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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Sensori Flavored Edible Film 

Pengujian organoleptik merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia 

sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pengujian 

organoleptik banyak untuk mengembangkan produk baru, reformulasi produk, 

pengawasan mutu, menjaga stabilitas produk selama penyimpanan, membandingkan 

dengan kompetitor, dan melihat tingkat kepuasan konsumen terhadap produk 

(Resurreccion, 1998). Penggunaan chef sebagai panelis terlatih karena chef memiliki 

kepekaan terhadap karakteristik sensori dari produk pangan dan mengetahui tingkat 

kesukaan yang dibutuhkan konsumen. Flavored edible film formulasi 2 (4 gram gula, 4 

gram garam, 1 gram bawang putih, 0,2 gram merica, dan 0,2 gram pala) merupakan 

formulasi yang paling disukai. Penambahan bumbu dapat memperbaiki rasa dan aroma 

dari edible film untuk meningkatkan selera makanan (BPOM tentang kategori pangan, 

2006) 

 

4.2. Kelarutan Edible Film 

Kelarutan merupakan salah satu karakteristik yang paling utama dari edible film. 

Kelarutan berkaitan dengan kemampuan edible film untuk larut dalam air, sehingga ketika 

tertelan dapat dicerna dengan baik dan jika dibuang ke lingkungan dapat terdekomposisi 

(Pitak & Rakshit, 2011 dalam Arham et al., 2016). Nilai kelarutan edible film bergantung 

pada kebutuhan aplikasi penggunaan edible film dalam produk pangan. Dalam penelitian 

ini nilai persen kelarutan edible film menunjukkan jumlah edible film yang dapat larut. 

Semakin besar nilai kelarutan edible film, maka semakin banyak edible film yang terlarut. 

Dalam penelitian ini digunakan perlakuan suhu 75°C dan 100°C, serta penambahan 

minyak dan tanpa penambahan minyak untuk mengetahui nilai persen kelarutan edible 

film.  
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Menurut Towle (1973) dalam Mindarwati (2016) kelarutan edible film karagenan 

dipengaruhi oleh tipe karagenan, pengaruh ion, suhu, komponen organik larutan, dan pH. 

Pada kelarutan edible film kontrol dan flavored edible film, perlakuan suhu 75°C dan suhu 

100°C tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai persen kelarutan 

edible film. Hal ini disebabkan karena kappa karagenan larut pada suhu diatas 70°C 

(Glicksman, 1983 dalam Mindarwati, 2016). 

 

Edible film dalam penelitian ini ditujukan sebagai pengganti pengemas bumbu mie instan, 

oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan penambahan minyak karena mie instan 

mengandung lemak atau minyak. Pada hasil analisis kelarutan, penambahan minyak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai persen kelarutan edible film. 

Edible film yang dilarutkan ke dalam larutan yang mengandung minyak memiliki nilai 

persen larutan yang lebih rendah dibandingan edible film yang dilarutkan pada larutan 

tanpa minyak. Kelarutan edible film dipengaruhi oleh struktur kimia dari kappa 

karagenan. Kappa karagenan memiliki gugus ester sulfat dan unit galaktopiranosa yang 

bersifat hidrofilik, sedangkan unit 3,6-anhidro-galaktopiranosa bersifat hidrofobik 

(Glicksman, 1983 dalam Ulfah, 2009). Oleh karena itu edible film masih dapat larut dalam 

larutan yang mengandung minyak, namun dengan nilai kelarutan lebih rendah 

dibandingkan pada larutan tanpa minyak. 

 

4.3. Pendugaan Umur Simpan Edible Film 

Pengujian pendugaan umur simpan dilakukan untuk mengetahui selang waktu dimana 

produ pangan masih memiliki kualitas karakterisitik sensori, kimia, fisik, dan 

mikrobiologi yang aman dikonsumsi. Metode Accelerared Shelf-Life Testing (ASLT) 

adalah metode pendugaan umur simpan dengan prinsip menyimpan produk pangan pada 

suhu diatas kondisi penyimpanan normal sehingga akan mempercepat rekasi penurunan 

produk tersebut (Haryati et al., 2015). Dalam penelitian ini, parameter yang digunakan 

adalah kadar air dan aktivitas air pada suhu penyimpanan 25°C, 35°C, 40°C dengan RH 

75%. 

 

Pada hasil penelitian umur simpan edible film kontrol yaitu 13 hari, sedangkan umur 

simpan flavored edible film yaitu 17 hari. Penambahan bumbu pada flavored edible film 
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menyebabkan peningkatan total padatan pada edible film. Peningkatan total padatan pada 

edible film akan memperkecil rongga antar sel dari gel yang terbentuk (Fennema, 1996 

dalam Saragih et al., 2016). Semakin rapat matriks pada film yang terbentuk maka akan 

semakin sulit ditembus oleh air sehingga dapat menahan peningkatan kadar air dan 

aktivitas air (Liu & Han, 2005). Berdasarkan hasil peneilitan ini masih diperlukan 

penambahan pengawet sintetis pada flavored edible film sehingga dapat memperpanjang 

umur simpan dan dapat dikomersilkan. 

 

4.4. Aktivitas Antimikroba Edible Film 

Edible film dengan penambahan bahan antibakteri dapat mencegah kontaminasi bakteri 

patogen. Jenis bahan antibakteri yang dapat ditambahkan dalam pembuatan edible film 

yaitu minyak atsiri, rempah-rempah dalam bentuk bubuk, kitosan, bakteriosin seperti 

nisin, atau senyawa kimia seperti asam organik (Winarti et al., 2012). Dalam penelitian 

ini jenis bahan antibakteri yang ditambahkan adalah rempah-rempah dalam bentuk bubuk 

yaitu gula, garam, bawang putih, merica dan pala. Edible film kontrol maupun flavored 

edible film dalam penelitian ini tidak memiliki senyawa antimikroba yang cukup efektif 

untuk menghambat aktivitas bakteri. Hal tersebut terlihat pada sekeliling sampel edible 

film tidak terdapat zona bening dan pada permukaan edible film terdapat pertumbuhan 

bakteri. Kelemahan dalam penggunaan bahan antibakteri alami yaitu dapat 

mempengaruhi flavor (Winarti et al., 2012). Dalam penelitian ini, juga dipertimbangkan 

flavor yang dapat diterima oleh konsumen sehingga rempah-rempah yang ditambahkan 

tidak dapat menghambat aktivitas bakteri secara optimal. 

 

4.5. Pertumbuhan Jamur pada Edible Film

Pada hasil pengamatan analisis pertumbuhan jamur pada sampel edible film kontrol 

maupun flavored edible film tidak terdapat pertumbuhan jamur setelah inkubasi selama 

24 jam. Pertumbuhan jamur pada edible film dipengaruhi oleh nilai aktivitas air yang 

terdapat pada edible film. Jamur tumbuh pada produk pangan dengan nilai aktivitas air 

diatas 0,6 (Frazier & Westhoff, 1988). Sedangkan nilai aktivitas air pada edible film 

dalam penelitian ini dibawah 0,6 sehingga jamur tidak dapat tumbuh. Hasil pengujian 

nilai aktivitas air edible film dapat dilihat pada Tabel 6 mengenai perubahan nilai aktivitas 

air edible film selama penyimpanan. 


