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4. PEMBAHASAN 

4.1. Umur Simpan Bumbu Penyedap Rasa Berbasis Spirulina Kemasan Plastik 

Laminasi Tanpa Anti Kempal dan dengan Anti Kempal Berdasarkan Uji 

Kadar Air. 

Hasil penelitian pada Tabel 2 menunjukan hasil dari kadar air bumbu penyedap yang 

diberi penambahan anti kempal dan tanpa penambahan anti kempal yang dikemas dalam 

kemasan plastik laminasi. Berdasarkan hasil penyimpan yang dilakukan pada tiga suhu 

selama delapan minggu diperoleh hasil sebagai berikut. Pada produk yang dikemas 

dengan penambahan anti kempal diperoleh  kadar air pada suhu 25
o
C dari 2,61% 

menjadi 3,82%, pada suhu 35
o
C dari 2,61% menjadi 3,96%, dan pada suhu 45

 o
C dari 

2,61% menjad 3,92%. Kenaikan kadar air terjadi secara tidak konstan, hal ini dapat 

dilihat pada minggu ke empat menuju minggu ke lima suhu 25
0
C saat kadar air pada 

sampel mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 3,08% menjadi 2,89%. 

Penurunan lain yang cukup signifikan terjadi pada minggu ke lima suhu 35
0
C pada 

minggu tersebut kadar air sampel 2,98 %  sedangkan pada minggu ke empat kadar air 

mencapai 3,22%.   

 

Pada bumbu yang dikemas tanpa penambahan anti kempal diperoleh hasil kadar air 

pada suhu 25
0
C dari 2,70% menjadi 3,80%, pada suhu 35

0
C dari 2,70% menjadi 3,78%, 

dan pada suhu 45
0
C dari 2,70% menjadi 3,87%. Kenaikan kadar air terjadi secara tidak 

konstan, hal ini dapat dilihat dari Grafik 2 dan 3 yang menunjukan hasil grafik yang 

naik turun. Penurunan terlihat jelas pada minggu ke tiga menuju minggu ke empat suhu 

25
0
C dari 3,15% menjadi 3,07%. Penurunan lain yang cukup signifikan adalah pada 

minggu ke enam menuju minggu ke tujuh dari kadar air 3,90% menjadi 3,75%. Nilai 

kadar air pada sampel dapat mempengaruhi umur simpan dari produk. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Puji & Arpah (2003) dalam Fiana & Cesar (2018), yang 

mengungkapkan bahwa kadar air dalam produk pangan dapat dijadikan sebagai kriteria 

penentuan umur simpan. Berdasarkan hal hasil tersebut ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan selama proses pengemasan , hal ini bertujuan meminimalisir perbedaan 

kadar air yang terlalu besar. Hal yang perlu diperhatikan adalah lama waktu kontak 

bumbu penyedap dengan lingkungan yang mengakibatkan tingginya kadar air dalam 

bumbu penyedap digunakan (Ensin & Robinson, 2011 dalam Mustadifa et al, 2015).  
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Hasil penelitian pada Tabel 3 menunjukan persamaan linier yang diperoleh dari ordo 0 

dan 1 pada Grafik 3, 4 dan 5, 6. Berdasarkan tabel yang ada menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata nilai R
2
 pada ordo 1 lebih tinggi dibandingkan ordo 0. Hasil tersebut dapat 

digunakan untuk menentukan nilai ln K dan k pada ordo 1. Selanjutnya dapat dilakukan 

penentuan umur simpan pada sampel bumbu penyedap rasa yang dikemas dalam 

kemasan plastik laminasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh umur 

simpan dari produk yang dikemas dalam kemasan plastik laminasi dengan penambahan 

anti kempal sebagai berikut. Pada suhu 25
0
C bumbu mampu bertahan selama 13 bulan 2 

minggu dengan Relative Humidity (RH) 70%. Pada suhu 35
0
C bumbu dengan kemasan 

plastik laminasi dengan penambahan anti kempal bertahan selama 12 bulan. Umur 

simpan bumbu yang disimpan pada suhu 45
0
C  adalah 10 bulan 3 minggu. 

 

Umur simpan pada bumbu yang dikemas dalam kemasan plastik laminasi tanpa 

penambahan anti kempal diperoleh hasil sebagai berikut.  Pada suhu 25
0
C bumbu 

mampu bertahan selama 12 bulan 1 minggu. Suhu 35
0
C bumbu penyedap dengan 

kemasan plastik laminasi tanpa penambahan anti kempal bertahan selama 11 bulan2 

minggu. Umur simpan bumbu yang disimpan pada suhu 45
0
C adalah 11 bulan. 

Berdasarkan hasil tersebut semakin tinggi suhu penyimpanan umur simpan produk 

semakin singkat.  

 

Penambahan anti kempal pada produk bumbu penyedap menunjukan hasil umur simpan 

lebih lama dibanding bumbu tanpa anti kempal. Hasil ini sesuai dengan pendapat 

Barbosa (2005) dalam Larrson (2016), yang mengatakan bahwa penambahan anti-

caking dalam produk pangan bertujuan untuk mencegah produk menjadi lengket serta 

memperbaiki flowabilitas. Penggunaan anti kempal yang berlebih dapat mempengaruhi 

nilai kadar air pada produk, hal ini disebabkan anti kempal dapat mengikat air sebesar 

2,5 kali dari beratnya. Penggunaan anti kempal yang dianjurkan pada produk bumbu 

penyedap menurut Menurut Barbosa (2005) dalam Larrson (2016) adalah 1-3% dalam 

100 gram bahan, sedangkan menurut SNI 01-0222-1995 penggunaan anti kempal  yang 

dianjurkan untuk produk kaldu bubuk adalah 15 g/kg.  



54 

 

 

4.2. Umur Simpan Bumbu Penyedap Rasa Berbasis Spirulina Kemasan 

Polipropilen Tanpa Anti Kempal dan  dengan Anti Kempal  Berdasarkan Uji 

Kadar Air 

Hasil penelitian pada Tabel 6 menunjukan hasil dari kadar air bumbu penyedap yang 

diberi penambahan anti kempal dan tanpa penambahan anti kempal yang dikemas dalam 

kemasan polipropilen. Berdasarkan hasil penyimpan yang dilakukan pada tiga suhu 

selama delapan minggu diperoleh hasil sebagai berikut. Pada produk yang dikemas 

dengan penambahan anti kempal diperoleh  kadar air pada suhu 25
o
C dari 2,61% 

menjadi 4,49%, pada suhu 35
o
C dari 2,61% menjadi 5,78%, dan pada suhu 45

 o
C dari 

2,61% menjad 6,130%. Kenaikan kadar air terjadi secara tidak konstan, hal ini dapat 

dilihat pada minggu ke lima menuju minggu ke enam suhu 35
0
C saat kadar air pada 

sampel mengalami penurunan yang signifikan dari 5,33% menjadi 4,38%..  

 

Pada bumbu yang dikemas tanpa penambahan anti kempal diperoleh hasil kadar air 

pada suhu 25
0
C dari 2,70% menjadi 4,99%, pada suhu 35

0
C dari 2,70% menjadi 5,90%, 

dan pada suhu 45
0
C dari 2,70% menjadi 6,34%. Kenaikan kadar air terjadi pada bumbu 

yang dikemas tanpa penambahan anti kempal terhitung konstan, hal ini dapat dilihat 

dari Grafik 9 dan 10. Nilai kadar air pada sampel dapat mempengaruhi umur simpan 

dari produk. Hal ini sesuai dengan pendapat Puji & Arpah (2003) dalam Fiana & Cesar 

(2018), yang mengungkapkan bahwa kadar air dalam produk pangan dapat dijadikan 

sebagai kriteria penentuan umur simpan. Berdasarkan hal hasil tersebut terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan selama proses pengemasan bumbu penyedap salah 

satunya adalah waktu kontak bumbu penyedap. Lamanya waktu kontak bumbu 

penyedap dengan lingkungan mengakibatkan tingginya kadar air dalam bumbu 

penyedap digunakan (Ensin & Robinson, 2011 dalam Mustadifa et al, 2015).  

 

Hasil penelitian pada Tabel 7 menunjukan persamaan linier yang diperoleh dari ordo 0 

dan 1 pada Grafik 9, 10  dan 11, 12. Berdasarkan Tabel 7 rata-rata nilai R
2
 pada bumbu 

penyedap yang dikemas polipropilen dengan penambahan anti kempal memiliki nilai 

ordo 1 lebih tinggi dibandingkan ordo 0, sedangkan pada bumbu yang dikemas dalam 

kemasan polipropilen tanpa penambahan anti kempal memiliki rata-rata nilai R
2
 ordo 0 

lebih besar dibandingkan ordo 1. Berdasarkan hasil tersebut bumbu penyedap rasa yang 
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dikemas polipropilen dengan penambahan anti kempal digunakan ordo 1 untuk 

menentukan nilai ln K dan k, sementara bumbu yang dikemas polipropilen tanpa 

penambahan anti kempal menggunakan ordo 0 untuk menentukan nilai ln K dan k. 

Selanjutnya dapat dilakukan penentuan umur simpan pada sampel bumbu penyedap rasa 

yang dikemas dalam kemasan polipropilen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

diperoleh umur simpan dari produk yang dikemas dalam kemasan polipropilen dengan 

penambahan anti kempal sebagai berikut. Pada suhu 25
0
C bumbu mampu bertahan 

selama 6 bulan. Pada suhu 35
0
C bumbu dengan kemasan polipropilen dengan 

penambahan anti kempal bertahan selama 4 bulan 2 minggu. Umur simpan bumbu yang 

disimpan pada suhu 45
0
C  adalah 3 bulan 3 minggu.  

 

Umur simpan pada bumbu yang dikemas dalam kemasan polipropilen tanpa 

penambahan anti kempal diperoleh hasil sebagai berikut.  Pada suhu 25
0
C bumbu 

mampu bertahan selama 1 bulan 2 minggu. Suhu 35
0
C bumbu dengan kemasan 

polipropilen tanpa penambahan anti kempal bertahan selama 1 bulan 1 minggu. Umur 

simpan bumbu yang disimpan pada suhu 45
0
C adalah 1 bulan.  

 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa umur simpan bumbu yang disimpan pada 

kemasan polipropilen memiliki umur simpan lebih singkat dibandingkan bumbu yang 

dikemas dalam kemasan plastik laminasi. Hal ini sesuai pendapat Ensin & Robinson, 

(2011) dalam Mustadifa et al, (2015), dimana salah satu faktor yang mampu 

mempengaruhi peningkatan kadar air adalah jenis bahan pengemas. Pengemas jenis 

polypropylene memiliki permeabilitas terhadap uap air sebesar 4-10  H2O x 10
11

 mL cm 

cm
-2

s
-1

(cm Hg)
-1

 pada 23
0
C, RH 0%, sementara jenis kemasan aluminium foil memiliki 

permeabilitas 0-1 H2O x 10
11

 mL cm cm
-2

s
-1

(cm Hg)
-1

 pada 38
0
C, RH 90% sehingga 

mampu menghambat uap air lebih baik. Sedangkan menurut Coles, (2003) pengemas 

laminasi memiliki barier  dan permeabilitas yang baik hal ini dikarenakan pengemas 

jenis ini memiliki permukaan yang halus serta terdiri dari beberapa lapisan dengan 

ketebalan yang berbeda-beda. Hal serupa dikemukakan oleh Gordon (2010),  kemasan 

jenis metal dan aluminium memiliki barrier yang baik dengan ketebalan tiap polimer 

kurang lebih 25 µm, sehingga kemasan jenis plastik laminasi dapat berperan lebih baik 
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dalam menahan uap air pada produk, jika dibandingkan dengan pengemas jenis 

polypropylene. 

 

4.3.Umur Simpan Bumbu Penyedap Rasa Berbasis Spirulina Kemasan Plastik 

Laminasi dengan Anti Kempal dan Tanpa Anti Kempal Berdasarkan Uji 

Activity Water (Aw) 

Hasil penelitian pada Tabel 10 menunjukan hasil dari Activity water bumbu penyedap 

yang diberi penambahan anti kempal dan tanpa penambahan anti kempal yang dikemas 

dalam kemasan plastik laminasi. Berdasarkan hasil penyimpan yang dilakukan pada tiga 

suhu selama delapan minggu diperoleh hasil sebagai berikut. Pada produk yang dikemas 

dengan penambahan anti kempal diperoleh  kadar air pada suhu 25
o
C dari 0,32 menjadi 

0,43, pada suhu 35
o
C dari 0,32 menjadi 0,43, dan pada suhu 45

 o
C dari 0,32 menjad 

0,45. Kenaikan nilai Aw terjadi secara tidak konstan, hal ini dapat dilihat pada minggu 

ke lima menuju minggu ke enam suhu 25
0
C saat Aw pada sampel mengalami penurunan 

yang cukup signifikan dari 0,66 menjadi 0,42. Penurunan lain yang signifikan terjadi 

pada minggu ke tiga menuju minggu ke empat suhu 35
0
C. Pada minggu ke tiga Aw 

sampel 0,39 sedangkan pada minggu ke empat nilai Aw turun menjadi 0,37. 

 

Pada bumbu yang dikemas tanpa penambahan anti kempal diperoleh hasil Aw pada 

suhu 25
o
C dari 0,30  menjadi 0,42, pada suhu 35

o
C dari 0,30 menjadi 0,42, dan pada 

suhu 45
o
C dari 0,30 menjadi 0,43. Kenaikan nilai  Aw pada bumbu yang dikemas tanpa 

penambahan anti kempal terhitung konstan, hal ini dapat dilihat dari Grafik 15 dan 16.  

 

Hasil penelitian pada Tabel 11  menunjukan persamaan linier yang diperoleh dari ordo 0 

dan 1 pada Grafik 15, 16  dan 17,18. Berdasarkan tabel yang ada menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata nilai R
2
 pada ordo 0 lebih tinggi dibandingkan ordo 1. Hasil tersebut dapat 

digunakan untuk menentukan nilai ln K dan k pada ordo 0. Selanjutnya dapat dilakukan 

penentuan umur simpan pada sampel bumbu penyedap rasa yang dikemas dalam 

kemasan plastik laminasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh umur 

simpan dari produk yang dikemas dalam kemasan plastik laminasi dengan penambahan 

anti kempal adalah pada suhu 25
0
C bumbu mampu bertahan selama 17 bulan 1 minggu. 

Pada suhu 35
o
C bumbu kemasan plastik laminasi dengan penambahan anti kempal 
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bertahan selama 17 bulan. Umur simpan bumbu yang disimpan pada suhu 45
o
C  adalah 

16 bulan 3 minggu. 

 

Umur simpan pada bumbu yang dikemas dalam kemasan plastik laminasi tanpa 

penambahan anti kempal diperoleh hasil sebagai berikut.  Pada suhu 25
o
C bumbu 

mampu bertahan selama 13 bulan. Pada suhu 35
o
C bumbu dengan kemasan kemasan 

plastik laminasi tanpa penambahan anti kempal bertahan selama 11 bulan 2 minggu. 

Umur simpan bumbu yang disimpan pada suhu 45
o
C adalah 10 bulan 2 minggu. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bumbu penyedap rasa yang dikemas dalam 

kemasan plastik laminasi dengan penambahan anti kempal memiliki umur simpan lebih 

baik dibandingkan bumbu yang dikemas dalam kemasan plastik laminasi tanpa 

penambahan anti kempal. 

 

Pada bumbu penyedap yang menggunakan penambahan anti kempal memiliki nilai Aw 

lebih rendah dibandingkan bumbu penyedap tanpa penambahan anti kempal. Hal ini 

dikarenakan peran anti kempal yang mampu mencegah produk menjadi lengket akibat 

dari kadar air yang terlalu tinggi, seperti diketahui bahwa semakin tinggi kadar air 

semakin tinggi pula nilai Aw suatu produk. Penambahan anti kempal bertujuan untuk 

mengikat kandungan air bebas pada bumbu penyedap. 

 

4.4.Umur Simpan Bumbu Penyedap Rasa Berbasis Spirulina Kemasan 

Polipropilen dengan Anti Kempal  dan Tanpa Anti Kempal  Berdasarkan Uji 

Activity Water (Aw) 

Hasil penelitian pada Tabel 14  menunjukan hasil dari Activity water bumbu penyedap 

yang diberi penambahan anti kempal dan tanpa penambahan anti kempal yang dikemas 

dalam kemasan polipropilen. Berdasarkan hasil penyimpan yang dilakukan pada tiga 

suhu selama delapan minggu diperoleh hasil sebagai berikut. Pada produk yang dikemas 

dengan penambahan anti kempal diperoleh  kadar air pada suhu 25
o
C dari 0,32 menjadi 

0,46, pada suhu 35
o
C dari 0,32 menjadi 0,50, dan pada suhu 45

 o
C dari 0,32 menjadi 

0,57. Kenaikan nilai  Aw pada bumbu yang dikemas dengan penambahan anti kempal 

terhitung konstan, hal ini dapat dilihat dari Grafik 23 dan 24. 
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Pada bumbu yang dikemas tanpa penambahan anti kempal diperoleh hasil Aw pada 

suhu 25
0
C dari 0,30  menjadi 0,47, pada suhu 35

0
C dari 0,30 menjadi 0,52, dan pada 

suhu 45
0
C dari 0,30 menjadi 0,51. Kenaikan nilai Aw terjadi secara tidak konstan, hal 

ditunjukan dari penurunan nilai Aw  pada minggu ke tujuh menuju minggu ke delapan 

suhu 45
0
C penurunan nilai Aw cukup signifikan dari 0,56 menjadi 0,51.  

 

Hasil penelitian pada Tabel 15 menunjukan persamaan linier yang diperoleh dari ordo 0 

dan 1 pada Grafik 21, 22  dan 23, 24. Berdasarkan tabel yang ada menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata i R
2
 pada ordo 0 lebih tinggi dibandingkan ordo 1. Hasil tersebut dapat 

digunakan untuk menentukan nilai ln K dan k. Selanjutnya dapat dilakukan penentuan 

umur simpan pada sampel bumbu penyedap rasa yang dikemas dalam kemasanpropilen. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh umur simpan dari produk yang 

dikemas dalam kemasan polipropilen dengan penambahan anti kempal sebagai berikut. 

Pada suhu 25
0
C bumbu mampu bertahan selama 6 bulan 3 minggu. Pada suhu 35

0
C 

bumbu dengan kemasan polipropilen dengan penambahan anti kempal bertahan selama 

5 bulan 2 minggu. Umur simpan bumbu yang disimpan pada suhu 45
0
C  adalah 4 bulan 

2 minggu. 

 

Umur simpan pada bumbu yang dikemas dalam kemasan polipropilen tanpa 

penambahan anti kempal diperoleh hasil sebagai berikut.  Pada suhu 25
0
C bumbu 

mampu bertahan selama 5 bulan 3 minggu. Pada suhu 35
0
C bumbu dengan kemasan 

polipropilen tanpa penambahan anti kempal bertahan selama 5 bulan. Umur simpan 

bumbu yang disimpan pada suhu 45
0
C adalah 4 bulan 3 minggu. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan bumbu penyedap rasa yang dikemas dalam polipropilen 

dengan penambahan anti kempal memiliki umur simpan lebih baik dibandingkan 

bumbu yang dikemas dalam polipropilen tanpa penambahan anti kempal. 

 

Pada bumbu penyedap yang menggunakan penambahan anti kempal memiliki nilai Aw 

lebih rendah dibandingkan bumbu penyedap tanpa penambahan anti kempal. Hal ini 

dikarenakan peran anti kempal yang mampu mencegah produk menjadi lengket akibat 

dari kadar air yang terlalu tinggi, seperti diketahui bahwa semakin tinggi kadar air 

semakin tinggi pula nilai Aw suatu produk. Penambahan anti kempal bertujuan untuk 
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mengikat kandungan air bebas pada bumbu penyedap. Tingginya kadar air dan Aw 

dapat mengakibatkan tumbuhnya mikroorganisme pada bumbu penyedap. Berdasarkan 

SNI (1996) batas kadar air yang ditentukan dalam bumbu penyedap adalah 4%. 

Sedangkan batas maksimum nilai Aw yang digunakan pada bumbu penyedap adalah 

0,7.  

  


