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ABSTRACT

ATMOSPHERIC MODIFICATION STUDY OF NON VACUUM AND VACUUM
PACKAGING WITH POLYPROPYLENE PLASTIC ON QUALITY AND
SHELF LIFE OF TERI FISH (Stolephorus heterolobus) SAVORY CHIPS

By

Hadi Suwarno

Teri fish savory chips is one of the fishery product diversification which is
relatively easy to absorb water and be oxidized. So, the packaging becomes
important factor in maintaining the quality and shelf life of the product. The
objective of the research is to know the quality decrease on non vacuum and
vacuum packaging and to estimate shelf life of teri fish savory chips. This
research is divided into three stages. Stage one is the making of teri fish savory
chips coating flour. Formulation of coating flour with a ratio is 2:1 (rice flour and
tapioca). It was added a sodium bicarbonate (caustic soda) 1.5%, and the spices
that cotain of salt, pepper, garlic, and coriander. In the second stage, the making
of teri fish savory chips with using the coating flour (the result first stage). The
frying prosess used deep fat frying method with 180oC frying temperature for 5
minutes. The third stage research was pack with non vacuum and vacuum with
polypropylene plastic and stored at temperatures of 30ºC, 40ºC and 50ºC for 6
weeks. Analysis of quality degradation and estimation of shelf life using
acceleration method through arrhenius approach. Analysis of moisture content, fat
content, free fatty acid content, crispness and sensory test (appearance, odor, taste
and texture) were tested every week and to microbiology test on week 1 and 6.
Teri fish savory chips stored in non vacuum polypropylene plastic packaging,
decreasing in quality was compared to the vacuum one. At 6th week storage,
moisture content of teri fish savory chips that stored was at temperature 30ºC,
40ºC and 50ºC with non vacuum packaging 4,90%; 4.57%; 4.24% while the
vacuum packaging was 4.45%; 4.05%; 4.03%; ALB level of 0.65%; 0.69%;
0.73% and 0.45%; 0.50%; 0.55%; crunch score of 1.98 kg/105mm; 1.65 kg/
105mm; 1.32 kg/105mm and equal to 1.26 kg/105mm; 1.05 kg/105mm; 0.93
kg/105mm, while the sensory test appears with a score of 7.12; 6.93; 6.48 and
7.55; 7.31; 7.00; odor with score of 7.15; 6.90, 6.80 and 7.45; 7.05; 7.00; taste
with a score of 7.04; 6.32; 6.85 and 7.52; 7.19; 6.82 and texture with score of
7.17; 7.00; 6.78 and 7.53; 7.11; 6.85. The best shelf life of teri fish savory chips
that was packaged with polyprophylene plastic and non vacuum condition was 50
days and the vacuum condition was 82 days at room temperature (30oC).

Keywords: savory chips, polyprophylene, non vacuum, vacuum, ASLT
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STUDI MODIFIKASI ATMOSPHERIC NON VAKUM DAN VAKUM DENGAN
KEMASAN PLASTIK POLIPROPILEN TERHADAP MUTU DAN UMUR SIMPAN

SAVORY CHIPS IKAN TERI (Stolephorus heterolobus)

Oleh

Hadi Suwarno

Savory chips ikan teri merupakan salah satu upaya diversifikasi produk hasil
perikanan yang memiliki sifat mudah menyerap air dan mudah mengalami
oksidasi, sehingga pengemasan menjadi faktor penting dalam mempertahankan
mutu dan umur simpan produk Tujuan penelitian adalah mengetahui penurunan
mutu dalam kemasan non vakum dan vakum serta mempelajari pendugaan umur
simpan savory chips ikan teri.

Penelitian ini dibagi dalam tiga tahap. Tahap satu adalah pembuatan tepung
pelapis savory chips ikan teri. Formulasi tepung pelapis dengan perbandingan 2:1
(tepung beras dan tapioka). Pada formula tersebut ditambahkan perenyah natrium
bikarbonat (soda kue) konsentrasi 1,5%, dan bumbu-bumbu yang ditambahkan
terdiri dari garam, lada, bawang putih, serta ketumbar. Pada tahap dua dilakukan
pembuatan savory chips ikan teri menggunakan tepung pelapis penelitian tahap
satu untuk melapisi ikan teri. Penggorengan menggunakan metode deep fat frying
dengan suhu penggorengan 180oC selama 5 menit. Pada tahap tiga savory chips
ikan teri dikemas dengan plastik polipropilen kondisi non vakum dan vakum
disimpan pada suhu 30ºC, 40ºC dan 50ºC selama 6 minggu. Analisis penurunan
mutu dan pendugaan umur simpan menggunakan metode akselerasi melalui
pendekatan arrhenius. Analisis terhadap kadar air, kadar lemak, kadar asam lemak
bebas, kerenyahan dan uji sensori (kenampakan, bau, rasa dan tekstur) setiap
minggu sedang uji mikrobiologi dilakukan pada minggu ke 1 dan ke 6.

Savory chips ikan teri kemasan plastik polipropilen kondisi non vakum lebih cepat
mengalami penurunan mutu dibanding kondisi vakum. Pada penyimpanan minggu
ke 6, kadar air savory chips ikan teri pada suhu penyimpanan 30oC, 40oC dan
50oC dengan pengemasan kondisi non vakum sebesar 4,90%; 4,57%; 4,24%
sedangkan pengemasan kondisi vakum sebesar 4,45%; 4,05%; 4,03%; kadar ALB
sebesar 0,65%; 0,69%; 0,73% dan sebesar 0,45%; 0,50%; 0,55%; skor kerenyahan
sebesar 1,98 kg/105mm; 1,65 kg/105mm; 1,32 kg/105mm dan sebesar 1,26
kg/105mm; 1,05 kg/105mm; 0,93 kg/105mm, sedangkan uji sensori kenampakan
dengan skor  7,12; 6,93; 6,48 dan 7,55;  7,31; 7,00; bau dengan skor 7,15;
6,90;6,80 dan 7,45; 7,05; 7,00; rasa dengan skor 7,04; 6,32; 6,85 dan 7,52; 7,19;
6,82 serta  tekstur dengan skor 7,17; 7,00; 6,78 dan 7,53; 7,11; 6,85.



Umur simpan terbaik savory chips ikan teri kemasan plastik polipropilen kondisi
non vakum adalah 50 hari dan kondisi vakum adalah 82 hari pada suhu ruang
(30oC).

Kata kunci : savory chips, polipropilen, non vakum, vakum, ASLT.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Duapertiga wilayah Indonesia adalah perairan sehingga berpotensi besar di

sektor perikanan. Produksi perikanan Indonesia pada tahun 2013 sebesar 15,16

juta ton, 5,71 juta ton dari perikanan tangkap dan 9,45 juta ton dari perikanan

budidaya (Anonima, 2016). Namun tingkat konsumsi ikan masih rendah.

Konsumsi ikan di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 41,11 kg/kapita/thn,

Malaysia sebesar 70 kg/kapita/thn sedangkan Jepang mencapai 140

kg/kapita/thn (Anonimb, 2016). Penyebab rendahnya konsumsi ikan karena

kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi

kesehatan dan kecerdasan, serta belum berkembangnya teknologi pengolahan ikan

dalam bentuk diversifikasi olahan hasil perikanan yang dapat memenuhi selera

masyarakat (Anonimc, 2016).

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang mengandung asam-asam

amino esensial (EPA dan DHA) yang dibutuhkan tubuh (Afrianto dan  Liviawaty.

1993). Agustono (2008) menyatakan bahwa kandungan mineral ikan relatif kecil,

tetapi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur proses metabolisme

tubuh, pertumbuhan dan penggantian jaringan.
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Diversifikasi olahan ikan perlu ditingkatkan seiring terjadinya perubahan perilaku

yang serba instan, praktis dan cepat sehingga  konsumsi produk–produk siap saji

cenderung meningkat. Salah satu jenis makanan yang mudah dan cepat

dikonsumsi adalah makanan ringan (snack food). Berdasarkan hasil survey

United State Departement of Agricultural (USDA), 15% dari total kalori pangan

yang dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja di Amerika berasal dari snack

(Rhee et al., dalam Yusuf 2011). Umumnya produk makanan ringan yang beredar

di pasaran berasal dari serelia. Sebagian besar produk makanan ringan tersebut

memiliki kalori dan lemak tinggi tetapi kandungan protein dan vitamin rendah.

Salah satu diversifikasi olahan ikan dalam bentuk makanan ringan adalah savory

chips ikan teri.

Pemanfaatan ikan teri saat ini baru sebatas diolah menjadi makanan segar dan

dikeringkan dalam bentuk asin atau tawar. Upaya diversifikasi olahan teri perlu

dikembangkan agar nilai ekonominya meningkat. Ikan teri berpotensi untuk

dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan ringan (snack), karena tidak perlu

penanganan khusus seperti penyiangan maupun pemisahan daging dan semua

bagian ikan tersebut dapat langsung dimanfaatkan.

Permasalahan yang sering terjadi pada produk snack adalah kerenyahan dan

ketengikan. Menurut Varela et al., (2008), kerenyahan produk tergantung pada

formulasi, bahan tambahan dan proses pengolahan. Penyerapan minyak selama

proses penggorengan berpotensi mengakibatkan perubahan tekstur dan ketengikan

setelah penyimpanan. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi hal tersebut

adalah melapisi (coating) dengan tepung sebelum digoreng serta teknik



3

penggorengan yang digunakan. Sifat renyah pada produk snack ini akan hilang

jika produk menyerap air. Pengemasan merupakan salah satu cara menghambat

uap air lingkungan terserap oleh produk pangan kering, mencegah atau

mengurangi kerusakan, melindungi bahan yang ada di dalamnya dari pencemaran

serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan dan getaran (Suyitno, 1999).

Menurut Syarief dan Halid (1993), penggunaan plastik untuk kemasan makanan

ringan cukup menarik karena sifat-sifatnya yang menguntungkan seperti luwes,

mudah dibentuk, mempunyai adaptasi yang tinggi terhadap produk, tidak

korosif serta mudah dalam penanganan. Plastik jenis polipropilen mempunyai

kekuatan tarik, kejemihan serta permeabilitas uap air dan gas yang rendah

(Mujiarto, 2005).

Teknologi pengemasan dapat dilaksanakan dengan tiga cara yaitu teknologi

penukaran gas, vakum dan non vakum. Menurut Syarief dan Halid (1993), metode

pengemasan vakum dapat menghambat kerusakan pangan dari aktivitas biologi

maupun kimia sehingga syarat-syarat mutu produk bisa terjamin. Pengolahan

snack harus memenuhi syarat-syarat mutu yang telah di tetapkan. Syarat mutu dan

keamanaan pangan savory chips ikan teri ini mengacu pada SNI (2013).

Pendugaan umur simpan dilakukan dengan mengevaluasi perubahan mutu produk

selama penyimpanan. Metode akselerasi dapat memperpendek waktu umur

simpan dengan cara mempercepat terjadinya reaksi penurunan mutu produk pada

suatu kondisi penyimpanan ekstrim. Model Arrhenius umumnya digunakan untuk

menduga umur simpan produk pangan yang sensitif terhadap perubahan suhu,

seperti produk pangan yang mudah mengalami ketengikan (Arpah, 2001).
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Oleh karena itu perlu dilakukan studi perubahan mutu dan umur simpan savory

chips ikan teri (Stolephorus heterolobus) dalam kemasan plastik polipropilen

dalam kondisi non vakum dan vakum.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Membandingkan penurunan mutu savory chips ikan teri dalam kemasan plastik

polipropilen kondisi non vakum dan vakum.

2. Mendapatkan umur simpan savory chips ikan teri terbaik dalam kemasan

plastik polipropilen kondisi non vakum dengan metode akselerasi.

3. Mendapatkan umur simpan savory chips ikan teri terbaik dalam kemasan

plastik polipropilen kondisi vakum dengan metode akselerasi.

C. Kerangka Pemikiran

Makanan ringan (snack food) mengalami peningkatan konsumsi seiring dengan

perubahan pola konsumsi pangan masyarakat. Umumnya snack yang beredar

menggunakan serelia sebagai bahan baku utamanya sehingga produk yang

dihasilkan memiliki kandungan gizi yang rendah. Snack dengan bahan baku

ikan teri  yang dilapisi tepung dikenal dengan istilah savory chip merupakan jenis

snack yang baik karena ikan teri mengandung protein yang tinggi sebesar 18,83

g/100 g (Anonimd, 2012).

Savory chips ikan teri tergolong jenis makanan crackers yaitu makanan yang

bersifat kering dan renyah dengan kandungan lemak tinggi (Ketaren, 1986).

Kandungan lemak dalam keripik jika teroksidasi akan menghasilkan asam organik
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dan keton mengakibatkan bau dan rasa tengik.  Kerusakan lemak atau oksidasi

lemak yang terjadi pada keripik disebabkan produk bersentuhan dengan udara,

oksigen, uap air, cahaya ataupun perubahan suhu ekstrim (Arpah, 2001).

Savory chips ikan teri memiliki sifat mudah menyerap uap air dari udara sekitar

sehingga mudah mengalami kerusakan seperti menjadi tidak renyah, ditumbuhi

jamur dan bakteri serta bau yang tengik (Suyitno, 1986).  Menurut Kusnandar

(2001), komposisi kimia produk terutama kadar air menentukan sifat kerenyahan,

semakin tinggi kadar air suatu produk, maka produk akan semakin tidak renyah.

Untuk mencegah hal tersebut, perlu dilakukan pengemasan pada produk.

Menurut Mujiarto (1989), pengemasan mencegah atau mengurangi kerusakan

dengan cara melindungi bahan pangan yang ada di dalamnya.  Pemilihan bahan

pengemas yang tepat dengan sifat permeabilitas yang baik dapat meningkatkan

umur simpan produk yang dikemas. Salah satu jenis kemasan bahan pangan

tersebut adalah plastik polipropilen.

Pengemasan vakum dan non vakum dapat mencegah kerusakan savory chips ikan

teri. Menurut Syarif dan Halid (1993), pengemasan vakum pada prinsipnya adalah

pengeluaran gas dan uap air dari produk yang dikemas sedangkan pengemasan

non vakum dilakukan  tanpa mengeluarkan gas dan uap air yang terdapat dalam

produk. Oleh karena itu pengemasan vakum mampu menekan pertumbuhan

bakteri, perubahan bau, rasa dan kenampakan selama penyimpanan, karena pada

kondisi vakum pertumbuhan bakteri aerob relatif lebih kecil dibanding dalam

kondisi non vakum.
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Untuk menjamin keamanan produk sesuai dengan UU  Pangan No. 18 tahun 2012

dan PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan maka harus ditetapkan

masa kadaluarsa atau umur simpan produk. Pendugaan umur simpan savory chips

ikan teri dilakukan dengan metode akselerasi model Arrhenius, yaitu dengan cara

mempercepat terjadinya reaksi penurunan mutu produk pada suatu kondisi

penyimpanan dengan suhu ekstrim dan umumnya digunakan yang produk yang

sensitif terhadap perubahan suhu dan mudah mengalami ketengikan.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan studi tentang penurunan mutu

savory chips ikan teri dalam kemasan plastik polipropilen selama penyimpanan

dengan memodifikasi atmospheric non vakum dan vakum serta menentukan umur

simpan sebagai bentuk jaminan keamanan pangan.

D. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah :

1. Terdapat perbedaan penurunan mutu savory chips ikan teri dalam kemasan

plastik polipropilen kondisi non vakum dan vakum.

2. Terdapat umur simpan terbaik savory chips ikan teri dalam kemasan plastik

polipropilen kondisi non vakum dengan metode akselerasi.

3. Terdapat umur simpan terbaik savory chips ikan teri dalam kemasan plastik

polipropilen kondisi vakum dengan metode akselerasi.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Klasifikasi dan Deskripsi IkanTeri (Stolephorus sp.)

Ikan teri (Stolephorus sp.) merupakan ikan penghuni perairan pesisir dan eustaria

serta beberapa jenis dapat hidup pada perairan dengan salinitas 10-15%.  Pada

umumnya, ikan teri hidup bergerombol, terutama jenis-jenis yang berukuran kecil,

yang terdiri dari ratusan sampai ribuan ekor (Hutomo et al., 1987).

Klasifikasi ikan teri menurut Saanin (1984), adalah sebagai berikut:

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Kelas : Pisces

Subkelas : Teleostei

Ordo : Malacopterygii

Famili : Clupeidae

Genus : Stolephorus

Spesies : Stolephorus sp.

Morfologis ikan teri yaitu tubuh bulat memanjang (fusiform) atau agak termampat

ke samping (compressed), sisi samping tubuh terdapat garis putih keperakan

memanjang dari kepala sampai ekor. Sisiknya kecil dan tipis, tulang rahang atas

memanjang mencapai celah insang.  Sirip dorsal tanpa duri pradorsal sebagian

atau seluruhnya dibelakang anus, pendek dengan jari-jari lemah sekitar 16-23

buah. Gigi pada rahang, langit-langit palatin, pterigod dan lidah. Berukuran kecil

sekitar 6-9 cm (Hutomo et al., 1987). Bentuk ikan teri disajikan Gambar 1.
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Gambar 1. Ikan teri (Stolephorus sp.) (Saanin, 1984)

B. Komposisi Kimia dan Kandungan Gizi IkanTeri

Menurut Afrianto dan Liviawaty (1993), ikan teri mengandung protein dan

mineral yang cukup tinggi sedangkan vitamin dan lemaknya rendah jika

dibandingkan dengan ikan laut lainnya. Jumlah kalori yang dapat dihasilkan dari

100 g daging ikan teri mencapai 74 kalori. Ikan teri juga mengandung vitamin A,

vitamin B, dan sumber mineral lainnya. Menurut zat besi pada ikan lebih mudah

diserap dibandingkan zat besi pada serelia dan kacang-kacangan (Winarno, 2008).

Menurut Afrianto dan Liviawaty (1993), ikan teri kaya akan fosfor yang berfungsi

untuk pembentukan tulang dan gigi serta kalsium berperan untuk masa

pertumbuhan dan mengurangi proses osteoporosis pada orang dewasa.

Bahan baku ikan teri yang diolah wajib memenuhi syarat kesegaran ikan segar,

seperti bebas dari setiap bau yang menandakan pembusukan, rupa dan warna utuh

putih cemerlang, bau yang spesifik jenis, serta tekstur daging kenyal. Menurut

Anonimd (2012), komposisi kimia ikan teri per 100 g terdiri atas protein (18,83 g),

lemak (1,24 g), abu (2,38 g), fosfor (500 mg), kalsium (500 mg), dan zat besi (1

mg).
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C. Savory Chips Ikan Teri

Savory chips ikan teri merupakan ikan renyah. Menurut SNI (2013), ikan renyah

adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan yang mengalami

penambahan bumbu dengan dan atau tanpa tepung dan digoreng hingga renyah.

Savory chips ikan teri menggunakan bahan baku ikan teri. Produk olahan ini

termasuk makanan ringan atau snack yang dikenal dengan istilah fish snack atau

fish savory chips.

Menurut Moriera (2001), snack diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok : 1)

generasi pertama yaitu produk konvensional tanpa ekstrusi misalnya keripik

kentang, biskuit panggang; 2) generasi kedua yaitu produk langsung

mengembang; 3) generasi ketiga yaitu produk yang telah diekstrusi masih

memerlukan pengolahan lebih lanjut seperti penggorengan dan pengeringan.

Produk savory chips ikan dapat dikategorikan ke dalam makanan ringan generasi

pertama. Proses pengolahnnya adalah dengan cara digoreng menggunakan minyak

yang banyak (deep fat fried) pada suhu tinggi dalam waktu singkat, sehingga

memberikan pengembangan dan kerenyahan pada produk akhir. Menurut Fellows

(2000), waktu yang dibutuhkan bahan pangan sampai tergoreng matang

tergantung pada : 1) tipe bahan pangan, 2) temperatur minyak, 3) metode

penggorengan (dangkal atau dengan minyak tergenang), 4) ketebalan bahan

pangan dan 5) perubahan yang diinginkan dalam mutu makanan.

1. Bahan Pelapis (battered/coating)

Pada pembuatan produk chips sering digunakan untuk memperoleh produk akhir

garing dan renyah adalah menggunakan tepung sebagai bahan pelapis. Batter atau
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coating pada produk gorengan akan memperkaya flavor, tekstur dan penampakan

serta berperan sebagai pelindung dari penyerapan minyak yang berlebihan pada

saat penggorengan (Chien et al., 2008). Pelapisan pada produk snack memberikan

hasil akhir yang lebih baik, dapat mengurangi biaya operasional karena waktu

penggorengan yang digunakan lebih singkat, dapat mengurangi penggunaan

minyak goreng yang berlebih, dan menambah volume produk akhir jika

dibandingkan dengan produk yang digoreng tanpa pelapisan (Winarno, 2004).

Tepung merupakan bahan tambahan makanan ringan yang memberikan produk

akhir sesuai yang diinginkan seperti peningkatan pengembangan, meningkatkan

kerenyahan, mengurangi penyerapan minyak (Manullang, 1997). Pati merupakan

komponen utama tepung. Pati merupakan homopolimer D-glukosa dengan ikatan

α-glikosidik dan ditemukan sebagai karbohidrat simpanan pada tanaman. Pati

terdapat sebagai ganula dengan ukuran dan karakteristik yang berbeda untuk

masing-masing tanaman (Copeland et al., 2009).

Berbagai macam pati tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai C dan

bentuk rantainya apakah lurus atau bercabang. Pati terdiri dari 2 fraksi yang dapat

dipisahkan dengan air panas. Fraksi yang tidak larut disebut amilopektin

sedangkan fraksi yang larut adalah amilosa. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya

amilosa adalah ganula pati yang memiliki rantai linier, sedangkan amilopektin

memiliki rantai karbon yang bercabang. Kandungan amilosa dan amilopektin pada

tepung dapat mempengaruhi karakteristik tekstur dari produk chips, karena pada

saat pemasakan terjadi pengembangan pati sebagai akibat dari proses gelatinisasi.

Apabila produk makin mengembang maka teksturnya akan semakin renyah



11

(Manullang, 1997). Umumnya tepung yang digunakan sebagai pelapis adalah

tepung tapioka, beras, maizena, terigu, dan tepung sisa hasil ekstrudat.

2. Bahan Pengembang/Perenyah

Bahan pengembang/perenyah dalam pangan dikategorikan sebagai bahan

tambahan makanan. Bahan tambahan makanan dapat diartikan sebagai senyawa

kimia yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk membantu dalam

proses pengolahan, bertindak sebagai pengganti atau untuk memperbaiki kualitas

makanan (deMan, 1999).

Bahan perenyah merupakan bahan yang mereduksi kecenderungan masing-masing

partikel pada bahan pangan untuk menempel satu sama lain, dan digunakan untuk

memberikan kerenyahan pada produk makanan. Bahan yang tidak larut dalam air,

suhu glass transitionnya tinggi dan memiliki kestabilan yang baik dapat bersifat

sebagai crisping agent misalnya dekstrin dan serat selulosa. Kalsium karbonat

dapat juga digunakan sebagai bahan perenyah pada produk gorengan (Chien et al.,

2008).

Natrium bikarbonat (soda kue) ditambahkan pada produk makanan sebagai

pengembang dan perenyah, sedangkan pada produk minuman natrium bikarbonat

bersifat sebagai bahan pengatur keasaman. Pengembangan pada produk terjadi

karena adanya reaksi dari natrium bikarbonat membentuk gas dalam adonan.

Selama proses pemanasan, volume gas bersama dengan uap air ikut terperangkap

dalam adonan sehingga mengembang (Winarno, 2008). Persyaratan standar batas

maksimum penggunaan natrium bikarbonat pada makanan adalah 50 g/kg atau 5%

(SNI, 1995).
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3. Bumbu

Bumbu adalah bahan makanan yang ditambahkan dengan tujuan untuk

memberikan rasa pada makanan sehingga menambah cita rasa. Aplikasi bumbu

bisa melalui adonan maupun melalui pelapisan di bagian luar produk (Arintorini,

2002).

Penambahan bumbu pada produk coating memberikan nilai tambah terhadap

produk tersebut, karena mampu meningkatkan cita rasa dan aroma, namun

penambahan bumbu pada produk chips harus mempertimbangkan beberapa hal

diantaranya ketidak-larutan bahan bumbu menyebabkan bahan pelapis dapat

menggumpal, kandungan senyawa volatilnya mudah menguap saat proses

pemanasan. Cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut

adalah dengan menambahkan bumbu-bumbu dalam bentuk serbuk misalnya lada,

bawang merah, bawang putih, karena bahan-bahan tersebut tingkat volatilitasnya

rendah dan warnanya netral sehingga tidak mempengaruhi penampakan produk

akhir (Fizsman, 2009).

D. Deep Fat Frying

Menggoreng merupakan suatu unit kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki

kualitas makanan. Pertimbangan lain menggunakan cara menggoreng dalam

pengolahan pangan adalah memberikan pengaruh terhadap daya awet produk

karena dapat merusak suhu aktifitas dari mikroorganisme dan enzim, serta

mengurangi aktifitas air pada permukaan produk (Fellows, 2000).

Ada dua jenis teknik penggorengan yaitu penggorengan dengan minyak banyak

sehingga bahan dapat terendam dalam minyak (deep fat frying), dan
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penggorengan dengan sedikit minyak (pan frying). Teknik deep fat frying

merupakan salah satu metode yang sudah lama digunakan dalam pengolahan

makanan, karena teknik ini menghasilkan produk dengan kombinasi flavor dan

tekstur yang unik (Mariscal dan Bouchon, 2008).

Menurut Mariscal dan Bouchon (2008), deep fat frying dapat didefinisikan

sebagai proses pemasakan makanan dengan memasukkan bahan ke dalam minyak

pada suhu di atas titik didih air, dan dapat diklasifikasikan sebagai proses

dehidrasi. Suhu penggorengan berkisar antara 130°C–190°C, tetapi biasanya suhu

penggorengan yang digunakan antara 170°C–190°C.

Teknik deep fat frying merupakan suatu unit kegiatan yang kompleks melibatkan

suhu tinggi, perubahan signifikan mikrostruktural dari permukaan dan seluruh

bagian bahan pangan, dan terjadinya transfer panas dan massa secara bersamaan

menghasilkan reaksi berlawanan antara uap air dan minyak pada permukaan

bahan. Teknik deep fat frying melibatkan perubahan fisik dan kimia pada

makanan, seperti gelatinisasi pati, denaturasi protein, penguapan air dan

pembentukan kulit. Beberapa faktor yang mempengaruhi tekstur dan mutu bahan

yang digoreng adalah laju pemanasan, penetrasi minyak pada bahan, interaksi

minyak-bahan, dan degadasi minyak (Bouchon, 2009).

Tujuan utama deep fat frying adalah untuk melindungi produk. Pada proses

penggorengan saat bahan pangan dimasukan ke dalam minyak rasa dan aroma

berhasil disimpan di dalam bahan. Proses penggorengan juga dilakukan untuk

memperoleh karakteristik khas dari produk gorengan sesuai yang diinginkan

misalnya: kering, berongga (porous), renyah, dan berminyak pada lapisan luar

atau berkerak namun lembut dan basah di bagian dalam produk (Fellows, 2000).
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E. Perubahan Kimiawi Selama Proses Pengolahan

Saat bahan dimasukkan ke dalam minyak panas pada proses penggorengan, terjadi

kenaikan suhu permukaan yang sangat cepat, disertai dengan terjadinya

penguapan air pada bahan pangan tersebut. Proses penggorengan menyebabkan

terjadi perpindahan penguapan di dalam bahan dan membentuk lapisan kulit pada

permukaan produk, lapisan kulit tersebut memiliki struktur yang porous

(berongga), dengan bentuk ukuran kapiler yang berbeda (Fellows, 2000). Proses

perpindahan tersebut disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Skema diagam perpindahan panas dan massa selama proses
deep fat frying (Fellow, 2000).

Penggunaan suhu minyak yang tinggi saat menggoreng akan menyebabkan

terjadinya penguapan air pada permukaan bahan. Saat penguapan, air yang berada

di dalam lapisan bahan produk berpindah pada sekeliling minyak menyebabkan

permukaan bahan menjadi lebih kering, hingga mempengaruhi formasi kulit. Pada

saat yang sama minyak terserap oleh produk, menggantikan bagian air pada bahan

(Moreira, 2001).

Penghantaran panas minyak pada proses penggorengan dengan suhu yang tinggi

dalam waktu yang lama, menyebabkan terjadinya pelepasan uap air dan oksigen

dari bahan makanan, sehingga terjadi oksidasi pada minyak yang berasal dari
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berbagai senyawa karbonil volatil, asam hidroksi, asam keton, dan asam epoxy

(Fellows, 2000). Hal tersebut menyebabkan bau yang tidak enak dan minyak

menjadi berwarna gelap. Ketengikan merupakan masalah utama pada produk yang

digoreng karena detereorasi produk oleh oksidasi lemak atau minyak dalam

bentuk peroksida, aldehid dan keton (Mariscal dan Bouchon, 2008).

Menurut Fellows (2000), teknik penggorengan dapat meningkatkan karakteristik

warna, rasa, aroma, dan kerenyahan pada bahan makanan. Hal tersebut terjadi

karena adanya kombinasi reaksi Maillard dan senyawa-senyawa yang terserap

minyak. Beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan warna dan flavor  produk

yang digoreng yaitu: 1) jenis minyak goreng; 2) lama dan suhu minyak; 3)

interaksi permukaan minyak dan bahan; 4) suhu dan lama waktu menggoreng; 5)

ukuran, kandungan air dan karakteristik dari permukaan bahan pangan; 6)

penanganan setelah proses menggoreng.

Kualitas minyak yang digunakan akan menentukan umur simpan produk dan

kualitas minyak untuk menggoreng juga ditentukan oleh jenis bahan pangan yang

digoreng. Faktor yang mempengaruhi penyerapan minyak antara lain suhu

penggorengan, waktu penggorengan, ketebalan irisan dan spesifikasi produk.

Waktu penggorengan menjadi faktor penting produk akhir hasil penggorengan,

kandungan minyak bertambah, kadar uap menurun, dan produk menjadi lebih

renyah berdasarkan lamanya waktu penggorengan (Moreira, 2001).

Menurut Ketaren  (1986), selama proses penggorengan terjadi denaturasi protein,

lemak dan senyawa karbohidrat polimer pada bahan. Perubahan tersebut terjadi

karena adanya reaksi Maillard. Reaksi tersebut terjadi antara kelompok amino

bebas dari asam amino, peptida, atau protein dan gugus karbonil dari gula

pereduksi. Reaksi Maillard pada proses penggorengan merupakan hal yang

diinginkan untuk meningkatkan cita rasa, aroma dan pembentukan warna coklat

pada produk akhir. Perubahan lain yang terjadi selama proses penggorengan
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adalah pembentukan kulit pada produk sehingga menghasilkan tekstur yang

renyah atau garing. Kerenyahan produk gorengan yang dibalut (battered) karena

selain terjadi perpindahan panas dari media ke bahan, juga disebabkan adanya

reaksi pengembangan pati pada proses gelatinisasi selama pemasakan (Varela et

al., 2008),

F. Syarat Mutu Savory Chips Ikan Teri

Pengolahan savory chips ikan teri harus memenuhi syarat-syarat mutu yang telah

ditetapkan. Syarat mutu savory chips ikan teri mengacu pada SNI 7760 : 2013

tentang persyaratan mutu dan keamanan ikan renyah seperti disajikan Tabel 1.

Tabel 1. Persyaratan mutu dan keamanan ikan renyah

Jenis uji Satuan Persyaratan

Sensori Min 7 (Skor 1 - 9)

Kimia
- Kadar air
- Kadar abu
- Kadar protein
- Kadar lemak

%
%
%
%

Maks 5,0
Maks 12,0
Min 15,0

Maks 30,0
Cemaran mikroba
- ALT
- Escherichia coli
- Salmonella
- Staphylococcus aureus
- Kapang*

Koloni/g
APM/ g

-
koloni/g
koloni/g

Maks 5,0 x 104

< 3
Negatif/25 g

Maks 1,0 x 102

< 1,0 x 102

Cemaran logam *
- Kadmium (Cd)
- Merkuri (Hg)
- Timbal (Pb)
- Arsen (As)
- Timah (Sn)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Maks 0,1
Maks 0,5
Maks 0,3
Maks 1,0
Maks 40,0

Catatan : * bila diperlukan
Sumber : SNI (2013)

G. Pengemasan

Pengemasan tidak dapat dipisahkan dari proses dalam industri makanan. Kemasan

adalah konstruksi yang dirancang dengan kekuatan yang mampu  melindungi
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produk secara efektif terhadap  penyebab kerusakan fisik, kimiawi dan

mikrobiologi (Suyitno,1986). Pengemasan adalah upaya melindungi  hasil

pengolahan atau produk industri dari bahaya pencemaran, gangguan fisik serta

untuk mendapatkan bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan,

pengangkutan dan distribusi, serta sebagai promosi dan media informasi (Syarief

dan Halid, 1993).

Menurut Suyitno (1999), fungsi kemasan adalah melindungi produk dari faktor-

faktor lingkungan seperti: cahaya, uap air, gas, dan bau serta kemasan juga

merupakan media komunikasi dengan konsumen, legal, dan komersial.

Pengemasan dapat melindungi produk dari kontaminasi dan pembusukan,

mempermudah proses distribusi dan penyimpanan, serta memberikan kemudahan

dalam menyeragamkan jumlah isi produk (Robertson, 2010).

Sementara itu fungsi terpenting dari pengemasan snack adalah  untuk melindungi

produk  dari ketengikan,  kelembaban, kehilangan bau atau masuknya bau asing

yang mengganggu. Robertson (2010), menyatakan bahwa kemasan yang

digunakan untuk makanan ringan yang digoreng (fried snack foods) harus mampu

menyediakan perlindungan yang baik terhadap oksigen, cahaya dan kelembaban.

Bahan kemasan tersebut harus tahan lemak yang bertujuan  untuk mencegah

penetrasi lemak dari bahan ke luar melalui dinding pembungkus.

Menurut Nur (2009), penggunaan plastik untuk kemasan makanan cukup  menarik

karena sifat-sifatnya yang menguntungkan seperti luwes, mudah dibentuk,

mempunyai adaptasi yang tinggi terhadap produk, tidak korosif seperti wadah

logam serta mudah dalam penanganan.
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Menurut Mujiarto (2005), polipropilen termasuk dalam jenis plastik polyolefyne

dan merupakan polirner  dari propylene. Sifat-sifat propylene diantaranya  adalah

ringan, mudah dibentuk, ternbus pandang dan jernih dalarn keadaan film, tidak

mudah sobek, tahan terhadap asam kuat, basa dan minyak serta pada suhu tinggi

akan bereaksi dengan benzene, tolen, terpentin dan asam nitrat, permeabilitas  uap

air rendah dan perrneabilitas gas sedang

Buckle et al., (1987), menyatakan polipropilen lebih kaku, kuat, lebih ringan dari

pada polietilen dan stabil pada suhu tinggi. Polipropilen mempunyai titik leleh

yang cukup tinggi (190-200ºC), sedangkan titik kristalisasinya antara 130-135ºC.

Polipropilen mempunyai ketahanan terhadap bahan kimia (chemical resistance)

yang tinggi, tetapi ketahanan pukul (impact strength) nya rendah (Mujiarto,

2005).

Labuza (1982), mengatakan kondisi bahan pangan selama penyimpanan dan

distribusi dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan diantaranya

suhu, kelembaban, oksigen dan cahaya dapat memicu beberapa mekanisme reaksi

yang menyebabkan kerusakan bahan pangan. Perubahan yang terjadi selama

penyimpanan dan distribusi meliputi perubahan fisika, kimia dan mikrobiologi.

Untuk produk yang  sensitif terhadap oksigen dapat diawetkan lebih baik dengan

menggunakan  kemasan  vakum. Kemasan  vakum  tidak   hanya  memperpanjang

masa simpan tapi juga memberikan efek visual yang lebih baik terhadap kemasan.

Kusnandar (2001), mendefinisikan kemasan vakum dengan keterbatasan

kandungan oksigen dalam suatu lingkungan rnelalui pengurangan konsentrasinya

atau penghilangan seluruhnya.
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H. Kemasan  Non Vakum dan Kemasan Vakum

Pengemasan vakum pada prinsipnya adalah pengeluaran gas dan uap air dari

produk yang dikemas sedangkan pengemasan non vakum dilakukan tanpa

mengeluarkan gas dan uap air yang terdapat dalam produk. Oleh karena itu

pengemasan vakum cenderung menekan jumlah bakteri, perubahan bau, rasa,

serta penampakan selama penyimpanan, karena pada kondisi vakum bakteri aerob

yang tumbuh jumlahnya relatif lebih kecil dibanding dalam kondisi tidak vakum

(Syarif dan Halid, 1993).

Pengemasan vakum adalah sistem pengemasan hampa udara dimana tekanannya

kurang dari satu atmosfir dengan cara mengeluarkan O2 dari kemasan sehingga

memperpanjang umur simpan. Proses pengemasan vakum ini dilakukan dengan

cara memasukkan produk ke dalam kemasan plastik yang dikuti dengan

pengontrolan udara menggunakan mesin pengemas vakum (vacuum packager),

kemudian ditutup dan diseal. Dengan ketiadaan udara dalam kemasan, maka

kerusakan akibat oksidasi dapat dihilangkan sehingga kesegaran produk yang

dikemas akan lebih bertahan 2 – 3 kali lebih lama dari pada produk yang dikemas

dengan pengemasan non vakum (Jay, 1996).

Pengemasan vakum merupakan cara yang digunakan untuk mengurangi jumlah

oksigen dalam kemasan. Oksigen dalam kemasan dapat menyebabkan proses

oksidasi pada bahan pangan. Berkurangnya oksigen dapat menghambat mikroba

aerobik penyebab kerusakan bahan pangan. Chicken nugget yang disimpan dalam

kondisi vakum dan suhu 1oC dapat dipertahankan masa simpannya sampai dengan

36-45 hari, ikan cakalang asap yang dikemas vakum yang disimpan dingin dapat

diterima sampai hari ke duapuluh. Irisan dendeng nila merah yang dikemas vakum
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mengandung total  mikroba yang lebih rendah dibandingkan dengan pengemasan

dengan plastik saja (Yuliana, 2012).

I. Umur Simpan

Umur simpan produk pangan adalah selang waktu produksi dan waktu konsumsi

dimana produk berada dalam kondisi yang memuaskan pada sifat-sifat

penampakan, rasa, aroma, tekstur dan nilai gizi (Arpah, 2001).

Labuza (1982), menyatakan bahwa umur simpan produk berkaitan erat dengan

nilai kadar air kritis, suhu dan kelembaban. Umur simpan suatu produk

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: karakteristik produk, sifat produk, kondisi

penyimpanan dan distribusi produk yang dikemas (Petersen et al., 1999). Pada

produk snack yang digoreng, terjadinya perubahan aroma produk menjadi tengik

pada saat penyimpanan menyebabkan produk tersebut tidak disukai, hal ini

disebabkan adanya reaksioksidasi lemak yang terjadi selama penyimpanan

(Tiwari et al., 2009). Menurut Arpah (2001), meningkatnya kadar air produk hasil

gorengan yang disimpan pada kelembaban tinggi dapat menyebabkan perubahan

tekstur produk.

Aspek lain dari umur simpan adalah waktu yang diperlukan oleh komponen

material kemasan plastik untuk bermigasi pada bahan makanan sampai batas

maksimal kadar yang diperkenankan.  Berbeda dengan kemasan metal dan gelas,

pada kemasan plastik dalam suhu kamar, senyawa dengan berat molekul kecil

masuk ke dalam makanan secara bebas baik yang berasal dari aditif maupun dari

plasticizers (Winarno, 2008).  Semakin panas bahan makanan yang dikemas,

semakin tinggi peluang terjadinya migrasi zat-zat plastik ke dalam makanan.
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Sehingga, setiap mengkonsumsi makanan tersebut, maka secara tidak sadar juga

mengkonsumsi zat-zat yang terimigasi itu. Semakin lama makanan disimpan

maka semakin tinggi batas maksimum dilampaui.  Oleh karena itu, keterangan

batas ambang waktu kadaluwarsa bagi produk yang dikemas dengan plastik perlu

diberitahukan secara jelas kepada konsumen (Nurcahyanti, 2005).

1. Penurunan Mutu Savory Chips Ikan Teri Selama Penyimpanan

Penyimpanan suatu produk dari mutu awal disebut deteriorasi. Produk pangan

mengalami deteriorasi dimulai dengan persentuhan produk dengan udara, oksigen,

uap air, cahaya, atau akibat perubahan suhu. Reaksi ini juga dapat diawali oleh

hentakan mekanis seperti vibrasi dan kompresi (Arpah, 2001).

Tingkat deteriorasi produk dipengaruhi oleh lamanya penyimpanan, sedangkan

laju deteriorasi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan penyimpanan. Umur simpan

adalah waktu hingga produk mengalami deteriorasi tertentu. Reaksi deteriorasi

pada produk pangan dapat disebabkan oleh faktor intrinsik maupun ekstrinsik

yang selanjutnya akan memicu reaksi didalam produk berupa reaksi kimia, reaksi

enzimatis, atau lainnya seperti proses fisika dalam bentuk penyerapan uap air atau

gas dari sekeliling. Hal ini akan menyebabkan perubahan-perubahan terhadap

produk meliputi: perubahan tekstur, flavor, warna, penampakan fisik, nilai gizi

dan lain-lain (Arpah, 2001). Pengaruh beberapa faktor terhadap reaksi deteriorasi

pada produk pangan disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Pengaruh beberapa faktor terhadap reaksi deteriorasi pada produk pangan

Faktor Utama Efek Deteriorasi
Oksigen • Oksidasi lipid

• Kerusakan vitamin
• Kerusakan protein
• Oksidasi pigmen

Uap air • Kehilangan/kerusakan vitamin
• Perubahan organoleptik
• Oksidasi lipida

Cahaya • Oksidasi
• Pembentukan bau/perubahan flavor
• Kerusakan vitamin

Kompresi/Bantingan, Vibrasi, Abrasi,
Penanganan secara kasar

• Perubahan organoleptik
• Kebocoran bahan pengemas

Bahan kimia toksik/bahan kimia
off flavor

• Of flavor
• Perubahan organoleptik
• Perubahan bahan kimia
• Pembentukan racun

Sumber : Arpah (2001)

Penurunan mutu snack biasanya disebabkan oleh bau tengik akibat reaksi

oksidasi dalam produk dan perubahan kadar air (Arpah, 2001).  Reaksi oksidasi

ini terjadi apabila produk yang mengandung minyak bereaksi dengan oksigen di

udara. Minyak nabati yang digunakan untuk menggoreng snack mempunyai asam

lemak yang dengan ikatan rangkap banyak atau poly unsaturated fatty acids

(PUFA) menyebabkan sangat rentan terhadap oksidasi sehingga menyebabkan

ketengikan.  Proses oksidasi dapat terjadi karena beberapa hal antara lain: udara,

cahaya, enzim, logam (Cu, Fe) (deMan, 1999).

Selain adanya reaksi oksidasi, perubahan kadar air juga mengakibatkan kerusakan

pada snack.  Kadar air dan aktivitas air sangat berpengaruh dalam menentukan

masa simpan dari makanan, karena faktor-faktor ini akan mempengaruhi sifat-

sifat fisik (kekerasan dan kekeringan) dan sifat-sifat fisiko-kimia, perubahan-

perubahan kimia, kerusakan mikrobiologis dan perubahan enzimatis terutama

pada makanan yang tidak diolah (Winarno, 2008).  Selama penyimpanan akan
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terjadinya proses penyerapan uap air dari lingkungan yang menyebabkan produk

kering mengalami penurunan mutu menjadi lembab/tidak renyah (Robertson,

2010).

Menurut Afrianto dan Liviawaty (1993), kerusakan yang sering terjadi pada

olahan ikan adalah kerusakan mikrobiologis oleh bakteri. Bakteri bisa berasal dari

bahan baku, peralatan dan air yang digunakan untuk pengolahan. Untuk

menghambat mikroba dilakukan pengemasan vakum di samping mencegah proses

oksidasi sehingga masa simpan dapat dipertahankan (Yuliana, 2012). Menurut

Sprenger (1991), faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, yaitu : 1)

Nutrien. Mikroba memerlukan beberapa nutrien agar hidup dengan baik, yaitu :

unsur makro (Karbon, Hidrogen, Oksigen dan Nitrogen), unsur mikro (Sulfur dan

Fosfor), dan trace element (Natrium, Kalium, Magnesium dan Mangan). 2)

Konsentrasi ion H (pH). Bakteri lebih suka substrat yang memiliki pH mendekati

netral. 3) Kadar air. Kandungan air dalam subtrat/produk makanan merupakan

sarana untuk pertumbuhan mikroba. 4) Aktifitas Air (Aw). Aktifitas air adalah

banyaknya air yang ada dalam produk makanan yang dapat dimanfaatkan mikroba

untuk keperluan hidupnya. Bakteri (0,95); ragi/yeast (0,86); kapang (0,70). Suatu

produk dapat dikatakan aman jika memiliki aw di bawah 0,60, namun pada kondisi

seperti ini kerusakan kimia masih terjadi. 5) Suhu. Bakteri patogen dan penyebab

kerusakan pada umumnya termasuk golongan bakteri mesofilik yang hidup

dengan suhu optimum 20oC – 45oC. 6) Keberadaan Oksigen. 7) Kompetisi.

Mikroba berkompetisi hidup pada suatu substrat karena makanan yang sama.
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2. Kriteria Kerusakan Savory Chips Ikan Teri

Savory chips ikan teri merupakan bahan pangan yang memiliki karakteristik

berpori dan memiliki kadar air yang rendah. Kerusakan yang sering terjadi adalah

terjadinya reaksi oksidasi lipid yang menyebabkan timbulnya rasa tengik dan

penyerapan uap air oleh savory chips ikan teri sebagai reaksi kondisi lingkungan.

Timbulnya bau dan rasa tengik yang disebut proses ketengikan merupakan

kerusakan lemak yang utama. Penyebabnya adalah otooksidasi radikal asam

lemak tidak jenuh dalam lemak. Otooksidasi dimulai dengan pembentukan

radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempercepat

reaksi seperti cahaya, panas, peroksida lemak atau hidroperoksida, logam-logam

berat seperti Cu, Fe, Co dan Mn dan enzim-enzim lipoksidase (Winarno, 2008).

Menurut Arpah  (2001), perubahan pada tekstur akibat reaksi deteriorasi dapat

berupa: a) pengempukan, b) perubahan kekentalan, c) perubahan kekerasan,

d) warna dan masih banyak lagi penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan ini

menyebabkan produk pangan tidak menyerupai tekstur aslinya, seperti pada awal

produksi. Tergantung pada tingkat deteriorasi yang berlangsung, perubahan

tersebut dapat menyebabkan produk pangan tidak dapat digunakan untuk tujuan

seperti yang seharusnya, atau bahkan tidak dapat dikonsumsi sehingga

dikategorikan sebagai bahan kadaluarsa.

3. Metode Pendugaan Umur Simpan

Menurut Labuza (1982), umur simpan produk pangan dapat diduga dan ditetapkan

waktu kadaluwarsanya dengan menggunakan dua konsep studi penyimpangan

produk pangan yaitu dengan Extended Storage Studies (ESS) dan Accelerated
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Storage Studies (ASS). ESS sering juga disebut metoda konvensional, adalah

penentuan tanggal kadaluwarsa dengan jalan menyimpan suatu seri produk pada

kondisi normal sehari-hari sambil dilakukan pengamatan terhadap penurunan

mutunya (usable quality) hingga mencapai tingkat mutu kadaluwarsa.  Metode ini

akurat dan tepat, namun pada awal-awal penemuan dan penggunaannya, namun

metoda ini dianggap memerlukan waktu panjang dan analisa parameter mutu yang

relatif banyak. Penentuan umur simpan produk dengan metode ASS atau

akselerasi dilakukan dengan menggunakan parameter kondisi lingkungan yang

dapat mempercepat proses penurunan mutu (usable quality) produk pangan.

Kelebihan metode ini adalah waktu pengujian yang relatif singkat, namun tetap

memiliki ketepatan dan akurasi tinggi (Kusnandar, 2010).

Metode akselerasi dilakukan dengan menggunakan parameter kondisi lingkungan

yang dapat mempercepat proses penurunan mutu (usable quality) produk pangan.

Kelebihan metode ini adalah waktu pengujian yang relatif singkat, namun tetap

memiliki ketepatan dan akurasi tinggi. Kelebihan metode ini adalah waktu

pengujian yang relatif singkat namun tetap memiliki ketepatan yang tinggi. Suhu

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perubahan mutu makanan. Semakin

tinggi suhu penyimpanan maka laju reaksi berbagai senyawa kimia akan semakin

cepat, oleh karena itu dalam menduga kecepatan penurunan mutu makanan selama

penyimpanan, faktor suhu harus dipertimbangkan (Labuza, 1982).

Model Arrhenius umumnya digunakan untuk menduga umur simpan produk

pangan yang sensitif terhadap perubahan suhu, diantaranya produk pangan yang

mudah mengalami ketengikan, perubahan warna oleh reaksi pencoklatan.

Prinsipnya adalah menyimpan produk pangan pada suhu ekstrim dimana produk



26

pangan menjadi lebih cepat rusak dan umur simpan produk ditentukan

berdasarkan ekstrpolasi ke suhu penyimpanan (Kusnandar, 2001).

Dalam penyimpanan makanan, keadaan suhu ruangan penyimpanan selayaknya

dan keadaan tetap dari waktu ke waktu tetapi seringkali keadaan suhu

penyimpanan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Apabila keadaan suhu

penyimpanan tetap dari waktu ke waktu (atau dianggap tetap) maka perumusan

masalahnya sederhana, yaitu untuk menduga laju penurunan mutu cukup dengan

menggunakan persamaan Arrhenius (Syarief dan Halid, 1989).

Persamaan Arrhenius :

........................................................................... (1)

Keterangan :

k =  Konstanta penurunan mutu
k0 =  Kontanta (tidak tergantung pada suhu)
Ea =  Energi aktivasi (KJ/mol)
R =  Konstanta gas (1.986 Kal/mol)
T =  Suhu mutlak (K) (C+273)

Persamaan di atas dapat diubah menjadi :

Ln k = ln k0
(Ea / RT ) ............................................................................ (2)

Maka akan diperoleh kurva berupa garis linier pada plot nilai ln k terhadap 1/T

dengan slope –Ea/R seperti pada Gambar 3.

ln k

-Ea/R

1/T

Gambar 3. Gafik hubungan antara nilai ln k dan 1/T dalam persamaan Arrhenius
(Syarief dan Halid, 1989).

k = k0.e
(Ea/RT)
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Nilai umur simpan dapat diketahui dengan memasukkan nilai perhitungan ke

dalam persamaan reaksi ordo nol atau satu. Reaksi penurunan mutu pada makanan

banyak terjadi pada reaksi ordo nol dan satu. Contoh kerusakan produk pangan

yang termasuk ke dalam laju reaksi dengan ordo 0 adalah : (1) degradasi

enzimatis, contohnya buah dan sayuran segar; (2) Browning non enzimatis,

contohnya pada biji-bijian kering, produk susu kering atau susu bubuk, penuruna

nilai gizi protein; (3) Oksidasi lemak, contohnya peningkatan ketengikan pada

lemak produk snack atau chiki, makanan kering termasuk produk kripik (Labuza,

1982).

Penurunan mutu ordo reaksi nol adalah penurunan mutu yang konstan. Kecepatan

penurunan mutu tersebut berlangsung tetap pada suhu konstan dan digambarkan

dengan persamaan berikut:

-dA / dt = k ………………………………………..................................... (3)

Untuk menentukan jumlah kehilangan mutu, maka dilakukan integasi terhadap

persamaan :

A0∫At dA= - 0∫1 k.dt ……………………………………….......................... (4)

Sehingga menjadi :

At – A0 = - kt ……………………………………….................................. (5)

dimana :

At = jumlah konsentrasi A (parameter mutu) pada awal waktu t

A0 = jumlah awal A

Contoh kerusakan bahan dan produk pangan yang termasuk ke dalam laju reaksi

ordo 1 adalah : (1) pertumbuhan mikroba pada ikan, daging dan kematian mikoba

akibat perlakuan panas; (2) produksi off flavor oleh mikroba; (3) kehilangan
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vitamin dalam makanan kaleng dan makanan kering; (4) kehilangan mutu protein

pada makanan kering, dan (5) ketengikan pada minyak salad dan sayuran kering

(Labuza, 1982).

Persamaan reaksi ordo satu :

-dA / dt = k.A ………………………………………............................... (6)

Untuk menentukan jumlah kehilangan mutu, maka dilakukan integasi terhadap

persamaan :

A0∫At dA/A = - 0∫1 k.dt ………………………………………................. (7)

Sehingga menjadi :

ln At – ln A0 = - kt ………………………………………....................... (8)

dimana :

At = jumlah konsentrasi A (parameter mutu) pada awal waktu t

A0 = jumlah awal A

Sebelum dilakukan perhitungan, terlebih dahulu ditentukan ordo reaksi yang tepat

yang memperlihatkan laju penurunan mutu dari masing-masing parameter mutu.

Ordo reaksi yang digunakan adalah ordo 0 dan ordo 1. Persamaan ordo 0

diperoleh dengan cara memplotkan data penurunan parameter di tiga suhu

penyimpanan pada sumbu y dalam skala linear dan umur simpan pada sumbu x

dalam skala linear. Sedangkan persamaan ordo 1 diperoleh dengan cara

memplotkan data penurunan parameter di tiga suhu penyimpanan pada sumbu y

dalam skala logaritmik dan umur simpan pada sumbu x dalam skala linear.Setelah

itu, ditarik garis regesi dari ketiga plotting parameter dan suhu tersebut sehingga

diperoleh persamaan garis seperti persamaan (9).

y = kx + b ........................................................................................................... (9)
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Kemudian, setelah ditentukan ordo reaksi yang akan digunakan, dihitung nilai ln k

dari setiap nilai k. Nilai ln k kemudian diplotkan pada sumbu y dalam skala linear

dan nilai 1/T pada sumbu x dalam skala linear. T adalah suhu penyimpanan dalam

satuan Kelvin. Setelah itu ditentukan garis regesinya, nilai slope yang diperoleh

merupakan nilai = Ea/RT dalam persamaan Arhenius dan intersepnya berupa nilai

ln k0. Dengan menggunakan rumus k = k0.e
(Ea/RT), akan diperoleh nilai penurunan

mutu (k) dari produk yang disimpan dalam kemasan tertentu. Setelah itu,

perhitungan umur simpan diselesaikan menggunakan persamaan (10) atau (11).= , untuk ordo 0 ........................................................................... (10)

= , untuk ordo 1 .............................................................. (11)

dimana :

t = prediksi umur simpan

At = jumlah konsentrasi A (parameter mutu) pada waktu t

A0 =  jumlah awal A

k =  konstanta



III. BAHAN DAN METODE

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Usaha Bersama (KUB) Melati Bahari

Pulau Pasaran, Bandar Lampung, Laboratorium SMK Negeri 6 Bandar Lampung,

UPTD Laboratorium Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Laboratorium Teknologi

Hasil Pertanian Politeknik Negeri Lampung. Waktu pelaksanaan penelitian

dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017.

B. Bahan dan Alat

Bahan utama yang digunakan untuk pembuatan produk savory chips ikan adalah

ikan teri yang diperoleh dari KUB Melati Bahari Pulau Pasaran, Bandar

Lampung. Tepung beras, tepung tapioka, telur, natrium bikarbonat (soda kue),

garam, bubuk bawang putih, bubuk lada, bubuk ketumbar dan minyak goreng

sebagai bahan pembantu diperoleh dari pasar Kota Karang, Kota Bandar

Lampung. Kemasan yang digunakan adalah plastik polipropilen dengan ketebalan

0,1 mm diperoleh dari toko plastik Serba Guna, Pasar Tengah, Bandar Lampung.

Bahan untuk uji kimia dan uji mikrobiologi menggunakan chloroform, alkohol

96%, NaOH 0,1 N, indikator PP (phenolphthalein), aquades, HCl 4 M, pereaksi

TBA, melanoldehid, larutan Butterfield’s phosphat buffered, PCA (Plate Count
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Agar), media Lauryl Tryptose Broth, EC Broth, LEMB agar, Dichloran rose

bengal chloramphenicol (DRBC) agar, Dichloran 18% glycerol (DG18) agar dan

Larutan 0,1% peptone water

Alat yang digunakan untuk pembuatan produk savory chips ikan teri adalah

timbangan digital, piring, spatula, loyang plastik, deep fryer, ayakan tepung,

sendok, spinner dan vacum sealer. Analisis kimia dan mikrobiologi menggunakan

timbangan analitik kepekaan 0,01 g, cawan porselin, oven, desikator, inkubator,

warring blender, labu destilasi, pH meter, batu didih, burner, tabung reaksi, kertas

saring, pipet, thermometer, erlemeyer, buret, blender, cawan petri, coloni counter,

autoclave, tabung durham, waterbath, jarum ose, mikroskop dan peralatan gelas

lainnya, penetrometer serta uji sensori menggunakan seperangkat alat uji sensori.

C. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tiga tahap. Penelitian tahap satu adalah pembuatan

tepung pelapis savory chips ikan teri. Penelitian tahap dua, melakukan

pembuatan savory chips ikan teri. Penelitian tahap tiga adalah melakukan

pengemasan savory chips ikan teri hasil penelitian tahap dua dengan

menggunakan plastik polipropilen kondisi non vakum dan vakum dan disimpan

pada suhu 30ºC, 40ºC dan 50ºC selama 6 minggu.

Pengamatan penurunan mutu dan pendugaan umur simpan savory chips ikan teri

dilakukan setiap satu minggu selama enam minggu dengan tiga kali ulangan

terhadap parameter kadar air, kadar lemak, kadar asam lemak bebas, uji fisik

(kerenyahan) dan uji sensori (kenampakan, bau, rasa dan tekstur), sedangkan uji

mikrobiologi terhadap Angka Lempeng Total (ALT) dilakukan pada minggu ke 1
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dan ke 6. Data untuk penilaian penurunan mutu savory chips ikan teri disajikan

secara deskriptif, sedangkan data untuk pendugaan umur simpan diplotkan dalam

grafik dengan model pendekatan Arrhenius.

D. Pelaksanaan Penelitian

1. Prosedur Penelitian Tahap Satu

Penelitian tahap satu adalah  pembuatan tepung pelapis (battered) savory chips

ikan teri. Pembuatan tepung pelapis berdasarkan penelitian Yusuf (2011)

dimodifikasi menggunakan tepung beras dan tepung tapioka (2:1) ditambahkan

perenyah natrium bikarbonat (soda kue) 1,5%. Bumbu yang digunakan adalah

bawang putih bubuk (Allium sativum) 6%, garam 5%, lada bubuk (Piper nigrum)

4,5% dan ketumbar (Coriandum sativum) 3% seperti disajikan pada Gambar 4.

.

Gambar 4. Bagan alir kegiatan penelitian tahap satu (Yusuf, 2011, dimodifikasi).

2. Prosedur Penelitian Tahap Dua

Pada penelitian tahap dua dilakukan pembuatan savory chips ikan teri. Ikan teri

segar yang sudah dibersihkan dibalut menggunakan tepung pelapis hasil

penelitian tahap satu dan dilakukan penggorengan. Penggorengan menggunakan

Formulasi

Pencampuran

Tepung beras dan  tepung
tapioka (133 g : 67 g)

Bumbu-bumbu :
(bawang putih bubuk12 g,
garam 10 g, lada bubuk 9
g, ketumbar bubuk 6 g)

Soda kue
(3 g)

Tepung pelapis (battered)
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metode deep fat frying dengan suhu penggorengan 180oC selama 5 menit.

Prosedur pembuatan savory chips ikan teri disajikan pada Gambar 5.

.

Gambar 5. Bagan alir kegiatan penelitian tahap dua

3. Prosedur Penelitian Tahap Tiga

Savory chips ikan teri hasil penelitian tahap dua digunakan sebagai sampel pada

penelitian tahap tiga. Pada tahap tiga savory chips ikan teri dikemas dengan

plastik polipropilen kondisi non vakum dan vakum dan disimpan pada suhu 30ºC,

40ºC dan 50ºC selama 6 minggu. Analisis penurunan mutu dan pendugaan umur

simpan menggunakan metode akselerasi melalui pendekatan arrhenius. Analisis

terhadap kadar air, kadar lemak, kadar asam lemak bebas, kerenyahan dan uji

sensori (kenampakan, bau, rasa dan tekstur) setiap minggu sedang uji

Pelapisan dengan  putih telur (50 g)

Penggorengan deep frying
(T 180oC; t 5 menit)

Tepung pelapis (battered)(200 g)

Pembersihan  dan penirisan

Ikan Teri Segar (200 g)

Savory Chips Ikan Teri

Spinner
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mikrobiologi terhadap Angka Lempeng Total (ALT) dilakukan pada minggu ke 1

dan ke 6. Bagan alir penelitian tahap tiga disajikan pada Gambar 6.

.

.

Gambar 6. Bagan alir kegiatan penelitian tahap tiga

Pendugaan umur simpan
savory chips ikan teri

Savory Chips Ikan Teri

Penyimpanan
T 30oC; t (1-6 minggu)

Penyimpanan
T 50oC; t (1-6 minggu)

Penyimpanan
T 40oC; t (1-6 minggu)

Savory Chips Ikan Teri
Terbaik

Pengemas polipropilen
(non vakum)

Uji Kimia :
- Kadar air
- Kadar lemak
- Asam lemak bebas

Uji Fisik :
- Kerenyahan

Uji Sensori :
- Kenampakan
- Bau
- Rasa
- Tekstur

Uji Mikrobiologi:
- ALT (Angka

Lempeng Total)

Pengemas polipropilen
(vakum)



35

E. Pengamatan

Pengamatan terhadap mutu savory chips ikan teri yang dikemas dengan plastik

polipropilen kemasan non vakum dan  vakum pada suhu 30ºC, suhu 40ºC dan

suhu 50ºC dilakukan setiap satu minggu selama enam minggu terhadap parameter

kadar air (SNI 01.2354.2-2006), kadar lemak (SNI 01.2354.3-2006), asam lemak

bebas (ALB) (SNI 01-4305-1996), kerenyahan dan uji sensori meliputi

kenampakan, bau, rasa dan tekstur (SNI 7760 : 2013) sedangkan uji mikrobiologi

terhadap angka lempeng total (ALT) (SNI 01-2332.3-2006) dilakukan pada

minggu ke 1 dan minggu ke 6.

1. Uji Kadar Air (SNI 01.2354.2-2006)

Sebanyak 2 g sampel uji ditimbang dalam cawan porselin. Selanjutnya

dimasukkan ke dalam oven suhu 105ºC selama 16-24 jam, kemudian ditimbang

bobot sampel akhir setelah pengeringan. Kadar air dihitung dengan rumus sebagai

berikut: %Kadar air = B − CB − A 100%
Dengan :

A adalah berat cawan kosong dinyatakan dalam g;

B adalah berat cawan + contoh awal, dinyatakan dalam g,

C adalah berat cawan + contoh kering, dinyatakan dalam g;

2. Uji Kadar Lemak (SNI 01.2354.3-2006)

Sebanyak 2 g contoh dimasukan dalam selongsong lemak. Dimasukan berturut-

turut 150 ml chloroform ke dalam labu alas bulat, selongsong lemak ke dalam

extractor soxhlet, dan pasang rangkaian soxhlet dengan benar. Dilakukan

ekstraksi pada suhu 60ºC selama 8 jam. Evaporasi campuran lemak dan
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chloroform dalam labu alas bulat sampai kering. Labu alas bulat yang berisi

lemak dimasukkan ke dalam oven suhu 105ºC selama ± 2 jam untuk

menghilangkan sisa chloroform dan uap air. Labu didiinginkan dan lemak di

dalam desikator selama 30 menit. Timbang berat labu alas bulat yang berisi lemak

sampai berat konstan.

Kadar lemak dihitung dengan rumus:

% Lemak total = (C – A)B 100%
dengan:

A = Berat labu alas bulat kosong (g)

B = Berat contoh (g)

C = Berat labu alas bulat dan lemak hasil ekstraksi (g)

3. Uji Kadar Asam Lemak Bebas (ALB) (SNI 01-4305-1996)

Ditimbang  5-10 g contoh ditambahkan  50 ml alkohol 96% netral dan dibiarkan

selama 1 jam sambil sekali-sekali dikocok kemudian disaring dan ditambahkan

beberapa tetes indikator PP dan dititrasi dengan KOH 0,1 N hingga warna merah

jambu (tidak berubah selama 5 detik). Asam lemak bebas dinyatakan sebagai %

ALB dengan rumus:

ml NaOH x N x Berat molekul asam lemak
% ALB =                                                                             x 100

Berat contoh  (g) x 1000

Keterangan :

% ALB =  Kadar asam lemak bebas

ml NaOH   =  Volume titran NaOH (ml)

N =  Normalitas NaOH hasil standardisasi (N)
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4. Uji Kerenyahan

Uji kerenyahan savory chips ikan teri menggunakan hardness tester. Savory chips

ikan teri direntangkan pada dasar hardness tester, kemudian ditusukkan jarum

kedalam savory chips ikan teri selama 5 detik. Nilai kerenyahan adalah angka

yang ditunjukkan oleh hardness tester. Semakin kecil nilai yang didapatkan, maka

tingkat kerenyahan semakin baik.

5. Uji Sensori (SNI 7760 : 2013)

Uji sensori savory chips ikan teri dengan uji skoring dilakukan terhadap

kenampakan, bau, rasa dan tekstur. Penilaian savory chips ikan teri dilakukan

dengan menggunakan 15 panelis. Pada uji sensori ini menggunakan 5 tingkat

skor. Skor penilaian savory chips ikan teri dapat disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Lembar penilaian sensori ikan renyah (savory chips ikan teri)

5. Uji Mikrobiologi

Lembar Penilaian Sensori Ikan Renyah
(Savory Chips Ikan Teri)

Nama panelis: …………………………….. Tanggal:…………………………...

Cantumkan kode contoh pada kolom yang tersedia sebelum melakukan
pengujian.
Berilah tanda  pada nilai yang dipilih sesuai kode contoh yang diuji.

Spesifikasi Nilai
Kode contoh

1. Kenampakan

Bersih, cerah spesifik produk

Bersih, kurang cerah spesifik produk

Kurang bersih, agak kusam

Kurang bersih, kusam

Tidak bersih, kusam

2. Bau

Kuat, spesifik jenis

Kurang kuat spesifik jenis

Agak apak

Apak, agak tengik

Apak, tengik

3. Rasa

Gurih spesifik ikan

Kurang gurih spesifik ikan

Spesifik ikan tidak ada

Agak getir

Getir

4. Tekstur

Kering, sangat renyah

Kering, kurang renyah

Agak liat

Liat

Sangat liat
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6. Uji Mikrobiologi (Angka Lempeng Total /ALT) (SNI 01-2332.3-2006)

Sebanyak 25 g sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam wadah blender steril

atau plastik Stomacher. Larutan butterfield’s phosphat buffered steril ditambahkan

sebanyak 225 ml dan diblender selama 2 menit. Dengan menggunakan pipet steril

pindahkan 1 ml suspensi di atas serta dimasukkan ke dalam larutan butterfield’s

phosphat buffered untuk mendapatkan pengenceran 10-2. Pengenceran selanjutnya

(10-3) dilakukan dengan mengambil 1 ml sampel dari 10-2 dengan menggunakan

pipet steril dan dimasukkan ke dalam 9 ml larutan butterfield’s phosphat buffered.

Dengan cara yang sama dilakukan pengenceran selanjutnya 10-4, 10-5, dan

seterusnya sesuai keperluan sampel.

Setelah itu dari masing-masing pengenceran di atas diambil 1 ml dan dimasukkan

ke dalam cawan petri steril serta dilakukan duplo untuk setiap pengenceran. Pada

setiap cawan petri yang sudah berisi larutan sampel ditambahkan 12-15 ml PCA

(Plate Count Agar) yang sudah didinginkan sampai suhu 44ºC-46ºC, supaya

tercampur rata dilakukan pemutaran cawan ke depan dan belakang. Bila media

agar di dalam petridish telah membeku, semua petridish disusun terbalik dan

dimasukkan dalam inkubator bersuhu 37ºC selama 48 jam.  Setelah masa inkubasi

selesai, dilakukan penghitungan total bakteri.

7. Analisis Pendugaan Umur Simpan

Pendugaan umur simpan dilakukan dengan metode akselerasi. Model pendekatan

yang digunakan adalah model Arrhenius. Prinsip model Arrhenius adalah

menyimpan produk pangan pada suhu ekstrim dimana produk pangan menjadi
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lebih cepat rusak dan umur simpan produk ditentukan berdasarkan ekstrapolasi ke

suhu penyimpanan (Kusnandar, 2006).

Sebelum dilakukan perhitungan nilai umur simpan, terlebih dahulu ditentukan

ordo reaksi yang tepat yang memperlihatkan laju penurunan mutu dari masing-

masing parameter mutu. Persamaan ordo 0 diperoleh dengan cara memplotkan

data penurunan mutu di tiga suhu penyimpanan pada sumbu y dalam skala linear

dan umur simpan pada sumbu x dalam skala linear. Sedangkan persamaan ordo 1

diperoleh dengan cara memplotkan data penurunan mutu di tiga suhu

penyimpanan pada sumbu y dalam skala logaritmik dan umur simpan pada sumbu

x dalam skala linear. Setelah dilakukan plotting, maka ditarik garis lurus sehingga

diperoleh persamaan garis y = kx + b

Pemilihan ordo reaksi ditentukan dari rata-rata nilai koefisien korelasi (R2) yang

paling mendekati laju penurunan mutu (rata-rata R2 yang paling besar). Data hasil

pengamatan yang diperoleh pada suhu 300C, 400C dan 500C di diplotkan menjadi

hubungan waktu penyimpanan (sumbu x) dan parameter mutu hasil pengamatan

(sumbu y) pada setiap kondisi suhu penyimpanan sehingga diperoleh bentuk

grafik yang menghasilkan persamaan regresi liniernya yaitu nilai slope (k),

intercept (konstanta) dan koefisien korelasi (R2). Persamaan tersebut kemudian

diterapkan ke dalam persamaan Arrhenius yaitu hubungan 1/T (sumbu x) dan ln k

(sumbu y) untuk menghitung nilai umur simpan. T adalah suhu penyimpanan

dalam satuan Kelvin. Nilai umur simpan yang diperoleh kemudian dikonversi

pada keadaan suhu 300C untuk menunjukkan umur simpan produk yang

sebenarnya. Dengan menggunakan rumus: k = k0.e
Ea/RT, akan diperoleh nilai

penurunan mutu (k) dari produk yang disimpan dalam kemasan tertentu.
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Kemudian pendugaan umur simpan dihitung dengan menggunakan persamaan

sebagai berikut : = atau =
dimana :

t =  prediksi umur simpan

At =  jumlah konsentrasi A (parameter mutu) pada waktu t

A0 =  jumlah awal A

K =  konstanta



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan :

1. Savory chips ikan teri kemasan plastik polipropilen kondisi non vakum lebih

cepat mengalami penurunan mutu dibanding kondisi vakum. Pada

penyimpanan minggu ke 6, kadar air savory chips ikan teri pada suhu

penyimpanan 30oC, 40oC dan 50oC dengan pengemasan kondisi non vakum

sebesar 4,90%; 4,57%; 4,24% sedangkan pengemasan kondisi vakum sebesar

4,45%; 4,05%; 4,03%; kadar ALB sebesar 0,65%; 0,69%; 0,73% dan sebesar

0,45%; 0,50%; 0,55%; skor kerenyahan sebesar 1,98 kg/105mm; 1,65

kg/105mm; 1,32 kg/105mm dan sebesar 1,26 kg/105mm; 1,05 kg/105mm; 0,93

kg/105mm, sedangkan uji sensori kenampakan dengan skor 7,12; 6,93; 6,48

dan 7,55; 7,31; 7,00; bau dengan skor 7,15; 6,90;6,80 dan 7,45; 7,05; 7,00;

rasa dengan skor 7,04; 6,32; 6,85 dan 7,52; 7,19; 6,82 serta tekstur dengan

skor 7,17; 7,00; 6,78 dan 7,53; 7,11; 6,85

2. Umur simpan terbaik savory chips ikan teri kemasan plastik polipropilen

kondisi non vakum adalah 50 hari pada suhu ruang (30oC).

3. Umur simpan terbaik savory chips ikan teri kemasan plastik polipropilen

kondisi vakum adalah 82 hari pada suhu ruang (30oC).



79

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Perlu kajian lebih lanjut tentang mutu savory chips ikan teri karena ini

merupakan produk baru dari usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Perlu adanya kajian lebih lanjut tentang pendugaan umur simpan savory chips

ikan teri dengan waktu penyimpanan lebih dari 6 minggu untuk mengetahui

waktu penyimpanan yang terbaik.

3. Perlu penelitian lebih lanjut tentang jenis kemasan, jenis minyak goreng, alat

pengemas dan metode penggorengan untuk menghasilkan produk dengan

mutu yang lebih baik dan memperpanjang masa simpannya.
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