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4. PEMBAHASAN 

 

Proses pengemasan merupakan tahap akhir pada proses produksi yang bertujuan untuk 

menjaga kualitas dan umur simpan pada suatu produk. Umur simpan produk sangat 

penting agar produk dapat menjaga kualitas selama rantai distribusi hingga produk dapat 

diterima dengan baik oleh konsumen. Salah satu faktor penentu kualitas dan umur simpan 

produk adalah bahan pengemas yang digunakan. Bahan pengemas dapat menjadi penentu 

umur simpan karena bahan pembuat pengemas tepat jika pengemas tersebut dapat 

menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan produk (Coles, 2003).  

 

Pada penelitian kali ini dilakukan pengukuran umur simpan bolu pisang dan puree wortel 

dengan 2 jenis plastik dan 3 metode pengemasan, antara lain non vakum plastik PE, non 

vakum plastik vakum (nylon), vakum plastik PE, vakum plastik vakum (nylon), oxygen 

scavengers plastik PE, dan oxygen scavengers plastik vakum (nylon). Keenam metode 

penyimpanan pada bolu akan diiuji secara kimia, fisik, dan mikrobiologi yang hasil dari 

uji mikrobiologi untuk menentukan umur simpan yang aman untuk dilakukan uji sensori 

menggunakan hedonic rating test dengan parameter uji penampilan, aroma, rasa, tekstur, 

dan total penerimaan. Untuk menjaga kualitas bolu pisang dan puree wortel, selama 

penyimpanan bolu pisang dan puree wortel yang sudah dikemas menggunakan kemasan 

primer (Plastik PE dan plastik vakum (nylon)) lalu dilapis oleh alumunium foil dan 

disimpan di dalam kontainer berwarna gelap yang bertujuan untuk mencegah bolu pisang 

dan puree wortel terpapar sinar matahari langsung dan udara sekitar. 

 

Plastik PE atau plastik PE (Polyethylenes) merupakan plastik LDPE (Low Density 

Polyethylene) yang pada umumnya digunakan untuk mengemas bahan makanan yang 

digunakan dalam bentuk film. Plastik PE memiliki sifat hidrofobik yang baik sehingga 

dapat menjadi penghalang yang sangat baik untuk uap air. Plastik PE meleleh pada suhu 

rendah sekitar 100-120oC (Richard Coes-Buku Food Packaging Technology). Plastik 

vakum (nylon) terbuat dari material nylon yang memiliki kemampuan melindungi produk 

pangan dari lingkungan luar kemasan seperti cahaya, air, udara, serta aktifitas mikroba 

karena memiliki ketebalan yang cukup tinggi serta semi kaku. Dengan demikian plastik 
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vakum (nylon) diharapkan dapat menjaga kualitas produk selama penyimpanan 

(Vagholkar, 2016). 

 

4.1.Karakteristik Mikrobiologi Bolu pisang dan puree wortel selama Penyimpanan 

 

Pengujian mikrobiologi dilakukan dengan 2 uji, yaitu angka lempeng total (ALT) dan 

Angka Kapang. Pengujian dilakukan mulai dari hari-0 penyimpanan hingga hari ke-5 

penyimpanan bolu. Pengujian mikrobiologi bertujuan untuk mengetahui umur simpan 

bolu hingga mencapai batas aman konsumsi menurut SNI Roti Manis 01-3840-1995 yaitu 

tidak berjamur, bau dan rasa normal, kadar air maksimal 40% dan angka lempeng total 

maksimal 1x104 koloni/g dan angka kapang maksimal 2x102. 

 

Dapat diketahui dari Tabel 1 hasil uji Angka Lempeng Total bahwa umur simpan bolu 

agar aman dikonsumsi yaitu pada bolu yang disimpan selama 1 hari. Hal itu pun terjadi 

pada Tabel 2 yang menunjukkan hasil uji Angka Kapang, sehingga bolu yang digunakan 

untuk uji sensori yaitu bolu yang sudah disimpan selama 1 hari. Pengujian secara 

mikrobiologi dilakukan sebagai penentu batas aman produk bolu dapat dikonsumsi 

karena salah satu faktor penentu kualitas produk selama penyimpanan yaitu aktivitas 

mikroba (Kirwan et al., 2011). 

 

Produk bolu yang disimpan pada plastik vakum (nylon) dengan metode non vakuming, 

pengemasan vakum dan oxygen scavengers memiliki angka pertumbuhan mikroba yang 

lebih sedikit dibandingkan dengan bolu yang dikemas menggunakan plastik PE dengan 

metode yang sama. Hal ini terjadi karena perbedaan ketebalan pada plastik vakum (nylon) 

lebih tebal dibandingkan plastik PE sehingga plastik PE tidak memiliki kemampuan 

menahan gas atau udara sebaik plastik vakum (nylon) (Coles, 2003). Dapat dilihat bahwa 

pengemasan paling baik ketika menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode 

pengemasan oxygen scavengers karena oxygen scavengers bekerja menyerab oksigen 

yang berada di dalam kemasan yang dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme 

aerobik dan sebagai katalisator enzim yang menyebabkan kerusakan pada bolu 

(Robinson, 2000). 
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4.2.Karakteristik Fisik Bolu pisang dan puree wortel selama Penyimpanan 

 

Sampel dipotong dengan ukuran 2 x 2 x 2 cm. Lalu dimasukkan ke dalam alat Texture 

Analyzer menggunakan probe silinder, test speed 5 mm/s, trigger 5gf, dan sample height 

2,5 mm dan 10 mm. Parameter yang diukur yaitu hardness, cohesiveness, springiness, 

chewiness, dan adhesiveness yang hasilnya akan tertera di alat. Pengujian dilakukan 

sebanyak 3 kali ulangan (Chaiya & Pongsawatmanit, 2011). 

 

Tekstur makanan adalah reologi dan struktur yang membentuk suatu produk. Dapat 

ditentukan oleh bahan baku pembuatan (komposisi kimia), proses pembuatan, serta 

metode penanganan yang dapat mempengaruhi tekstur produk yang dapat dilihat dan 

dirasakan. Tekstur merupakan salah satu atribut yang utama pada makanan karena tekstur 

digunakan untuk menentukan kualitas produk. Kualitas produk mulai dari pemanenan, 

pemprosesan pascapanen, proses produksi, hingga umur simpan produk sampai dapat 

diterima konsumen dengan kualitas yang terjaga. Kualitas tekstur pada produk dapat 

diketahui dengan 2 cara, yaitu dengan deskriptif sensori (subjektif) dan analisis 

instrumental (objektif). Beberapa parameter tekstur yang biasa digunakan adalah 

hardness, cohesiveness, springiness, chewiness, dan adhesivenes (Levine & Finley, 

2018). 

 

Nilai Hardness atau tingkat kekerasan kekuatan maksimum dari kompresi pertama 

produk pada titik kompresi 50% dari tinggi produk. Dapat dilihat pada Tabel 3. nilai 

hardness bolu pisang dan puree wortel pada hari ke-0 memiliki nilai tertinggi sebesar 

134,51 gf pada bolu yang dikemas menggunakan Plastik PE dengan metode oxygen 

scavengers dan nilai terendah sebesar 43,43 gf pada bolu yang dikemas menggunakan 

plastik vakum (nylon) dengan metode non vakum. Setelah bolu pisang dan puree wortel 

disimpan selama 1 hari, hardness mengalami peningkatan sehingga nilai hardness 

tertinggi sebesar 229,62 gf pada bolu yang dikemas menggunakan Plastik PE dengan 

metode oxygen scavengers dan nilai terendah sebesar 55,78 gf pada bolu yang dikemas 

menggunakan Plastik PE dengan metode non vakum. Bolu pisang dan puree wortel 

setelah disimpan selama 5 hari, pada bolu yang dikemas dengan metode non vakum 

memiliki kecenderungan hardness yang lebih rendah dibandingkan metode vakum dan 
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oxygen scavengers yang menerima proses vakum yang menyebabkan bolu mampat dan 

padat sehingga tingkat hardness lebih tinggi dibandingkan metode non vakum (Conte et 

al., 2013). 

 

Cohesiveness dapat diartikan sebagai kekuatan internal ikatan yang membentuk tekstur 

produk yang berupa rasio dari 2 area permukaan produk (Levine & Finley, 2018). Pada 

Tabel 4. produk bolu pisang dan puree wortel pada hari ke-0 memiliki nilai cohesiveness 

tertinggi pada bolu yang dikemas menggunakan Plastik PE metode oxygen scavengers 

dengan nilai 0,34  dan nilai terendah pada bolu yang dikemas menggunakan plastik 

vakum (nylon) dengan metode oxygen scavengers dengan nilai 0,22. Setelah bolu 

disimpan selama 1 hari, nilai cohesiveness pada bolu yang dikemas dengan metode 

vakum dan oxygen scavengers mengalami penurunan dengan nilai terendah sebesar 0,24, 

sedangkan pada bolu yang dikemas dengan metode non vakum mengalami kenaikan 

dengan nilai tertinggi sebesar 0,33 hal ini sesuai dengan teori Conte et al (2013) bahwa 

perlakuan vakum dapat merusak tekstur produk. Setelah produk disimpan selama 5 hari, 

bolu pisang dan puree wortel dengan nilai cohesiveness tertinggi pada bolu pisang dan 

puree wortel yang dikemas menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode oxygen 

scavengers dengan nilai sebesar 0,09 sedangkan terendah pada bolu pisang dan puree 

wortel yang dikemas menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode non vakum 

dengan nilai 0,06.  

 

Nilai springiness diukur setelah bolu pisang dan puree wortel mengalami penekanan 

sehingga springiness dapat diartikan kemampuan bolu pisang dan puree wortel kembali 

ke bentuk semua setelah mengalami penekanan (Faber, Jaishankar, & McKinley, 2017). 

Pada Tabel 5. bolu pisang dan puree wortel pada hari ke-0 dengan nilai springiness 

tertinggi pada bolu yang dikemas menggunakan Plastik PE dengan metode oxygen 

scavengers dengan nilai 6,211 mm dan nilai terendah pada bolu yang dikemas 

menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode oxygen scavengers dengan nilai 4,89 

mm. Pada bolu pisang dan puree wortel yang disimpan selama 1 hari mengalami 

peningkatan nilai springiness sehingga nilai tertinggi sebesar 6,45 mm pada bolu yang 

dikemas menggunakan Plastik PE dengan metode oxygen scavengers dan nilai terendah 

5,54 mm pada bolu yang dikemas menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode 
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oxygen scavengers. Setelah disimpan selama 5 hari bolu yang dikemas menggunakan 

plastik vakum (nylon) dengan metode oxygen scavengers memiliki nilai springiness 

tertinggi dengan nilai 1,73 mm dan nilai springiness terendah pada bolu yang dikemas 

menggunakan plastik vakum (nylon) dengan nilai 1,08. Sesuai dengan teori Conte et al 

(2013) bahwa oxygen scavengers berguna untuk menjaga kualitas produk selama 

penyimpanan. 

 

Pada nilai cohesiveness dan springiness bolu pisang dan puree wortel yang dikemas 

menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode oxygen scavengers memiliki 

kemampuan menjaga nilai cohesiveness dan springiness lebih tinggi dibandingkan 

kelompok metode pengemasan lain. Hal ini dapat terjadi karena oxygen scavengers 

berfungsi sebagai pengontrol uap air di dalam kemasan. Uap air berasal dari retrogradasi 

pati yang terjadi selama proses pembuatan bolu, mulai dari pemangganan hingga 

penyimpanan. Kemudian air yang menguap dari dalam bolu diserap oleh oxygen 

scavengers sehingga uap air berkurang jumlahnya yang menyebabkan tektur bolu pisang 

dan puree wortel yang lembut menjadi lebih keras dan kering (Utami, 2000). 

 

Chewiness atau kekenyalan adalah energi yang dibutuhkan untuk mengunyah suatu 

produk sampai siap untuk ditelan atau jumlah kunyahan yang digunakan untuk 

menyiapkan produk siap untuk ditelan (Mu, Pérez, & Potato, 2019). Produk bakeri harus 

memiliki tekstur yang relatif lunak yang didapatkan dari kombinasi springiness 

(ketahanan) dan tingkat chewiness (kekenyalan) (Robertson, 2011). Pada Tabel 6. bolu 

pisang dan puree wortel pada hari ke-0 dengan nilai chewiness tertinggi sebesar 2,387 

Nmm pada bolu yang dikemas menggunakan Plastik PE dengan metode oxygen 

scavengers dan nilai terendah sebesar 0,819 Nmm pada bolu yang dikemas menggunakan 

plastik vakum (nylon) dengan metode non vakum. Pada bolu yang disimpan selama 1 

hari, bolu pisang dan puree wortel dengan nilai chewiness tertinggi pada bolu yang 

dikemas menggunakan Plastik PE dengan metode oxygen scavengers dengan nilai 2,66 

Nmm sedangkan nilai terendah pada bolu yang dikemas menggunakan plastik vakum 

(nylon) dengan metode vakum dengan nilai 0,60 Nmm. Kekenyalan dipengaruhi oleh 

kekerasan, kekohesifan, dan elastisitas. Hal ini terjadi ketika bolu yang disimpan 

menggunakan plastik PE dengan metode vakum dan oxygen scavengers tingkat 
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keefektifan tidak optimal sehingga kinerja oxygen scavengers kurang optimal sebagai 

pengikat uap air di dalam kemasan yang kemudian menyebabkan tekstur bolu menjadi 

kenyal. Setelah bolu disimpan selama 5 hari, bolu dengan nilai chewiness tertinggi pada 

bolu yang disimpan menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode vakum dengan 

nilai 0,29 Nmm dan nilai chewiness terendah pada bolu pisang dan puree wortel yang 

dikemas menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode non vakum dengan nilai 

0,03 Nmm. Hal ini terjadi karena plastik vakum (nylon) dengan metode vakum 

merupakan kombinasi perlakuan yang baik karena metode vakum dapat menghilangkan 

kadar oksigen serta plastik vakum (nylon) dapat menahan oksigen dari luar agar tidak 

masuk ke dalam kemasan, tekstur tetap chewy karena tidak menggunakan oxygen 

scavengers yang dapat mengontrol uap air di dalam kemasan yang memiliki kelemahan 

membuat tekstur bolu menjadi kering (Kingdom, Gas, Company, States, & Company, 

2010). 

 

Adhesiveness merupakan energi yang dibutuhkan untuk mengatasi gaya tempel pada area 

negatif antara titik pertama dan titik kedua setelah kompresi pada titik pertama (Singh, 

Jha, Chaudhary, & Upadhyay, 2014). Pada Tabel 7. bolu pada hari ke-0 yang dikemas 

menggunakan Plastik PE dengan metode oxygen scavengers memiliki  nilai tertinggi 

sebesar 0,0230 kgf.mm sedangkan nilai terendah sebesar 0,0022 kgf.mm pada bolu yang 

dikemas menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode oxygen scavengers. Pada 

hari ke-1 penyimpanan, bolu pisang dan puree wortel yang dikemas menggunakan Plastik 

PE dengan metode vakum memiliki nilai tertinggi sebesar 0,0310 kgf.mm dan nilai 

terendah sebesar 0,000 kgf.mm pada bolu yang dikemas menggunakan Plastik PE dengan 

metode oxygen scavengers. Hal ini terjadi karena pada metode vakum mengalami 

pemampatan tanpa adanya oxygen scavengers yang membuat kandungan air yang keluar 

dari bahan akibat proses pemampatan berada bebas di permukaan bolu yang membuat 

permukaan bolu menjadi lengket di pengemas. Pada bolu yang telah disimpan selama 5 

hari, memiliki nilai adhesiveness tertinggi pada bolu yang dikemas menggunakan Plastik 

PE dengan metode vakum dan terendah pada bolu yang dikemas menggunakan plastik 

vakum (nylon) dengan metode non vakum.  
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Menurut  (deMan, 1989) perubahan tekstur pada bahan pangan dapat disebabkan oleh 

waktu (umur simpan), perubahan suhu, bobot benda dan perlakuan yang diterima oleh 

bahan pangan tersebut. Gejala terjadinya perubahan tekstur pada bahan pangan ditandai 

dengan remuk atau hancurnya bahan pangan serta gejala permukaan yang menjadi 

lengket (adesi). Perlakuan yang diterima bahan pangan sebagai penyebab perubahan 

teksur dimaksudkan dengan gaya atau tekanan dari luar bahan pangan. Gaya dan tekanan 

dari luar yang biasa ditemui adalah tegangan, kompresi (pemampatan), dan geseran.  

 

Berdasarkan pengujian TPA yang dilakukan pada bolu pisang dan puree wortel setelah 1 

hari penyimpanan, bolu pisang dan puree wortel yang dikemas menggunakan Plastik PE 

dengan metode non vakum memiliki tingkat kekerasan yang rendah sehingga merupakan 

bolu yang lembut. Pada bolu dengan cohesiveness tertinggi pada bolu yang dikemas 

menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode non vakum sehingga tektur bolu 

pisang dan puree wortel tidak mudah remah serta bolu dengan nilai springiness tertinggi 

pada bolu yang dikemas menggunakan Plastik PE dengan metode oxygen scavengers 

sehingga bolu memiliki tekstur yang dapat kembali ke bentuk semula setelah menerima 

perlakuan penekanan. Pada chewiness, bolu yang dikemas menggunakan plastik vakum 

(nylon) dengan metode vakum memiliki nilai tertinggi sehingga tekstur tetap kenyal. Dan 

bolu yang dikemas menggunakan Plastik PE dengan metode oxygen scavengers memiliki 

nilai adhesiveness terendah sehingga bolu tidak lengket dan mudah dikunyah.  

 

Sedangkan pada bolu yang disimpan selama 5 hari, bolu pisang dan puree wortel yang 

dikemas menggunakan Plastik PE dengan metode non vakum memiliki tingkat kekerasan 

yang rendah sehingga merupakan bolu yang lembut. Sedangkan bolu dengan 

cohesiveness yang tinggi serta springiness yang tinggi dimiliki bolu pisang dan puree 

wortel yang dikemas menggunakan plastik vakum (nylon) metode oxygen scavengers 

yang ditandai dengan bolu tidak mudah remah serta dapat kembali ke bentuk semula 

setelah ditekan. Bolu yang dikemas menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode 

vakum memiliki chewiness tertinggi sehingga memiliki tekstur yang kenyal. Dan pada 

bolu yang dikemas menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode non vakum 

memiliki nilai Adhesiveness terendah sehingga bolu pisang dan puree wortel tidak lengket 

dan mudah dikunyah. 
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4.3.Karakteristik Kimiawi Bolu pisang dan puree wortel selama Penyimpanan 

 

4.3.1. Kadar Air 

 

Dalam bakeri, air merupakan salah satu bahan penyusun yang penting. Kualitas produk 

bakeri yang baik ditentukan oleh penggunaan jumlah air berkualitas dengan optimal. 

Jumlah air yang terkandung pada produk bakeri akan mengontrol penentu kualitas bakeri 

seperti tekstur, rasa, bau, volume, serta rasa pada produk bakeri (Zhou, Therdthai, & Hui, 

n.d.). Kadar air pada produk pangan merupakan jumlah air yang terdapat pada produk 

pangan secara basis kering (dry basis) dan basis basah (wet basis) dalam satuan persen. 

Kadar air basis kering merupakan berat air dalam bahan dibandingkan dengan berat awal 

bahan sedangkan kadar air basis basah merupakan berat air pada produk dibandingkan 

dengan berat padatan pada produk.  

 

Berdasarkan SNI Roti Manis 01-3840-1995, bolu memiliki kadar air maksimal 40%, 

sedangkan pada Tabel 8. bolu pisang dan puree wortel memiliki kadar air yang melebihi 

batas diduga karena bahan yang digunakan pada bolu mengandung kadar air yang cukup 

tinggi pada pisang dan puree wortel. Puree wortel sendiri memiliki kadar air sebesar 

92,626% (Bella Pertiwi et al., 2019). Selain itu, kadar air pada bolu pisang belum 

ditentukan oleh SNI sehingga kadar air bolu pisang dan puree wortel lebih tinggi 

dibandingkan roti manis. Pada Tabel 8, kadar air produk bolu pisang dan puree wortel 

yang dikemas menggunakan Plastik PE dengan metode oxygen scavengers memiliki nilai 

terendah, hal ini sesuai dengan kegunaan oxygen scavengers yang mengurangi oksigen 

mencapai kurang dari 0,01% sehingga dapat mengontrol kadar air selama proses 

penyimpanan (Engineering & Station, n.d.) dan nilai kadar air tertinggi pada bolu yang 

dikemas menggunakan Plastik PE dengan metode non vakum. Menurut Robertson 

(2011), kadar air yang tinggi menyebabkan umur simpan produk pangan menjadi singkat, 

pada produk bolu hanya dapat bertahan antara 4-10 hari tergantung dengan kondisi 

penyimpanan dan bahan pengawet yang digunakan. Pengendalian kadar air dapat 
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dilakukan dengan cara menjaga tingkat kelembapan produk agar dapat memperpanjang 

umur simpan. 

 

4.3.2. Kadar Beta-Karoten 

 

Beta-karoten atau provitamin A merupakan pigmen yang terjadi secara alami pada 

tumbuhan dan organisme yang melakukan fotosintesis. Beta-karoten memiliki sifat 

antioksidan (Nururrahmah & Widiarnu, 2013). Beta-karoten dapat ditemukan salah 

satunya pada wortel. Wortel adalah tumbuhan yang hanya pada bagian akarnya yang 

dapat dikonsumsi karena mengandung karbohidrat yang tinggi (gula) dan β-karoten (pra-

vitamin A) (Luo et al., 2008). Wortel memiliki karotenoid, polifenol, dan vitamin yang 

bertindak sebagai antioksidan (Da & Dias, 2014). Antioksidan adalah molekul yang 

mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh oksidasi molekul lain. Oksidasi sendiri 

merupakan reaksi kimia yang mentransfer elektron dari satu molekul menjadi agen 

pengoksidasi. Reaksi oksidasi diketahui menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas inilah 

yang mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan yang sangat reaktif sehingga 

begitu ikatan terbentuk, reaksi berantai dimulai. Antioksidan bereaksi dengan radikal 

bebas dan mengakhiri reaksi berantai dengan menghilangkan zat antara radikal bebas dan 

menghambat reaksi oksidasi. Ada beberapa antioksidan dalam bentuk nutrisi mikro yang 

tidak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri seperti vitamin E, β-karoten, dan vitamin C (Brar, 

Dhillon, & Soccol, 2013).  

 

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 9 kadar beta-karoten pada bolu pisang 

dan puree wortel mengalami penurunan selama 5 hari penyimpanan karena beta-karoten 

sangat sensitif dan mudah rusak oleh paparan cahaya, oksigen, dan suhu tinggi. Kadar 

beta-karoten tertinggi setelah 5 hari penyimpanan dimiliki bolu yang dikemas 

menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode oxygen scavengers. Hal ini dapat 

terjadi karena plastik vakum (nylon) merupakan plastik yang memiliki tingkat ketebalan 

yang lebih tinggi dibandingkan Plastik PE sehingga memiliki kemampuan menahan 

oksigen atau udara dari luar kemasan lebih baik (Kirwan et al., 2011) ditambah dengan 

keberadaan oxygen scavengers yang berguna untuk menyerap oksigen yang berada di 

dalam kemasan sehingga beta-karoten yang terkandung pada bolu pisang dan puree 
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wortel meskipun mengalami penurunan tetap memiliki kadar beta-karoten lebih tinggi 

dibandingkan bolu pisang dan puree wortel yang dikemas menggunakan plastik dan 

metode lainnya. 

 

4.4.Karakteristik Sensori Bolu pisang dan puree wortel setelah 1 Hari Penyimpanan 

 

Sensori merupakan serangkaian teknik yang diperlukan untuk pengukuran yang tepat dari 

reaksi manusia terhadap bahan makanan yang akhirnya akan meyakinkan persepsi 

konsumen. Evaluasi sensorik adalah metode ilmiah yang digunakan untuk 

membangkitkan, mengukur, menganalisis dan menginterpretasikan respons-respons 

tersebut terhadap produk sebagaimana yang dirasakan melalui indera penglihatan, 

mendengar, menyentuh, mencium dan merasakan. Evaluasi sensorik telah muncul 

sebagai komponen penting dari pengembangan produk makanan dan standar untuk 

pengaturan, menguji, menganalisis dan menafsirkan hasil sensorik sekarang berada pada 

tahap lanjut. Terlebih lagi, inovasi dan kemajuan dalam perangkat elektronik semakin 

meningkat menyederhanakan proses evaluasi (Sharif, Butt, Sharif, & Nasir, 2017).  

 

Uji sensori dilakukan pada produk bolu pisang dan puree wortel yang disimpan selama 1 

hari, berdasarkan hasil uji mikrobiologi dan kimiawi batas aman konsumsi bolu pisang 

dan puree wortel adalah hari ke-1 penyimpanan. Uji sensori yang digunakan adalah 

hedonic ranking test dengan skala 1= Sangat Tidak Suka, 2= Tidak Suka, 3= Netral, 4= 

Agak Suka, 5= Suka, dan 6= Sangat Suka. Tujuan penggunaan hedonic ranking test untuk 

mengetahui pendapat panelis mengenai pengaruh 2 jenis plastik dan 3 metode 

penyimpanan pada produk bolu pisang dan puree wortel dan penerimaan panelis terhadap 

bolu pisang dan puree wortel. Pemilihan hedonic ranking test karena uji ini mudah 

digunakan dan sudah biasa digunakan dalam menentukan tingkat kesukaan panelis 

terhadap berbagai jenis produk yang ditemui sehari-hari sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Wichchukit & O’Mahony (2015). 

 

Parameter uji sensori yang digunakan pada bolu pisang dan puree wortel antara lain 

penampilan, aroma, rasa, tekstur, dan total penerimaan. 
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Penampilan atau warna merupakan sensori pertama yang dilakukan oleh panelis. 

Penampilan atau warna produk akan memperngaruhi penilaian panelis terhadap kualitas 

mutu produk karena warna yang sesuai akan memberikan penilaian yang baik oleh panelis 

(Negara et al., 2016). Hasil uji sensori hedonic ranking test pada bolu pisang dan puree 

wortel, peniliaian terhadap penampilan atau warna tertinggi pada bolu yang dikemas 

menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode non vakum. Bolu pisang dan puree 

wortel yang dikemas menggunakan metode non vakum tidak mengalami pemampatan 

seperti pada metode vakum dan oxygen scavengers yang menggunakan mesin vakum, 

pemampatan sendiri dapat menyebabkan perubahan warna pada produk pangan sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Conte et al (2003). 

 

Aroma merupakan bau yang ditimbulkan oleh rangsangan kimia yang diterima oleh 

reseptor penciuman pada epitel hidung (Sharif et al., 2017). Hasil uji sensori hedonic 

ranking test pada bolu pisang dan puree wortel, penilaian terhadap atribut aroma, 

penilaian panelis tertinggi pada bolu pisang dan puree wortel yang dikemas menggunakan 

plastik vakum (nylon) dengan metode vakum sedangkan nilai terendah pada bolu pisang 

dan puree wortel yang dikemas menggunakan Plastik PE dengan metode non vakum. 

Bolu pisang dan puree wortel memiliki nilai tertinggi dikarenakan metode vakum 

memiliki kemampuan mempertahankan aroma produk yang dikemas (Conte et al., 2013). 

Hal ini juga terjadi pada bolu pisang dan puree wortel yang dikemas menggunakan 

metode oxygen scavengers memiliki nilai kesukaan lebih tinggi dibandingkan bolu pisang 

dan puree wortel yang dikemas menggunakan metode non vakum. 

 

Rasa adalah hasil reaksi yang diterima oleh reseptor pada indra perasa pada lidah dan 

bagian mulut atau kerongkongan (Sharif et al., 2017). Hasil uji sensori pada bolu pisang 

dan puree wortel, yang dikemas menggunakan Plastik PE dengan metode vakum 

memiliki nilai tertinggi dan bolu pisang dan puree wortel yang dikemas menggunakan 

plastik vakum (nylon) dengan metode oxygen scavengers memiliki nilai kesukaan rasa 

terendah. Hal ini disebabkan oleh kelemahan dari oxygen scavengers yang dapat 

menyebabkan penurunan kualitas rasa pada produk yang ditandai dengan menurunnya 

ketajaman rasa pada produk (Robinson, 2000).  
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Tekstur merupakan reologi dan struktur yang membentuk suatu produk sehingga menjadi 

salah satu atribut yang utama pada makanan karena tekstur digunakan untuk menentukan 

kualitas produk (Levine & Finley, 2018). Hasil sensori hedonic ranking test pada bolu 

pisang dan puree wortel, yang dikemas menggunakan plastik vakum (nylon) dengan 

metode non vakum memiliki tingkat kesukaan paling tinggi, sedangkan tingkat kesukaan 

paling rendah pada bolu pisang dan puree wortel yang dikemas menggunakan plastik 

vakum (nylon) dengan metode oxygen scavengers karena metode non vakuming dapat 

mempertahankan tekstur dan bentuk produk lebih baik dibandingkan dengan metode 

vakum dan oxygen scavengers yang mengalami pemampatan (Conte et al., 2013). 

 

Nilai total penerimaan berdasarkan uji sensori parameter penampilan (warna), aroma, 

rasa, dan tekstur bolu yang dikemas menggunakan plastik vakum (nylon) dengan metode 

non vakum memiliki nilai tertinggi, sedangkan bolu yang dikemas menggunakan plastik 

vakum (nylon) dengan metode oxygen scavengers memiliki nilai terendah.


