis dengan empat kriteria kadar kotoran (Gambar
18) sama dengan isi form analisis langsung (Gambar 19) tetapi ada penambahan empat
criteria waste yaitu flat bean, clusture, placenta dan f. matter.Pada Gambar 17 berisi
tabel data kakao yang sudah dianalisis. Fungsi dari tabel tersebut agar user data dapat
melihat hasil dari pengiputannya dan apabila terjadi kesalahan pengimputan data maka
dapat langsung di edit dengan memilih aksi (edit) pada ujung kanan tabel.
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Gambar 17. Halaman Menu Analisis Quality Supplier

Gambar 18. Form Analisis Quality Supplier dengan 4 Kriteria Waste

Gambar 19. Form Analisis Langsung Quality Supplier
Manajemen Pembelian
Halaman menu manajemen pembelian menampilkan tambah data beli dan tabel
data kakao yang sudah di analisis pada analisis quality supplier. Jika memilih tambah
data beli maka akan muncul form analisis kualitas kakao. Di form tersebut ditampikan
kode kakao yang bias dipilih untuk menyatakan bahwa kode tersebut dibeli atau cancel.
Setelah proses tersebut maka pada tabel halaman manajemen pembelian, isi dalam tabel
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(data kakao yang sudah dianalisis dan belum dibeli) akan berkurang karena telah
memiliki status beli.Fungsi menu manajemen pembelian ialah memberikan status
produk/kakao yang masuk, dimana status tersebut ialah beli atau cancel. Halaman menu
manajemen pembelian dan form tambah data beli dapat dilihat pada Gambar 20 dan 21.

Gambar 20. Form Tambah Data Beli

Gambar 21. Halaman Menu Manajemen Pembelian
Laporan Quality Supplier
Halaman menu laporan quality supplier berisi infomasi yang dinput oleh user
registrasi dan coding, analisis quality supplier serta manajemen pembelian.Selain itu
terdapat pula informasi standar mutu nasional dan grafik radar mutu.Untuk melihat data
informasi tersebut, pada halaman ini penampilkan beberapa pilih yatiu lihat data
berdasarkan kode (registrasi coding), supplier dan tanggal.Dari ketiga pilihan, semua
memiliki tabel informasi data yang sama yaitu tanggal masuk, supplier, mt, total bags,
kode, tanggal analisis, moisture, bean count, mouldy, slaty, insect, waste, germinated,
mutu SNI, grafik dan status beli. Namun untuk lihat data berdasarkan kode,hanya dapat
diprint. Berdasarakan supplier, dapat melihat grafik radar mutu SNI bulanan dan
tahunan, export tabel ke excel, dan print. Berdasarkan tanggal, tabel data informasi
dapat di ekspor ke excel dan print.Grafik yang dihasilkan berupa grafik radar dan
terdapat informasi asal supplier dan kode.Secara jelas dapat dilihat di Gambar 22.
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Gambar 23. Halaman Menu Laporan Quality Supplier
Analisis Quality Storage
Menu halaman analisis quality storage menampilkan pilihan analisis quality
storage dan tabel hasil pengimputan analisis (Gambar 24). Pilihan analisis quality
storage menampilkan form yang berisi stafel, tanggal, mt, total bags, remark,
keterangan, moisture, bean count, mouldy, slaty, waste (flat bean, clusture, plancenta, f
matter), germinated, pH dan FFA.Tabel informasi data quality storage berisi hasil
pengimputan dari form analisis quality storage. Data dalam tabel informasi dapat diedit
apabila terjadi kesalahan dalam pengimputan dengan memilih form aksi (edit/hapus).
Halaman form hasil analisis quality storage dapat dilihat pada Gambar 25.
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Gambar 24. Menu Halaman Analisis Quality Storage

Gambar 25. Halaman Form Hasil Analisis Quality Storage
Laporan Quality Strorage.
Menu halaman data quality storing menampilkan informasi hasil pengimputan
analisis quality storage.Pilihan button yang terdapat pada halaman yaitu tampilkan
semua produk, lihat berdasarakan tanggal, grafik bulanan, grafik tahunan.Informasi data
dari tabel quality storage yaitu stafel, tanggal, mt, total bags, moisture, bean count,
mouldy, slaty, waste (flat bean, clusture, plancenta, f matter), germinated, pH, FFA,
remark, dan grafik radar (harian bulanan dan tahunan). Tabel informasi data quality
storage dapat di ekspor ke excel dan diprint langsung dalam bentuk laporan. Jika
memilik button print maka dalam tabel tesebut akan menambahkan qualitas mutu
storage berdasarkan standar SNI. Terdapat pilihan button yang tersedia pada halaman
menu untuk mengeksport ke excel dan print laporan. Halaman laporan analisis quality
storage secara jelas dapat dilihat pada Gambar 26.
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Gambar 26. Halaman Laporan Analisis Quality Storage
Menu PilihanPenunjang
Menu pilihan penunjang berupa menu profil SIM mutu perusahaan menu pilihan
keluar dan button back.Menu pilihan keluar memiliki perintah keluar dari halaman user
yang menggunakan web local sedangkan button back ialah perintah untuk kembali ke
halaman sebelumnya. Menu pilihan penunjang dapat dilihat pada Gambar 27

Gambar 27. Menu Pilihan Penunjang
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Analisis System Informasi Manajemen Mutu Kakao terhadap Kebutuhan
Informasi Perusahaan.
Beberapa masalah yang timbul di perusahaan ekspor sehingga system ini dibuat
diantaranya (a) Dibutuhkan suatu system yang dapat membantu mempercepat aktifitasaktifitas perusahaan, (b) mutu biji kakao yang ada Berdasarkan kebutuhan informasi
pengguna dan hasil rancangan system informasi manajemen, dihasilkan memenuhi
kebutuhan informasi bagi perusahaan. Rancangan system informasi manajemen mutu
menghasilkan standar mutu supplier dan quality storage berdasarakan SNI.Informasi
tersebut sangat dibutuhkan perusahaan untuk meningkatkan quality bijinya.Selain itu
dari hasil system informasi mananajemen mutu dapat pula diperoleh informasi
mengenai perubahan mutu supplier tiap bulan dan tiap tahun.Dari informasi tersebut
perusahaan dapat mengetahui pada bulan ke berapa mutu dari tiap-tiap supplier
mengalami penurunan.Perubahan mutu tersebut secara jelas dapat dilihat dari tiap-tiap
parameter mutu lalu dibandingkan.Selain membandingkan parameter mutu dapat pula
membandingkan perubahan qualitas mutu berdasarkan SNI.
Analisis System Informasi Manajemen Mutu Kakao Perusahaan terhadap Kriteria
Kerja System.
Kriteria kinerja system ialah menspesifikasikan secara tepat apa yang harus
dicapai oleh system. SIM mutu kakao telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
oleh system. Tujuan system ini ialah mengetahui standar mutu supplier dan standar
mutu quality storage berdasarkan standar nasional Indonesia biji kakao yang dibuat oleh
badan standarisasi nasional. Berdasarkan defenisi dan tujuan SIM mutu maka criteria
kinerja sistemnya ialah menyediakan laporan data mutu supplierdan laporan data quality
storage secara lengkap. Mulai dari biji masuk sampai status pembelian dan quality
storage, menyediakan grafik radar mutu SNI perhari, bulan dan tahun, penyimpanan
data dapat dalam bentuk document dan file.
Pengujian Sistem Informasi Manajemen
Sistem informasi Manajemen mutu perusahaan ekspor diuji coba pada suatu
personal computer dengan menggunakan browser Firefox. Berdasarkan hasil uji coba
pada personal computer, system dapat bekerja dengan baik dan informasi yang
ditampilkan sesuai dengan desain system. Persepsi perusahaan ekspor terhadap SIM
mutu yang telah dirancang bahwa system tersebut jika dilihat dari beberapa menu dan
fungsi dari menu-menu secara keseluran telah sesuai dengan alur proses perusahaan.
System informasi manajemen yang berbasis web local sangat menguntungkan
perusahaan untuk menjaga keamanan data. Begitu pula pada system yang besifat clen
server (user). Dimana system tersebut memungkinkan pengimputan data pada berbagai
user (komputer) sehingga mempermudah dalam pengiputan data dan pembagian kerja.
System penyimpanan data pada system informasi manajemen membantu perusahaan
merapikan data-data penting perusahan karena pada system ini, penyimpanan data dapat
dilakukan pada berbagai format yaitu berupa document (hasil print) dan file (jpg, excel
dan sql).
Hasil dari system yang berupa laporan quality supplier dan quality storage dapat
digunakan perusahaan sebagai informasi untuk meningkatkan mutu supplier dan
storage. Sedangkan informasi mutu supplier dan storage berdasarakan SNI merupakan
informasi dan hal baru bagi perusahaan. Pada rancangan system ini, hasil dari system
yang berupa informasi mutu supplier dan storage berdasarakan SNI dibuat, agar dari
beberapa criteria mutu di gabung untuk menyimpulkan mutu biji kakao secara
keseluruhan. Standar mutu yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI).
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SNI merupakan standar mutu yang sesuai dengan standar mutu internasional, sehingga
dari acuan tersebut, perusahan dapat melihat sejauh mana tingkat mutu yang dihasilkan
oleh supplier dan storage.
KESIMPULAN
Kesimpulan penelitian ini adalah jumlah halaman web yang dihasilkan pada SIM
mutu perusahaan sebanyak 23 halaman.Komponen data yang terlibat dalam system
database SIM mutu terdiri dari 3 yaitu data registrasi dan coding, hasil analisis quality
supplier dan hasil analisis quality storage. Hasil pengolahandata ada dua tabel dan
grafik radar mutu SNI harian, bulanan, tahunan.System informasi manajemen mutu
kakao telah memenuhi tujuan pembuatan system dan kebutuhan pengguna. Informasi
yang dapat diperoleh berupa standar mutu dan grafik radar berdasarkan SNI. SIM Mutu
ini juga mengefesiensikan efektifitas kerja perusahan, penyimpanan data yang rapi dan
mengefektifkan proses pengambilan keputusan yang konsisten.Rancangan system
terhadap criteria kinerja system menghasilkan laporan dan grafik radar. Laporan quality
supplier berupa tabel yang berisi tanggal masuk, supplier, mt, total bags, kode, tanggal
analisis, moisture, bean count, mouldy, slaty, insect, waste, germinated, mutu SNI,
grafik dan status beli. Sedangkan tabel laporan quality storage berisi stafel, tanggal, mt,
total bags, moisture, bean count, mouldy, slaty, waste (flat bean, clusture, plancenta, f
matter), germinated, pH, FFA, remark dan mutu SNI. grafik radar menggambarkan
standar qualitas mutu SNI (syarat khusus).
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PENGARUH PENAMBAHAN NENAS (Ananas comosus L merr) TERHADAP MUTU SELAI
NANGKA (Artocarpus heterophyllus)
The Effect of Addition of Pineapple (Ananas comosus L Merr) on The Quality of Jackfruit Jam
(Artocarpus heterophyllus)
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Abstrak
Nangka adalah sejenis pohon yang termasuk kedalam suku Moreceae dengan nama ilmiah
Artocarpus heterophyllus, dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Jackfruit. Buah nangka
mengandung vitamin A, B, dan C dalam bentuk senyawa thiamin, riboflavin, dan niacin, juga
mengandung beberapa mineral. Buah nangka mengandung 106 kal, 27,6 g karbohidrat dan 1,2 g
protein per 100 g buah nangka. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dan
penambahan nenas yang tepat. Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui kualitas dan
penambahan nenas yang tepat. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rancangan acak
lengkap yang terdiri dari 3 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan kadar
air tertinggi dan total asam tertinggi terdapat pada perlakuan So berturut-turut 9,07% dan 0,79%
dan kadar vitamin C tertinggi terdapat pada perlakuan S1 sebesar 0,71%. Sedangkan kadar air,
vitamin C dan total asam terendah terdapat perlakuan S2 dengan kadar presentase berturut-turut
8,12%, 0,63% dan 0,75%.
Kata Kunci : Jackfruit, citarasa, vitamin C.

PENDAHULUAN
Nangka adalah sejenis pohon yang termasuk ke dalam suku Moreceae, nama
ilmiahnya adalah Artocarpus heterophyllus. Dalam bahasa Inggris nangka dikenal
sebagai jackfruit. Nangka tumbuh dengan baik di iklim tropis sampai dengan lintang 25
derajat utara maupun selatan, walapun diketahui pula masih dapat berbuah hingga
lintang 20 derajat, tanaman ini menyukai wilayah dengan curah hujan lebih dari 1500
mm pertahun dimana musim keringnya tidak terlalu keras. Nangka kurang toleran
terhadap udara dingin, kekeringan dan penggenangan. Berbagai jenis varietas nangka,
baik dilihat pada perawatan pohonnya, juga pada rasa dan sifat-sifat buahnya, begitupun
seperti kemampuan tumbuhnya. Dari segi sifat-sifat buahnya, umumnya dikenal
beberapa kelompok besar yaitu: nangka bilulang atau nangka celeng, nangka cempedak,
nangka dulang, nangka kandel, nangka kunir, nangka merah, nangka salak, nangka
mini, dan nangka misin (Subrahmanian et al. 1997).
Buah nangka dapat ditambahkan pada menu sarapan, sebagai potongan kecil-kecil
yang ditaburkan pada oatmeal, sehingga dapat menjadi cadangan energi yang cukup
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untuk sepanjang hari. Buah nangka memang unik, dari segi rasa, penampilan, ataupun
teksturnya. Karena itu orang banyak menggolongkan buah nangka sebagai buah yang
eksotik. Buah nangka memiliki potensi yang baik untuk digunakan berbagai macam
produk, Buah nangka mengandung vitamin A, B, dan C dalam bentuk senyawa thiamin,
riboflavin, dan niacin. Juga mengandung mineral seperti calcium, potassium, ferrum
(zat besi), magnesium, dalam jumlah yang cukup banyak bila dibandingkan dengan
berbagai buah lainnya. Buah Nangka mempunyai kandungan gizi yang tinggi, 100 gram
buah nangka memiliki 106 kalori, 27,6 gram karbohidrat dan 1,2 gram protein
(Wahyuningsih, 2011).
Pembuatan selai sejauh ini sudah banyak dilakukan dari berbagai buah-buahan,
namun cita rasa yang bervariasi tergantung pada bahannya. Sejalan dengan
berkembangnya pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menuntut kreativitas dan
inovasi yang baru agar diperoleh produk-produk baru. Oleh sebab itu, pada penelitian
ini dilakukan pengolahan buah nangka menjadi selai dengan penambahan nenas.
Penambahan nenas dimaksudkan untuk menambah cita rasa dan mutu dari selai nangka
tersebut, dan juga dari segi kadar pektin yang rendah sangat baik apa bila
dikombinasikan dengan buah nangka yang mengandung kadar pektin yang tinggi.
Nenas sejenis buah tropika yang dikenali dengan nama Ananas Cosomos berasal
dari keluarga Bromeliaceae dengan kandungan gula yang tinggi. Buah nanas berpotensi
sebagai sumber vitamin A, komposisi buah nenas mengalami perubahan selama proses
pematangan. Komposisi gizi buah nenas segar mengandung kandungan gizi kalori
dengan jumlah 52,00 kal, protein 0,40 g, lemak 0,20 g, karbohidrat 16,00 g, fosfor 11,00
Mg, vitamin A 130,00 SI, vitamin B1 0,08 mg, vitamin C 24,00 mg, air 85,30 g dan
bagian dapat dimakan 53,00 g. Buah nenas memiliki kandungan air yang lebih besar
dan kandungan lemak yang paling rendah. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk
mengetahui kualitas dan penambahan nenas yang tepat dalam pembuatan selai nangka.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah experimental design, penelitan
berlangsung di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Hasanuddin
Makassar.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : buah nenas dan buah
nangka yang telah matang sempurna dan diperoleh dari pasar tradisional, asam sitrat,
air, gula, NaOH, aquadest, phenolepthalin (PP), pati, iodium dan KI. Alat yang
digunakan adalah ; loyang, sendok, pengaduk, pisau, panci, blender, kompor, talenan,
peralatan titrasi, gelas ukur, timbangan analitik, oven, pipet dan desikator.
Prosedur Penelitian
Persiapan Bahan.
Proses pembuatan selai nangka dimulai dengan pemilihan buah nangka dan buah
nenas yang matang sempurna. Buah dipisahkan antara biji dan daging buah, begitupun
pada buah nenas dilakukan pemisahan antara kulit dan daging buahnya dan dihancurkan
dengan menggunakan blender dengan penambahan sedikit air. Hancuran daging buah
nangka dan buah nenas dicampur menjadi satu (sesuai dengan perlakuan, S0 = 100 g
nangka + 0 g nenas; S1 = 100 g nangka + 25 g nenas; S2 = 100 g nangka + 50 g nenas).
Hancuran buah ditambahkan dengan gula dan dimasak hingga mengental dan
ditambahkan dengan asam sitrat.
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Pengujian Sampel
Selai yang dihasilkan selanjutnya dianalisa kadar air dengan metode oven
(Sudarmaji, 1997), kadar vitamin C dengan titrasi yodium (Sudarmaji, 1997), total asam
(Sujana, 1978).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar Air (%)

Kadar Air
Kadar air adalah presentase kandungan air suatu bahan yang dinyatakan
berdasarkan berat basah. Kadar air mempunyai peran besar terhadap mutu suatu
paroduk. Mutu stabilitas suatu produk ditentukan oleh kadar air yang merupakan salah
satu syarat utama pada suatu produk.
Hasil pengamatan uji kadar air produk selai nangka dapat dilihat pada Gambar 1
berikut:
0.79
0.76

0.8

0.75

0.75
0.7
S0 : 100 g
nangka + 0 g
nenas

S1 : 100 g
nangka + 25 g
nenas

S3 : 100 g
nangka + 50 g
nenas

Perlakuan

Gambar 1. Hasil analisis kadar air terhadap selai nangka
Berdasarkan hasil analisis di ketahui bahwa kosentrasi penambahan nenas pada
selai nangka dengan kadar air yang paling tinggi terdapat pada perlakuan S0 berkisar
9.07% dengan 100 g nangka + 25 g nenas. Hal ini sejalan dengan pendapat Heyne
(1987) bahwa buah nangka memiliki kandungan air yang tinggi, selain itu adanya bahan
tambahan seperti air mineral juga dapat mempengaruhi banyaknya kandungan air pada
produk itu sendiri.
Sedangkan kadar air terendah terdapat pada perlakuan S2 berkisar 8.12% dengan
100 g nangka + 50 g nenas. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (1997) bahwa
penurunan kadar air ini disebabkan oleh penguapan yang terjadi selama proses
pemasakan. Pada saat pemanasan suhu air meningkat yang mengakibatkan jumlah
molekul air akan menurun dan ikatan hidrogen akan putus dan tekanan uap air melebihi
tekanan atmosfer, akibatnya molekul terlepas dari permukaan dan menjadi gas. Oleh
karena itu, proses pemasakan sangat berpengaruh terhadap kadar air selai nangka.
Berdasarkan analisas statistik menunjukkan bahwa konsentrasi penambahan nenas tidak
berpengaruh nyata terhadap kadar air selai yang dihasilkan.
Vitamin C
Hubungan antara total vitamin C dengan kosentrasi penambahan nenas dapat di
lihat pada Gambar 2, di mana hasil ini memperlihatkan bahwa kadar vitamin C selai
meningkat seiring dengan peningkatan kosentrasi nenas.
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Vitamin C (%)

Hasil pengamatan uji vitamin C produk selai nangka dapat dilihat pada Gambar 2
berikut:
0.79
0.79
0.78
0.77
0.76
0.75
0.74
0.73

0.76
0.75

S0 : 100 g
nangka + 0 g
nenas

S1 : 100 g
nangka + 25 g
nenas

S3 : 100 g
nangka + 50 g
nenas

Perlakuan

Gambar 2. Hasil analisis vitamin C terhadap selai nangka
Berdasarkan hasil analisis diketahui kosentrasi penambahan nenas pada selai
nangka memiliki tingkatan yang berbeda, kadar vitamin C yang paling tinggi terdapat
pada perlakuan S1 berkisar 0.71% dengan 100 g nangka + 50 g nenas. Hal ini sejalan
dengan pendapat Jacobs (1958) bahwa proses penanganan dan kebersihan alat juga
berpengaruh dalam mendapatkan nilai yang akurat karena dapat terkontaminasi dengan
zat lain. Selain itu, vitamin C memiliki sifat yang mudah rusak dan mudah larut dalam
air, sehingga mudah teroksidasi pada saat titrasi.
Sedangkan kadar vitamin C yang terendah adalah perlakuan So berkisar 0.57%
dengan 100 g nangka + 0 g nenas, ini di sebabkan adanya penguapan dari sari selai
setelah diolah sehingga kadar vitamin C hanya berkisar 0.57%. sebagaiaman pendapat
Winarno (1981) bahwa buah nangka yang digunakan adalah buah yang sudah masak
sehingga penguapannya mudah terjadi pada berbagai perlakuan. ini tidak berpengaruh
terhadap kadar vitamin C, karena vitamin C merupakan vitamin yang paling mudah
rusak yaitu mudah teroksidasi pada proses tersebut. Berdasarkan hasil analisis statistik
menunjukkan bahwa konsentrasi penambahan nenas tidak berpengaruh nyata terhadap
kadar vitami C selai yang dihasilkan.
Total Asam
Pengaruh penambahan nenas dan total asam dapat dilihat pada Gamber 3, hasil
pengukuran menunjukkan bahwa konsentrasi penambahan nenas tidak berpengaruh
terhadap total asam, karena total asam dari selai megalami penurunan.
Hasil pengamatan uji total asam produk selai nangka dapat dilihat pada Gambar 3
sebagai berikut:
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0.79
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0.74
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0.76
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S1 : 100 g
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nenas
nenas
nenas

Perlakuan
Gambar 3. Hasil analisis total asam terhadap selai nangka
Hasil analisis total asam pada selai nangka yang tertinggi pada perlakuan So
berkisar 0,0.79% dengan 100 g nangka + 25 g nenas, pada pembuatan selai nangka
dengan perlakuan So memiliki kandungan total asam yang sangat tinggi. Hal ini sejalan
dengan Sastrapradja (1980) bahwa kandungan asam pada nenas lebih tinggi
dibandingkan kandungan asam pada nangka. Tetapai terlihat pada grafik bahwa
perlakuan So lebih tinggi dibandingakan dengan S1 dan S2, ini dikarenakan pada proses
pengolahan atau analisis yang kurang hati-hati sehingga hasil yang didapatkan kurang
maksimal.
Sedangkan total asam yang terendah terdapat pada perlakauan S2 berkisar 0.75%
dengan 100 g nangka + 50 g. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (1981) bahwa
bahan tambahan dalam pembuatan selai yaitu asam sitrat yang dapat mengkelat
(mengaktifkan) ion logam. Oleh karena itu, penambahan konsentrasi nenas dapat
meningkatkan total asam pada selai nangka. Akan tetapi, berdasarkan hasil analisa
statistik menunjukkan bahwa konsentrasi penambahan nenas terhadap selai nangka
tidak berpengaruh nyata terhadap total asam selai yang dihasilkan.
KESIMPULAN
Penambahan nenas pada produk selai nangka tidak memberikan pengaruh yang
nyata terhadap kadar air, kadar vitamin C dan total asam pada selai yang dihasilkan.
Kurangnya kadar vitamin C dapat terjadi pada setiap tahapan proses pembuatan selai
nangka.
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Abstrak
Pisang dapat digunakan sebagai alternatif pangan pokok karena mengandung karbohidrat yang
tinggi. Kulit pisang dengan kandungan karbohidrat sebesar 18,50% berpotensi sebagai bahan baku
dalam pembuatan kerupuk, selain itu kulit pisang juga mengandung protein, zat besi dan beberapa
unsur lainnya. Kerupuk merupakan makanan ringan, berupa irisan tipis dari umbi-umbian, buahbuahan atau sayuran yang digoreng dalam minyak nabati. Penelitian ini bertujuan memanfaatkan
kulit pisang sebagai bahan subtitusi dengan tepung terigu yang dapat diterima konsumen.
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), sebagai faktor perlakuan dengan
penambahan kulit pisang dengan konsentrasi 0g, 400g, dan 500g. Hasil penelitian diperoleh kadar
air terendah dan kadar vitamin C tertinggi terdapat pada penambahan 500g kulit pisang kepok,
sedangkan kerupuk tanpa penambahan kulit pisang kepok memiliki kadar air tertinggi dengan
kadar vitamin C terendah. Tingkat kesukaan panelis terhadap warna, aroma dan tekstur terdapat
pada penambahan 400g kulit pisang kepok dan terendah pada penambahan 500g kulit pisang
kepok. Untuk rasa yang paling disukai adalah dengan penambahan 500g kulit pisang kepok dan
tanpa penambahan kulit pisang kepok memiliki rasa yang kurang disukai panelis.
Kata Kunci : Karbohidrat, Vitamin C, Maknan Ringan, Subsitusi, Tepung Terigu.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya akan komoditas pertanian, dimana dalam
era pembangunan saat ini sektor pertanian merupakan prioritas utama dengan tetap tidak
mengabaikan sektor lainnya. Sektor pertanian akan dapat menyediakan bahan makanan
dalam keadaan mentah atau yang telah jadi untuk diperdagangkan atau diolah menjadi
bahan-bahan industri dan salah satu komoditas pertanian. Salah satu komoditas
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pertanian yang sangat digemari masyarakat ialah tanaman pisang, dan meruapakan
tanaman yang serbaguna. Pisang dapat digunakan sebagai alternatif pangan pokok
karena mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga dapat menggantikan sebagian
konsumsi beras dan terigu (Sulusi, 2008).
Karbohidrat buah pisang merupakan karbohidrat kompleks tingkat sedang dan
tersedia secara bertahap sehingga dapat menyediakan energi dalam waktu tidak terlalu
cepat. Dibandingkan dengan gula pasir, sirup, karbohidrat pisang menyediakan energi
sedikit lebih lambat, tetapi lebih cepat dari nasi, biskuit dan sejenis roti, (Sulusi, 2008).
Kandungan air pada kulit pisang mencapai 68,90%, unsur kedua tersbesar adalah
karbohidrat sebesar 18,50%. Sisanya terdiri dari protein, zat besi dan unsur lainnya,
sebagaiman yang terlihat pada Tabel 1. Dari komposisi zat gizi kulit pisang tersebut,
maka kulit pisang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan (BPPI, 1982).
Kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dari pembuatan kerupuk.
Kerupuk adalah jenis makanan ringan berupa irisan tipis dari umbi-umbian, buahbuahan atau sayuran yang digoreng didalam minyak nabati. Untuk menghasilkan rasa
gurih dan renyah biasanya dicampur dengan adonan tepung yang diberi rempah tertentu.
Secara umum kerupuk dibuat melalui tahap penggorengan, tetapi adapula dengan hanya
melalui penjemuran atau pengeringan. Kerupuk dapat memiliki aneka rasa seperti rasa
asin, pedas, manis, asam, gurih atau paduan dari semua rasa tersebut. Defenisi kerupuk
menurut Standar Industri Indonesia (SII) nomor 0292-90 adalah produk makanan kering
yang dibuat dari tapioka atau tepung sagu dengan atau tanpa penambahan bahan
makanan lain yang diijinkan, yang harus disiapkan dengan cara menggoreng sebelum
disajikan (Suaman, 1996).
Tabel 1. Komposisi lengkap unsur – unsur kimia dalam 100 g kulit pisang kepok.
Zat Gizi
Kadar
Air (g)
68.90
Karbohidrat (g)
18.50
Lemak (g)
2.11
Protein (g)
0.32
Kalsium (mg)
715
Fosfor (mg)
117
Zat Besi (mg)
1.60
Vitamin B (mg)
0.12
Vitamin C (mg)
17.50
Sumber : Balai penelitian dan pengembangan industri, Surabaya (1982).
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah experimental design, penelitan
berlangsung di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Hasanuddin
Makassar.
Bahan dan Alat
Bahan
Penelitian ini menggunakan bahan berupa kulit pisang, kapur sirih, tepung
terigu, bawang merah, bawang putih, gula pasir, garam dan minyak goreng.
Alat
Peralatan yang dibutuhkan berupa timbangan, loyang, blender, panci, kukusan,
penggorengan, nampan, wajan, pisau dan sendok makan. Peralatan untuk analisa
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dibutuhkan, gelas piala, kertas saring, labu ukur, gelas beker, gelas ukur dan batang
pengaduk.
Prosedur Penelitian
Persiapan Bahan Baku
Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pembuatan
krupuk kulit pisang, dengan melakukan sortasi terhadap kulit pisang yang akan
digunakan, perendaman dengan air kapur sirih agar tekstur kulit pisang tetap baik.
Proses Pembuatan Kerupuk
Kulit pisang yang telah direbus dihancurkan dengan menggunakan blender dan
diadonan. Adonan yang telah jadi selanjutnya dilakukan pengukusan selama 20 – 30
menit, didinginkan kemudian diiris tipis-tipis dan dikeringkan. Kerupuk yang telah
kering dapat langsung digoreng maupun disimpan.
Pengujian Sampel
Pengujian sampel untuk tiga perlakuan (A0 = tanpa penambahan kulit pisang,
A1 = penambahan kulit pisang 400g, dan A2 = penambahan kulit pisang 500g) adalah
kadar air (Sudarmaji, 1997), vitamin C (Sudarmaji, 1982) dan uji organoleptik
Pengujian sampel untuk kadar air dilakukan dengan menimbang sampel
sebanyak 2g di cawan porselen yang telah diketahui berat awalnya, dioven selama tiga
jam pada suhu 100 – 105oC dan didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Sampel
kembali dipanaskan dalam oven selama 30 menit dan didinginkan dalam desikator, hal
ini dilakukan berulang-ulang sampai mencapai berat konstat.
Kadar air dihitung
dengan menggunakan rumus :

Pengujian kandungan vitamin C dilakukan dengan metode titrasi, dimana sampel
sebanyak 10 gram dilarutkan dalam aquades dalam labu takar 100 ml dan disaring.
Larutan sebanyak 10 ml ditetesi dengan menggunakan larutan iod 0,01 N, titik akhir
titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan biru. Tiap ml iod equivalen dengan
0,08 mg asam askorbat. Kadar vitamin C dalam larutan dihitung dengan menggunakan
kesukaan panelis yang meliputi, warna, aroma, tekstur dan rasa dari produk yang
dihasilkan dengan menggunakan skor 5 (sangat suka), 4 (suka), 3(agak suka), 2(tidak
suka), dan 1(sangat tidak suka). Analisis data dilakukan dengan menggunakan
rancangan acak lengkap (RAL), dimana penambahan kulit pisang sebagai faktor
perlakuan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian kadar air dan kandungan vitamin C pada kerupuk kulit pisang
menunjukkan hasil yang berbeda untuk tiap perlakuannya (Tabel 1). Pada kerupuk
yang menjadi kontrol atau tanpa penambahan kulit pisang (A0) memiliki kadar air yang
lebih tinggi, dibandingkan dengan kerupuk yang mendapatkan penambahan kulit
pisang. Semakin tinggi penambahan kulit pisang, maka kadar air yang dihasilkan dalam
produk juga menjadi lebih rendah. Tinggi atau rendahnya kandungan air pada produk
dipengaruhi oleh komposisi bahan yang digunakan.
Berdasarkan hasil analisa statistik anova yang dilanjutkan dengan uji Duncan,
kadar air kerupuk kulit pisang menunjukkan pengaruh yang sangat nyata. Perlakuan A0
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berpengaruh nyata terhadap A1 dan A2. Perlakuan A1 berpengaruh nyata dengan A2 dan
perlakuan A0 berpengaruh nyata dengan A2. Kadar air yang tinggi pada A0 disebabkan
oleh kemampuan mengikat air pada tepung sangat tinggi, sedangkan pada perlakuan A1
dan A2 konsentrasi tepung yang digunakan relatif jauh lebih sedikit dibandingkan pada
perlakuan A0 yang berpengaruh kepada kemampuan dalam mengikat air. Munadjim
(1998), menyatakan bahwa kadar air pada kulit pisang sebesar 68,90%, sehingga
penambahan kulit pisang berbanding dengan penambahan sejumlah komponen air
sehingga pada proses pengeringan yang sama dan masa air yang berbeda akan
dihasilkan produk dengan kadar air yang berbeda. Dengan adanya penambahan garam
dan telur, maka kemampuan mengikat air juga meningkat.
Kandungan air dalam bahan pangan ikut menentukan tingkat penerimaan,
kesegaran dan daya awet produk tersebut. Sebagian besar dari perubahan – perubahan
kimia dan biokimia pada bahan makanan terjadi dalam media air yang berasal dari
bahan tersebut (Winarno, 2008).
Tabel 2. Hasil analisa kadar air dan vitamin C kerupuk kulit pisang.
Parameter Pengamatan
No
Perlakuan
Kadar Air
Vitamin C
1.
A0
6.16
9.86
2.
A1
4.35
13.86
3.
A2
3.95
14.13
Hasil uji kandungan vitamin C yang dilanjutkan dengan uji statistik anova untuk
masing-masing perlakuan dengan tiga kali ulangan menunjukkan pengaruh sangat nyata
pada semua perlakuan terhadap kandungan vitamin C kerupuk kulit pisang. Kandungan
vitamin C tertinggi terdapat pada penambahan 500 g kulit pisang (A2), dan terendah
pada perlakuan kontrol (A0). Menurut Arma (2013), bahwa kulit pisang mengandung
serat yang cukup tinggi, vitamin C, Vitamin B, kalsium, protein dan karbohidrat.
Tabel 3. Hasil uji organoleptik kerupuk kulit pisang
Parameter Pengamatan
No
Perlakuan
Warna
Aroma
Tekstur
Rasa
1.
A0
2
2.8
2.9
1.7
2.
A1
2.8
2.9
2.7
1.8
3.
A2
1.5
2
2.3
1.9
Pengujian organoleptik terhadap warna, aroma, tekstur dan rasa kerupuk kulit
pisang menggunakan skala hedonik (tingkat kesukaan) sebagaiman yang terlihat pada
Tabel 2. Berdasarkan data tersebut diperoleh penilaian panelis terhadap warna, aroma,
tekstur dan rasa. Penilain konsumen terhadap warna krupuk kulit pisang disukai pada
perlakuan A1 (penambahan 400 g kulit pisang). Tingkat kesukaan panelis terhadap
perlakuan A1 disebabkan warna krupuk kulit pisang tidak terlalu pucat seperti pada
perlakuan A0 ataupun terlalu gelap seperti pada perlakuan A2.
Semakin banyak penambahan kulit pisang, maka akan semakin mempengaruhi
warna krupuk, semakin banyak penambahan kulit pisang maka semakin hitam warna
kerupuk yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena reaksi oksidasi pada kulit pisang
sehingga berubah menjadi hitam, dan berpengaruh terhadap penampakan dan
penerimaan produk. Produk yang berkualitas baik mempunyai warna kuning sangat
cerah sampai coklat cerah keemasan, bebas dari warna coklat berat dan bintik-bintik
kotoran. Warna pada kerupuk kulit pisang juga dipengaruhi oleh kandungan karotenoid
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yang terdapat dalam jaringan buah, dimana karotenoid larut dalam lemak tetapi tidak
larut dalam air (Munadjim, 1998). Warna hitam pada kerupuk kulit pisang, karena kulit
pisang merupakan salah satu bahan yang sangat mudah mengalami oksidasi sehingga
dapat dengan cepat menglami perubahan warna menjadi hitam jika dibiarkan di dalam
udara terbuka, jika sebelumnya tidak dilakukan upaya untuk menghambat proses
oksidasi (Tritanti dan Ika, 2015).
Penilaian pertama dari suatu produk ditentukan dari aroma. Suatu produk dengan
aroma yang menarik dapat menumbuhkan selera pada produk tersebut, sehingga aroma
menjadi salah satu indikator produk dapat diterima atau ditolak oleh konsumen. Aroma
kerupuk pisang berdasarkan jumlah penambahan kulit pisang pada setiap perlakuan,
menunjukkan tingkat penerimaan yang berbeda untuk setiap perlakuan (Tabel 2).
Tingkat penerimaan untuk aroma lebih disukai pada penambahan kulit pisang 400 g
(A1) dibandingkan tanpa penambahan kulit pisang (A0), tetapi kedua perlakuan tersebut
tidak berpengaruh nyata.
Tekstur kerupuk kulit pisang, dilihat dari tingkat kerenyahan yang dihasilkan.
Dari ketiga perlakuan tekstur terbaik terdapat pada perlakuan A0 atau tanpa penambahan
kulit pisang. Tekstur yang paling tidak sukai adalah perlakuan A3 atau dengan
penambahan kulit pisang sebanyak 500 g. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya kandungan
air yang terdapat di dalam kulit pisang. Sehingga memberikan pengaruh terhadap
tekstur kerupuk kulit pisang. Menurut Winarno (2008), bahwa kondisi air dari bahan
kering menunjukkan kadar air dari bahan tersebut dan memiliki peran yang utama
terhadap sifat-sifat tekstur dari bahan pangan tersebut. Kadar air dalam bahan juga
memberikan pengaruh terhadap proses gelatinisasi.
Rasa merupakan salah satu variabel penentu dalam tingkat penerimaan panelis
terhadap suatu produk. Dari tabel 2, menunjukkan bahwa tingkat kesukaan terhadap
rasa kerupuk pisang, yang paling disukai adalah perlakuan A2 atau dengan penambahan
500 g kulit pisang. Penrimaan terhadap produk akhir dipengaruhi oleh kandungan air
dalam bahan, karena air turut berpengaruh terhadap penyerapan minyak yang turut
berperan dalam pembentukan citarasa produk.
KESIMPULAN
Kerupuk kulit pisang yang dihasilkan memiliki rasa yang dapat diterima pada
penambahan 500 g dengan aroma. Kerupuk kulit pisang memiliki warna yang cukup
baik apabila dilakukan penambahan dengan komposisi yang tepat. Kulit pisang dengan
kadar air 68.90% berpengaruh terhadap produk akhir yang dihasilkan.
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PENGARUH FERMENTASI SUSU KEDELAI OLEH BAKTERI ASAM LAKTAT DARI AIR
SUSU IBU TERHADAP KADAR ISOFLAVON GENESTEIN DAN DAIDZEINNYA
Th Effect of Soymilk Fermentation by Lactic Acid Bacteria from Breast Milk on Isoflavon Genestein
and Daidzein Content
M. Natsir Djide, Sartini*, Rangga M.Asri
Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin
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Abstrak
Air susu ibu (ASI) memiliki persentase bakteri probiotik yang tinggi, khususnya bakteri asam
-glukosidase yang dapat
menghidrolisis genestin menjadi genestein. Penelitian ini bertujuan mengetahui efek fermentasi
susu kedelai oleh bakteri asam laktat dari ASI yang mampu menghidrolisis isoflavon kedelai
bentuk glikosida (genestin dan daidzin) menjadi bentuk aglikonnya (genestein dan daidzein).
Isolasi bakteri asam laktat dari ASI dilakukan dengan metode tuang menggunakan media Mann
Rogosa Sharpe agar yang mengandung CaCO 1 %, waktu inkubasi 2 - 3 hari suhu 37oC. Isolat
bakteri asam laktat yang diperoleh ditumbuhkan ke dalam media susu kedelai 5 % dan diinkubasi
selama 24 jam. Sesudah inkubasi dilakukan analisis kadar isoflavon genestein dan daizeinnya
menggunakan Ultra Fast Liquid Chromatography (UFLC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
susu kedelai yang difermentasi dengan isolat bakteri asam laktat dari ASI memiliki peningkatan
kadar genesteinnya 6,7 - 8,8 kali lebih tinggi dibanding susu kedelai tanpa fermentasi, sedangkan
daidzein kadarnya meningkat 7,5 sampai 10,6 kalinya.
Kata kunci : genestein, daidzein, fermentasi, susu kedelai, probiotik

PENDAHULUAN
Isoflavon kedelai memiliki efek menguntungkan bagi kesehatan, meliputi :
penurunan resiko penyakit kardiovaskuler, kanker (payudara, prostat, dan kolon), serta
memperbaiki kesehatan tulang (Kano et al, 2006; Jenkins et al, 2002). Studi
epidemiologi menunjukkan bahwa wanita yang mengkonsumsi kedelai memiliki resiko
osteoporosis lebih rendah dibanding yang tidak . Menurut Taku et al (2010) bahwa
ekstrak isoflavon kedelai
meningkatkan densitas mineral tulang pada wanita
menopause. Uesugi et al (2002) menemukan bahwa pemberian suplemen isoflavon
kedelai selama empat minggu memperlihatkan efek yang menguntungkan bagi
metabolisme tulang dan lipid serum pada wanita pre menopause. Isoflavon aglikon
(genistein dan daidzein) diabsorbsi lebih cepat dibanding bentuk glikosida (genestin
dan daidzin pada orang dewasa (Izumi et al. 2000; Kawagami et al., 2005).
Isoflavon dalam kacang kedelai umumnya bentuk glikosida (genestin dan
daidzin) , jika dikonsumsi isoflavon glikosida ini dihidrolisis oleh mikroflora usus
menjadi isoflavon aglikon, sehingga kemampuan absorpsinya tergantung dari ada
tidaknya mikroflora usus yang mampu menghasilkan enzim glukosidase. Genestin
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and daidzin molekulnya relatif besar dan sangat mudah larut dalam air, sehingga tidak
mudah diabsorpsi (Setnikar, 2010).
Isoflavon aglikon banyak terkandung pada makanan kedelai fermentasi. Hal ini
disebabkan mikroorganisme yang digunakan selama inkubasi menghasilkan enzim glukosidase yang mampu menghidrolisis isoflavon glikosida menjadi bentuk aglikonnya
seperti: genistein dan daidzein. Beberapa strain bakteri probiotik mampu menghasilkan
enzim -glukosidase. Hasil penelitian Donkor dan Shah (2008) menyimpulkan bahwa
bakteri probiotik yang digunakan dalam fermentasi susu kedelai memiliki aktivitas
glukosidase yang berbeda tergantung pada pertumbuhan dan strain bakteri yang
digunakan. Salah satu sumber bakteri probiotik adalah air susu ibu (Martin et , 2005
dan Djide dkk, 2010).
Dalam penelitian ini dilakukan fermentasi susu kedelai menggunakan bakteri
asam laktat dari ASI dan dianalisis kadar genestein dan daidzeinnya setelah inkubasi
selama 24 jam.
METODE PENELITIAN
Bahan
Susu kedelai instant (diperoleh dari salah satu supermarket ) air susu dari tiga
ibu yang baru melahirkan 1-5 hari , Media MannRogosa Sharper (MRS) agar dan
MRSBroth (Oxoid), etanol 70 %, Genistin, Daidzin, Genestein, dan Daidzein (Sigma).
Alat
Alat yang digunakan sbb: alat-alat gelas, autoklaf, inkubator, Ultra Fast Liquid
Chromatography (Shimadzu), dll.
Prosedur Penelitian
Isolasi Bakteri Asam Laktat (BAL) dari Air Susu Ibu (ASI)
Isolasi dilakukan dengan metode Djide dkk (2008). Air susu ibu secara aseptik
diencerkan dengan aquadest steril hingga pengenceran 10-3. Isolasi bakteri asam laktat
dilakukan dengan metode pour plate menggunakan media MRS Agar yang ditambah
CaCO3 1 %, diinkubasi selama 1 - 2 x 24.
Koloni yang memberikan zona bening dalam media ini dipindahkan ke dalam
media MRS agar, beberapa kali sehingga diperoleh isolat murni. Kemudian dipindahkan
ke media agar miring sebagai stok bakteri.
Fermentasi susu kedelai 5 % dengan Isolat bakteri asam laktat
Masing-masing serbuk susu kedelai 5 g ditambahkan susu skim skim 0,5 g dan
didispersikan ke dalam air suling hingga 100 ml, selanjutnya dipasteurisasi selama 15
menit. Selanjutnya, kultur isolat bakteri probiotik diinokulasi ke dalam susu kedelai
sebanyak 10 % v/v, diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC.
Penentuan Kadar Isoflavon Genestein dan Daidzein (Metode Sartini dkk, 2015)
Kadar isoflavon dari susu kedelai fermentasi dianalisis menggunakan Ultra Fast
Liquid Chromatography menggunakan kolom: Shim-Pack Vp-Ods; system fase
terbalik, suhu kolom 40 OC, volume injeksi 10 l, dektektor Photodiode array (UV).
Fase gerak Metanol-Air. Kondisi untuk Penentuan baku Genistin (Fase gerak: Metanol Air (90:10), Laju alir : 1 ml/menit, Detektor : Photodiode array (UV) 260 nm);
Daidzin (Fase gerak : Metanol - Air (85:15), Laju alir : 0,5 ml/menit, Detektor :
Photodiode array (UV) 199 nm), Genistein (Fase gerak: Metanol - Air (80:20); Laju
alir: 0,5 ml/menit,, Detektor : Photodiode array (UV), 257 nm), Daidzein (Fase gerak :
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Metanol - Air (80:20), Laju alir : 0,5 ml/menit, Detektor : Photodiode array (UV), 250
nm).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Isolasi Bakteri Asam Laktat dari Air Susu Ibu
Isolasi bakteri asam laktat yang diisolasi dari ASI 3 orang ibu . Hasil
isolasinya dapat dilihat pada gambar 1.

1

Gambar 1. Pertumbuhan isolat bakteri asam laktat dalam media MRS agar + CaCO3 1
%
Keterangan : 1. Koloni bakteri yang dikelilingi zona bening
Dari hasil isolasi pada media MRSA yang ditambahkan CaCO3 1 %, terlihat
setelah inkubasi 48 jam terdapat pertumbuhan bakteri yang di kelilingi dengan zona
bening. Adanya zona bening menunjukkan bahwa bakteri yang tumbuh ini termasuk
bakteri asam laktat, bakteri asam laktat dalam pertumbuhannya akan menghasilkan
asam laktat yang bereaksi dengan CaCO3 yang tidak larut dalam media membentuk
Calsium laktat yang larut , sehingga sekitar koloni bakteri timbul zona bening. Hasil
pemurnian diperoleh ada 9 isolat bakteri yang diperoleh (gambar 2).
Isolasi bakteri asam laktat dari ASI telah dilakukan juga oleh Martin dkk (2005)
yang memperoleh dua galur, yaitu: Lactobacillus fermentum dan Lactobacillus gasseri
L. Olivares et al (2006) yang mengisolasi 4 strain lactobacillus dari air susu ibu yang
berpotensi sebagai antimikroba, yaitu Lactobacillus salivarius CECT5713,
Lactobacillus gasseri CECT5714, L. gasseri CECT5715 dan Lactobacillus fermentum
CECT5716. Djide dkk (2008) juga mendapatkan bakteri asam laktat dari ASI yang
dapat menurunkan kadar kolesterol secara in vitro dan Sartini dkk (2010) mengisolasi
bakteri asam laktat dari ASI dan memiliki aktivitas meningkatkan IgG dan IgM secara
in vitro.
Fermentasi Susu Kedelai oleh Isolat BAL dari ASI dan Uji Kemampuannya
dalam meningkatkan kadar isoflavon genestein dan daidzein.
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Fermentasi susu kedelai 5 % b/v dilakukan selama 24 jam, selanjutnya diukur
kadar genestein dan daidzein menggunakan Ultra Fast Liquid Chromatography.
Hasilnya dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 2.

Tabel 1. Kadar Isoflavon Daidzein dan Genestein Dari Hasil Fermentasi Sari Kedelai
Sampel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sari Kedelai Fermentasi (Probiotik I
Sari Kedelai Fermentasi(Probiotik II)
Sari Kedelai Fermentasi III (Probiotik III)
Sari Kedelai Fermentasi IV (Probiotik IV)
Sari Kedelai Fermentasi V (Probiotik
V)
DAIDZEIN
0.18
Sari Kedelai Fermentasi VI (Probiotik VI)
0.16Fermentasi VII (Probiotik VII)
Sari Kedelai
0.14Fermentasi VIII (Probiotik VIII)
Sari Kedelai
0.12 Fermentasi IX (Probiotik IX)
Sari Kedelai
0.1non Fermentasi (Pembanding/P
Sari kedelai
0.08
0.06
0.04
0.02
0
I
II
III
IV

konsentrasi (%)

No.

Kadar Isoflavon rata rata (%)
Daidzein
Genestein
0.11
0.14
0.14
0.17
0.14
0.16
0.11
0.14
0.12
0.15
GENESTEIN
0.12
0.14
0.10
0.12
0.12
0.14
0.11
0.13
0.016
0.016

V

VI

VII

VIII

IX

P

jenis sampel

Gambar 2. Histogram kadar genestein dan daidzein susu kedelai fermentasi dan non fermentasi

Dari Tabel 2 dan gambar 2 terlihat kadar genestein setelah fermentasi dengan
isolat bakteri probiotik dari ASI jauh lebih tinggi dari sari kedelai sebelum fermentasi
yaitu 6,9 sampai 8,8 kalinya. Demikian juga dengan kadar daidzein sari kedelai setelah
difermentasi dengan isolat bakteri probiotik dari ASI kadarnya 7,5 sampai 10,6 kalinya
sari kedelai non fermentasi. Tabel 1 memperlihatkan bahwa semua isolat probiotik
yang diperoleh memiliki aktivitas glukosidase. Ini menunjukkan bahwa isolat
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probiotik dari ASI mampu menghasilkan enzim glukosidase endogenous yang
mampu menghidrolisis genestin dan daidzin membentuk genestein dan daidzein. Hasil
penelitian Chen et al (2011) memperoleh kadar genestein sari kedelai non lemak yang
difermentasi 24 jam dengan Lactobacillus paracasei lebih tinggi 3,5 kalinya dibanding
non fermentasi, sedangkan kadar daidzeinnya 8,5 kalinya. Sumarna (2009) juga
memperoleh susu kedelai yang difermentasi dengan L. plantarum SMN025 selama 24
jam suhu 40 oC, kadar genesteinnya meningkat menjadi sekitar 4,1 kalinya dan kadar
daidzeinnya 2,95 kalinya.Waktu fermentasi juga menentukan kadar aglikon isoflavon
yang terbentuk.
KESIMPULAN
Susu kedelai yang difermentasi dengan isolat bakteri asam laktat dari ASI mampu
meningkatkan kadar isoflavon genestein dan daidzeinnya
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