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3. PERAN ARANG AKTIF DALAM BIDANG KEAMANAN DAN KUALITAS 

PANGAN 

 

Dalam era industri keempat, persaingan global semakin meningkat. Hal ini menyebabkan 

pemasaran produk pangan lebih meluas hingga mencapai internasional. Dalam 

menghadapi masalah tersebut, keamanan serta kualitas pangan perlu diperhatikan dan 

makin ditingkatkan terutama dalam hal kemasan pangan (Atmawinata, 2018). Kemasan 

pangan perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan serta kualitas pangan selama 

dipasarkan di pasar global. Chaemsanit et al. (2018a) mengatakan bahwa kualitas dan 

keamanan pangan selama penyimpanan bergantung dari ketersediaan molekul gas seperti 

oksigen, karbon dioksida, dan etilen dalam sistem pengemasan tersebut.  

 

Dalam menjaga keamanan serta kualitas produk pangan, maka kemasan pangan mampu 

memperpanjang umur simpan dari suatu produk pangan baik secara fisiologi (respirasi 

buah dan sayur segar), kimia (oksidasi lemak), fisik (pengeringan), dan aspek 

mikrobiologi (Puligundla et al., 2012). Penyerapan molekul gas pada arang aktif terjadi 

di struktur mikropori arang aktif (< 2 nm) (Chaemsanit et al., 2018a). Penggunaan arang 

aktif dalam sistem pengemas aktif seperti oksigen scavanger, karbon dioksida scavanger, 

etilen scavanger, odor-absorbent, dan antimicrobial-emitters dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Penggunaan Arang Aktif dalam Sistem Pengemas Aktif 

Sistem Pengemas 

Aktif 
Metode Aplikasi Produk/Komoditas Referensi 

O2-scavanger 
Sachet, film, 

label/ribbon 

Jus jeruk, minuman, 

tomat, kacang 

panggang 

(Bailen et al., 2006; 

Cardona & Sierra, 

2011; Joven et al., 

2015; Mu et al., 2013) 

CO2-scavanger Sachet Kimchi (Lee et al., 2001) 

Etilen-absorber 
Sachet, matriks 

selulosa 

Brokoli, tomat, 

kiwi, pisang 

(Abe & Watada, 1991; 

Bailen et al., 2006; 

Cao et al., 2015; 

Ummartyotin & 

Pechyen, 2016) 

Odor-absorber Sachet (kain) 
Irradiated ground 

pork 
(Kim et al., 2008) 

Antimicrobial-

emitters 
Sachet Buah naga 

(Chaemsanit et al., 

2018b) 
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Pada Tabel 2. dapat dilihat bahwa arang aktif dapat digunakan dalam sistem pengemas 

aktif O2-scavanger, CO2-scavanger, Etilen-absorber, Odor-absorbent, dan 

Antimicrobial-emitters. Metode pengaplikasian arang aktif pada sistem pengemas aktif 

berbagai macam yaitu dalam bentuk sachet yang dimasukkan dalam pengemas, 

dicampurkan dalam matriks menjadi suatu film, dan berupa pita (ribbon). Arang aktif 

dalam sistem pengemas aktif dapat menjaga keamanan serta kualitas pada produk pangan 

dan komoditas. Produk pangan telah diuji menggunakan pengemas arang aktif yaitu jus 

jeruk, minuman,  kacang panggang, kimchi, dan daging babi iradiasi. Sedangkan 

komoditas yang telah diuji menggunakan pengemas aktif yaitu tomat, brokoli, kiwi, 

pisang, dan buah naga. 

 

3.1. Oksigen-scavanger 

Ketersediaan oksigen (O2) di dalam kemasan pangan dapat mengakibatkan perubahan-

perubahan yang dapat menurunkan kualitas pada produk pangan dan minuman. 

Perubahan-perubahan yang dapat terjadi yaitu terjadinya oksidasi, terbentuknya flavor 

lain, perubahan warna, pertumbuhan mikroba, dan menurunnya nilai nutrisi (Catala & 

Gavara dalam Cardona & Sierra, 2011). Dalam sistem oksigen-scavanger, arang aktif 

memiliki permukaan hidrofobik yang dapat menyerap molekul non polar seperti oksigen  

(Chaemsanit et al., 2018a). Namun arang aktif juga berperan sebagai matriks berpori dari 

katalis untuk memaksimalkan penyerapan oksigen (Cardona & Sierra, 2011; Joven et al., 

2015). Penggunaan arang aktif sebagai oksigen scavanger dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Penggunaan Arang Aktif sebagai Oksigen-scavanger 

Jenis 

Arang 

Akti

-vasi 
Katalis 

Metode 

Aplika 

-si 

Produk

/Komo 

-ditas  

Penurun

-an O2 
Efek 

Refe-

rensi 

Arang 

aktif 

komersial 

-* 
C6H7NaO6 

& FeSO4 

Label/ri

-bbon 

Jus 

jeruk 
95 % -** 

(Card

ona & 

Sierra, 

2011) 

Arang 

aktif 

komersial 
-* C6H7NaO6 

Dalam 

matriks 

LDPE 

Minum

-an 
80 % 

Penurunan 

tensile 

strength 

(Jove

n et 

al., 

2015) 
Keterangan : 
* = tidak diketahui ** = tidak diberi perlakuan/tidak dilakukan pengecekan   
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Lanjutan Tabel 3. Penggunaan Arang Aktif sebagai Oksigen-scavanger 

Jenis 

Arang 

Akti

-vasi 
Katalis 

Metode 

Aplika 

-si 

Produk

/Komo 

-ditas  

Penurun

-an O2 
Efek 

Refe-

rensi 

Arang 

aktif 

komersial 
-* -** Sachet  Tomat 35,29 % 

Perlambat-

an 

penurunan 

berat, 

firmness, 

perubahan 

warna  

(Baile

n et 

al., 

2006) 

Arang 

aktif 

komersial 
-* 

Fe 

nanopartik

el 

Sachet  

Kacang 

pang    

-gang 

Maks. 

130 ml 

Memperlam

-bat 

oksidasi 

lipid 

(Mu 

et al., 

2013) 

Keterangan : 
* = tidak diketahui ** = tidak diberi perlakuan/tidak dilakukan pengecekan 

 

Pada Tabel 3. dapat dilihat bahwa jenis arang aktif yang digunakan dalam sistem 

pengemas aktif oksigen-scavanger berupa arang aktif komersial yang dijual bebas 

sehingga tidak diketahui proses aktivasi yang dilalui. Katalis merupakan senyawa kimia 

yang diserapkan dalam arang aktif dan memiliki peran sebagai penyerap oksigen. Pada 

penggunaan katalis menghasilkan penyerapan oksigen yang lebih dibandingkan dengan 

arang aktif yang tidak diberikan katalis. Penurunan kadar oksigen pada pengemas 

memberikan efek positif pada produk/komoditas pangan yang dikemas. Selain penurunan 

oksigen, penambahan arang aktif pada matriks LDPE juga mempengaruhi struktur 

pengemas dengan ditandai adanya penurunan tensile strength. 

 

Penggunaan katalis dalam sistem oksigen-scavanger menghasilkan penyerapan oksigen 

yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penyerapan oksigen tidak hanya dilakukan oleh 

arang aktif namun terdapat senyawa lain yang dapat berperan sebagai oksigen absorber. 

Kombinasi katalis sodium eritorbat (C6H7NaO6) dengan fero sulfat (FeSO4) 

menghasilkan penyerapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menggunakan 

sodium eritorbat. Hal ini diakibatkan oleh penambahan fero sulfat dapat mempercepat 

aktivasi sodium eritorbat dalam menyerap oksigen (Cardona & Sierra, 2011). Sedangkan  

penggunaan katalis Fe nanopartikel, penyerapan oksigen dapat terjadi dengan keberadaan 

air (H2O) (Mu et al., 2013). Penggunaan arang aktif dalam sistem oksigen scavanger 

terdapat beberapa metode aplikasi yaitu berupa pita yang ditempelkan dalam kemasan 
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pangan (Gambar 5.), dicampurkan dalam matriks pengemas (Gambar 6.), dan berupa 

sachet yang dimasukkan dalam produk pangan.  

 

Penyerapan oksigen pada sistem pengemas oksigen-scavanger dapat memperlambat 

proses oksidasi pada minuman yang mudah mengalami oksidasi.  Penggunaan sistem 

oksigen scavanger mampu membuat minuman jus memiliki umur simpan hingga 60 hari 

(Joven et al., 2015). Pada produk pangan yang mengandung minyak, meminimalkan 

konsentrasi oksigen pada pengemas dapat memperlambat terjadinya oksidasi lemak yang 

mampu membentuk flavor tidak enak (tengik). Proses perlambatan oksidasi lemak 

ditunjukkan dari bilangan peroksida dari produk (kacang panggang) yang kurang dari 

39,4 meq O2/kg minyak. Menurut Chinese National, bilangan peroksida sebesar 39,4 meq 

O2/kg minyak merupakan batas kritis dari bilangan peroksida yang menunjukkan kualitas 

produk pangan (Mu et al., 2013). 

 

Selain mencegah terjadinya oksidasi, penggunaan oksigen-scavanger mampu menjaga 

warna, firmness, dan penurunan berat dari buah dan sayuran segar. Warna dan firmness 

merupakan faktor kualitas dari buah dan sayuran segar (Lin & Zhao, 2007). Warna, 

firmness, dan penurunan berat merupakan parameter kematangan suatu buah, maka 

penggunaan oksigen scavanger mampu memperlambat pematangan buah dan dapat 

memperpanjang umur simpan buah dan sayuran segar (Bailen et al., 2006). Penambahan 

arang aktif pada suatu matriks pengemas (LDPE) mengakibatkan penurunan tensile 

strength yang menunjukkan semakin rapuh bahan pengemas (Joven et al., 2015). 

Gambar 5. Metode 

Aplikasi ribbon 

Arang Aktif 

Gambar 6. Pencampuran Arang Aktif pada 

Matriks LDPE 
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Penyerapan oksigen pada arang aktif bergantung pada ukuran pori arang aktif. Semakin 

kecil ukuran pori dari arang aktif akan semakin tinggi kapasitas serap oksigen 

(Kusumastuti et al., 2013). Ketika molekul oksigen mendekati arang aktif, maka 

terbentuk 2 ikatan kompleks antara karbon dan oksigen pada ujung struktur kimia karbon 

secara stabil membentuk segi 5 (Gambar 7a.). Namun karena adanya pembagian fungsi 

gelombang dari oksigen (mulliken charge) maka ikatan O-O menjadi aktif dan 

membentuk 2 gugus semikuinon yang berdampingan. Bentuk ini merupakan ikatan 

karbon-oksigen yang paling stabil (Gambar 7b) (Montoya et al., 2002). Ikatan oksigen 

dengan karbon dengan cepat membentuk ikatan kovalen (irreversible) dan biasa terjadi 

pada suhu tinggi (Chaemsanit et al., 2018a). 

 

3.2. Karbon Dioksida-scavanger 

Ketersediaan karbon (CO2) dioksida dalam kemasan pangan biasa dimanfaatkan sebagai 

pengawet dengan mencegah pertumbuhan mikroorganisme aerob (Puligundla et al., 

2012). Namun ketersediaan karbon dioksida yang terlalu tinggi mampu merusak kemasan 

dan merubah flavor serta tekstur dari produk pangan (López-rubio et al., 2004). Dalam 

sistem karbon dioksida-scavanger, arang aktif dapat menyerap gas karbon dioksida yang 

tersedia di headspace pengemas ( Lee, 2016; Saxena et al., 2014). Penggunaan arang aktif 

sebagai karbon dioksida-scavanger dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Penggunaan Arang Aktif sebagai Karbon Dioksida-scavanger 

Jenis 

Arang 

Aktiva 

-si 

Kata

-lis 

Metode 

Aplika  

-si 

Produk  

Penurun  

-an CO2 

(%) 

Efek 
Referen-

si  

Arang aktif 

komersial 
-* -** 

Sachet 

(plastik)  
Kimchi  63,63 -** 

(Lee et 

al., 

2001) 
Keterangan : 
* = tidak diketahui ** = tidak diberi perlakuan/tidak dilakukan pengecekan 

Gambar 7. Ikatan antara Karbon dengan Oksigen 
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Pada Tabel 4. dapat dilihat bahwa arang aktif yang digunakan dalam uji sistem pengemas 

aktif karbon dioksida-scavanger yaitu arang aktif komersial dan arang aktif yang terbuat 

dari tempurung kelapa. Arang aktif komersial terjual bebas sehingga tidak diketahui 

metode aktivasi yang dilakukan, sedangkan untuk arang aktif tempurung kelapa 

digunakan metode aktivasi steam. Pada produk kimchi aplikasi arang aktif dilakukan 

dengan memasukkan arang aktif ke dalam sachet plastik yang kemudian dimasukkan 

dalam pengemas. Pada arang aktif tempurung kelapa, tidak digunakan produk pangan 

tertentu tetapi telah diuji bahwa arang aktif tempurung kelapa mampu menurunkan kadar 

karbon dioksida dalam pengemas. 

 

Karbon dioksida merupakan produk utama dari reaksi katabolik. Sebagian besar makanan 

yang melewati proses fermentasi dan tidak melewati proses pasteurisasi akan 

memproduksi jumlah karbon dioksida yang signifikan. Produk fermentasi seperti 

fermentasi sayur seperti kimchi merupakan contoh dari makanan yang menghasilkan 

karbon dioksida selama penyimpanan. Namun produksi karbon dioksida dalam 

penyimpanan jangka panjang dapat meningkatkan tekanan dan volume dari pengemasan 

yang dapat merusak sistem pengemas (Lee et al., 2001). Dalam penyimpanan jangka 

panjang, karbon dioksida dalam kemasan produk pangan (kimchi) dapat diserap 

menggunakan arang aktif.  

 

Penyerapan karbon dioksida pada arang aktif terjadi karena adanya interaksi fisik 

(reversible). Dalam hal ini, ukuran pori-pori dari arang aktif menentukan penyerapan dari 

karbon dioksida (Zgrzebnicki et al., 2018). Interaksi fisik terjadi karena adanya interaksi 

molekuler lemah seperti ikatan hidrogen, gaya Van der Waals, dan ikatan hidrofobik yang 

terjadi secara cepat pada suhu rendah dan mudah terlepas pada suhu tinggi. Aktivasi 

steam pada pembuatan arang aktif yang merupakan metode oksidasi lemah bertujuan 

untuk menciptakan struktur mikropori (< 2 nm) dari arang aktif dengan menghilangkan 

residu hidrokarbon serta membentuk gugus aktif pada struktur kimia permukaan arang 

aktif sehingga kemampuan penyerapan arang aktif terhadap karbon dioksida meningkat 

(Chaemsanit et al., 2018a). Penyerapan karbon dioksida terjadi pada suhu ruang dan lebih 

maksimal pada suhu rendah (Huang et al., 2015; Lee et al., 2001).  
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3.3. Etilen-absorber 

Gas etilen (C2H4) merupakan gas yang dihasilkan oleh buah maupun sayuran klimaterik. 

Ketersediaan gas etilen dalam kemasan mampu mempercepat proses pematangan dari 

produk pangan segar sehingga umur simpan dari produk tersebut berlangsung singkat 

(Chaemsanit et al., 2018a). Warna dan firmness merupakan perhatian utama dalam 

menentukan faktor kualitas buah dan sayuran segar (Lin & Zhao, 2007). Dalam sistem 

etilen absorber, arang aktif dapat menyerap gas etilen yang diproduksi oleh buah dan 

sayuran segar dalam pengemas selama penyimpanan dan dapat berperan sebagai sebuah 

matriks berpori dari katalis untuk memaksimalkan penyerapan etilen (Smith et al., 2009). 

Penggunaan arang aktif sebagai etilen-absorber dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Penggunaan Arang aktif sebagai Etilen-absorber 

Jenis 

Arang 

Aktiva 

-si 
Katalis 

Metode 

Aplika   

-si 

Komo  

-ditas  

Penu- 

runan 

etilen 

(%) 

Efek 
Refe- 

rensi  

Arang 

aktif 

komersial 

HNO3 
PdCl2 + 

CuSO4 
Sachet  Brokoli  83,5 

Kandungan 

klorofil 

terjaga 

(Cao et 

al., 

2015) 

Arang 

aktif 

komersial 

-* 
C4H6O4

Pd 
Sachet  Tomat  30 

Perlambatan 

penurunan 

berat, 

perubahan 

firmness, 

perubahan 

warna  

(Bailen 

et al., 

2006) 

Keramik  
HCl & 

H2SO4 
-** 

Matriks 

Selulos

a  

-** 100 -** 

(Umma

rtyotin 

& 

Pechye

n, 

2016) 

Arang 

aktif 

komersial 

-* PdCl2 Sachet  

Kiwi 

dan 

pisang  

100 

Perlambat 

perubahan 

firmness 

(Abe & 

Watada

, 1991) 
Keterangan : 
* = tidak diketahui ** = tidak diberi perlakuan/tidak dilakukan pengecekan 

 

Pada Tabel 5. dapat dilihat bahwa arang aktif yang digunakan dalam uji sistem pengemas 

aktif etilen-absorber yaitu arang aktif komersial dan arang aktif yang terbuat dari sisa 

limbah keramik. Arang aktif komersial terjual bebas sehingga tidak diketahui metode 
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aktivasi yang dilakukan, namun arang aktif komersial dapat diaktivasi kembali untuk 

mengetahui keefektivitas dari metode aktivasi tersebut. Arang aktif yang terbuat dari sisa 

keramik dilakukan metode aktivasi kimia yaitu kombinasi antara asam klorida dan asam 

sulfat. Penurunan kadar etilen pada pengemas menggunakan arang aktif terbilang efektif 

hingga mencapai 100%. Namun pada buah tomat penurunan etilen tidak begitu besar 

namun memberikan efek lain seperti memperlambat perubahan berat, firmness, dan 

warna. 

 

Pada sayuran brokoli, perubahan warna yang biasa terjadi yaitu bunga brokoli yang 

berubah menjadi kuning. Hal ini diakibatkan oleh hilangnya kandungan klorofil pada 

brokoli ketika disimpan pada suhu 200 C selama 2-3 hari di udara dan 3-4 hari di 

pengemas film (Costa et al., 2005). Perubahan warna dari bunga brokoli dari hijau 

menjadi kuning menunjukkan brokoli telah layu dan kualitas brokoli telah turun. 

Hilangnya kandungan klorofil pada brokoli dipicu oleh adanya peningkatan produksi 

etilen pada bunga brokoli (Henzi et al., 1999). Sedangkan pada produk buah, proses 

pematangan mampu mempercepat perubahan warna serta penurunan firmnes (perubahan 

tekstur) (Abe & Watada, 1991; Bailen et al., 2006). Berdasarkan Ivanov et al. (2005), 

sebanyak 20 mg/kg (ppm) etilen mampu memicu proses pematangan dari buah dan 

sayuran yang tidak dikehendaki. 

 

Dalam sistem pengemas aktif sebagai etilen-absorber, arang aktif mampu menyerap gas 

etilen (Ozdemir & Floros, 2004). Selain itu, penyerapan oksigen pada arang aktif mampu 

menekan akumulasi etilen yang dihasilkan oleh sayur dan buah segar. Penurunan dari 

akumulasi etilen akan memperlambat proses respirasi sehingga warna dan tekstur dari 

buah dan sayur tidak cepat berubah (Bailen et al., 2006). Penggunaan etilen absorber 

dapat memperpanjang umur simpan brokoli hingga 2 hari (Cao et al., 2015). 

 

Penyerapan gas etilen pada arang aktif bergantung dari ukuran pori-pori dan gugus fungsi 

pada permukaan arang aktif. Proses aktivasi dapat meningkatkan proses penyerapan dari 

etilen yang dihasilkan oleh buah dan sayur dengan menciptakan struktur mikropori (< 2 

nm) dan gugus aktif pada permukaan arang aktif (Cao et al., 2015). Penggunaan senyawa 

asam pada proses aktivasi seperti asam nitrat (HNO3), asam klorida (HCl), dan asam 
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sulfat (H2SO4) membentuk gugus aktif yang bersifat asam seperti gugus aktif hidroksil (-

OH) dan karboksil (-COOH) (Shim et al., 2001). Penyerapan etilen pada arang aktif 

terjadi secara fisik dengan adanya ikatan antara gas etilen dengan gugus aktif seperti 

hidroksil (-OH) dan karboksil (-COOH) (Gambar 8.) (Ummartyotin & Pechyen, 2016). 

Selain itu, penggunaan katalis dalam sistem etilen absorber menghasilkan penyerapan 

etilen yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penyerapan etilen tidak hanya dilakukan 

oleh arang aktif saja namun terdapat senyawa lain yang dapat berperan sebagai etilen 

absorber (Smith et al., 2009).  

 

 

 

3.4. Odor-absorber 

Bau dari suatu makanan merupakan faktor lain yang menentukan kualitas dan karakter 

sensori dari produk pangan (Chaemsanit et al., 2018a). Bau yang tidak sedap atau off-

odor menyebabkan penurunan ketertarikan konsumen. Dalam sistem odor-absorber, 

arang aktif dapat menyerap bau yang diproduksi dari suatu produk pangan tertentu saat 

melewati suatu proses tertentu (Bansode et al., 2003 dalam Chaemsanit et al., 2018a). 

Penggunaan arang aktif sebagai odor-absorber dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Gambar 8. Ikatan antara Gas Etilen dengan Gugus Fungsi Arang Aktif 
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Tabel 6. Penggunaan Arang Aktif sebagai odor-absorber 

Jenis 

Arang 
Aktivasi Katalis 

Metode 

Aplika    

-si 

Produk  Efek Referensi 

Arang 

aktif 

komersial 

-* -** 
Sachet 

(kain) 

Irradiated 

ground 

pork 

Penurunan 

jumlah 

VOC 

(Kim et 

al., 2008) 

Keterangan : 
* = tidak diketahui ** = tidak diberi perlakuan/tidak dilakukan pengecekan 

 

Pada Tabel 6. dapat dilihat bahwa arang aktif yang digunakan dalam uji sistem pengemas 

aktif odor-absorber yaitu arang aktif komersial. Arang aktif komersial terjual bebas 

sehingga tidak diketahui metode aktivasi yang dilakukan. Metode pengaplikasian arang 

aktif pada produk daging babi iradiasi dilakukan dengan memasukkan arang aktif ke 

dalam sachet dan dimasukkan ke dalam pengemas sebelum proses iradiasi dijalankan. 

Pemberian arang aktif dalam pengemas mampu menurunkan jumlah VOC (off-odor 

volatile compounds) yang terbentuk selama proses iradiasi. 

 

Proses radiasi pada makanan bertujuan untuk menghilangkan kontaminasi mikrobial 

secara efektif. Namun proses radiasi menyebabkan terjadinya oksidasi lemak karena 

adanya oksigen dan menyebabkan off-odor pada daging. Selama proses iradiasi, senyawa 

VOC (off-odor volatile compounds) seperti aldehid, alkohol, asam, keton, benzena, dan 

hidrokarbon terbentuk. Hal ini dapat menurunkan kualitas dari daging iradiasi (Kim et 

al., 2008). Arang aktif dapat berperan dalam sistem pengemas aktif sebagai flavor 

absorber (Ozdemir & Floros, 2004). Adanya penambahan arang aktif yang dikemas 

sachet kain (tea bag) pada daging selama proses iradiasi mampu menurunkan jumlah 

VOC yang terbentuk. VOC yang tidak terdeteksi ketika adanya penambahan arang aktif 

selama proses iradiasi dengan dosis 10 kGy yaitu senyawa 2-methylbutane; 2-

Cyanosuccinonitrile; Cyclopentaol; 1-Octene; Heptanol; Dimethyl disulfide; 1-Octene; 

1,2-Dimethyl benzena; 2-Trifluoroacetoxydodecane; 2-Trifluoroacetoxydodecane; 3-

Decyn-2-ol; 3-Hexene-2,5-diol (CAS) HEX-3-E; dan 2-Trifluoroacetoxydodecane (Kim 

et al., 2008). Penyerapan senyawa volatil terjadi secara fisik karena tidak terbentuknya 

ikatan kovalen antara karbon dengan senyawa volatil (Chaemsanit et al., 2018a). 
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3.5. Antimicrobial-emitters 

Kontaminasi mikroorganisme berkaitan dengan keamanan suatu produk pangan (Pitt et 

al., 2013). Pada permukaan buah sering ditemukan tumbuhnya jamur selama 

penyimpanan yang dapat merusak permukaan kulit buah dan mengakibatkan buah tidak 

dapat dikonsumsi (Chaemsanit et al., 2018b). Arang aktif memiliki sifat antimikroba 

(Karnib et al., 2013). Selain itu, arang aktif juga dapat berperan sebagai matriks berpori 

yang dapat menyerap senyawa antimikroba yang dapat dilepaskan ke permukaan produk 

pangan. Penggunaan arang aktif sebagai antimicrobial-emitters dapat dilihat pada Tabel 

7. 

 

Tabel 7. Penggunaan Arang Aktif sebagai Antimicrobial-emitters 

Jenis 

Arang 
Aktivasi Adsorbat 

Metode 

Aplika  

-si 

Komo  

-ditas  
Efek Referensi 

Arang 

aktif 

komersial 

-* 
Peppermint 

oil 
Sachet  

Buah 

naga 

Tekstur 

terjaga, 

daun tetap 

hijau, 

kandungan 

fenol dan 

asam 

terjaga 

(Chaemsanit 

et al., 

2018b) 

Keterangan : 
* = tidak diketahui  

 

Pada Tabel 7. dapat dilihat bahwa arang aktif yang digunakan dalam uji sistem pengemas 

aktif antimicrobial-emitters yaitu arang aktif komersial. Arang aktif komersial terjual 

bebas sehingga tidak diketahui metode aktivasi yang dilakukan. Arang aktif berperan 

sebagai matriks dari bahan antimikrobial seperti peppermint oil. Metode pengaplikasian 

arang aktif pada buah dilakukan dengan memasukkan arang aktif ke dalam sachet dan 

dimasukkan ke dalam pengemas. Pemberian arang aktif yang mengandung peppermint 

oil dalam pengemas mampu menjaga tekstur, warna daun, serta kandungan fenol dan 

asam dari buah naga. 

 

Penyerapan peppermint oil pada arang aktif dapat digunakan dalam kemasan buah naga. 

Peppermint oil memiliki banyak komponen dan lima di antaranya adalah iso-pulegol, L-

menthone, iso-menthone, dan iso-mentholand menthol. Senyawa tersebut memliki 
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aktivitas antifungal yang mampu menurunkan aktivitas jamur seperti  A. flavus, A. niger, 

Penicillium dan Rhizopus. Pada umumnya, buah naga memiliki umur simpan selama 7 

hari setelah pemanenan, dan terjadi perubahan-perubahan seperti tekstur menjadi lembek, 

daun menjadi kekuningan, dan terjadi penurunan berat (Pimienta-Barrios & Nobel, 1994). 

Penggunaan peppermint oil dalam arang aktif mampu memperpanjang umur simpan buah 

naga dari 7 hari hingga 21 hari dengan mempertahankan tekstur (firmness) dan warna 

permukaan dari buah naga. Perubahan tekstur pada buah dapat terjadi karena terjadinya 

respirasi, hilangnya air, dan terjadi degradasi kimia yang akan mengubah struktur dari 

dinding sel dan komponen interselular dari kulit dan daging buah. Selain itu, nilai asam 

dan kandungan fenol pada buah naga terjaga. Kandungan fenol dari buah naga biasa turun 

selama penyimpanan namun karena peppermint oil mengandung senyawa fenol maka 

terjadi penetrasi dan akumulasi molekul minyak esensial ke daging buah naga 

(Chaemsanit et al., 2018b). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain peppermint oil, essential oil lain seperti coriander, clove, oregano, dan thyme oil 

mampu mencegah pertumbuhan L. monocytogenes dan A. hydrophila pada produk 

daging. Sifat hidrofobik essential oil dan komponennya mampu masuk ke dalam 

membran sel dan mitokondira dari mikroorganisme sehingga terjadi kebocoran sel 

(Sikkema et al., 1994 dalam Burt, 2004). Maka pada produk pangan dengan kadar lemak 

tinggi, efektifitas essential oil berkurang dikarenakan terlarutnya komponen penting dari 

essential oil pada fase lipid pangan (Mejlholm & Dalgaard, 2002 dalam Burt, 2004). 

Keefektifan sifat antimikrobial essential oil bergantung dari pH produk pangan. pada pH 

rendah, sifat hidrofobik dari essential oil meningkat sehingga kelarutan essential oil pada 

membran sel mikroorganisme meningkat (Juven et al., 1994 dalam Burt, 2004). 

Gambar 9. Aplikasi Arang aktif 

terhadap penyimpanan buah naga 

Gambar 10. Efek 

penggunan arang aktif 

pada buah naga 
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Senyawa volatil antimikrobial lain yang dapat diserap oleh arang aktif yaitu etanol. 

Penyerapan etanol yang berupa senyawa polar terhadap arang aktif yang bersifat 

hidrofobik terjadi secara fisik dengan adanya interaksi antar rantai hidrokarbon. Pada 

suhu ruang (250C), sebanyak  lebih dari 98% etanol yang terserap dalam arang aktif dapat 

dilepaskan dalam bentuk uap (Albero et al., 2009). Etanol dapat memperpanjang umur 

simpan roti dengan mencegah pertumbuhan Chrysonilia sitophila (the red bread mould) 

dan Hyphopichia burtonii (the calky mould) yang biasa tumbuh pada potongan roti (Berni 

& Scaramuzza, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


