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4. PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini menggunakan bubuk penyedap rasa seaweed yang berasal dari hasil 

ekstraksi Ulva lactuca L. yang memiliki kandungan asam glutamat (12%) dan asam aspartat 

(16,11%) (Kazir et al., 2019). Kandungan asam aspartat dan asam glutamat tersebut dapat 

memberikan rasa umami pada makanan. Bubuk penyedap rasa seaweed dikemas menggunakan 

metalized plastic karena jenis kemasan tersebut tidak dapat meneruskan cahaya dan dapat 

menghambat oksigen yang masuk ke dalam produk, sehingga penyimpanan bubuk penyedap 

rasa menjadi tahan lama. (Aprida, Suprayatmi and Hutami, 2017) 

  

Penelitian umur simpan bubuk penyedap rasa seaweed dilakukan dengan metode Accelerated 

Shelf Life Testing (ASLT) dengan pendekatan Arrhenius. Pada metode ini kondisi 

penyimpanan diatur diluar kondisi normal sehingga produk dapat lebih cepat rusak dan 

penentuan umur simpan dapat dilakukan. Metode ASLT dilakukan dengan menggunakan 3 

suhu yang berbeda yaitu suhu 20oC di cool incubator, suhu 30oC di oven, dan suhu 40oC di 

clima cell dengan RH sebesar 75% yang dibantu dengan larutan garam jenuh NaCl (Kusnandar, 

Adawiyah and Fitria, 2010). Fungsi larutan garam jenuh adalah untuk mengatur RH 

penyimpanan sesuai yang dikehendaki dan diletakkan dibagian bawah desikator. Komposisi 

larutan NaCl yang digunakan yaitu garam 200 gram dan air 60 ml (Winiati, Arpah, and Diyah, 

2010). Penelitian ini dilakukan selama 8 minggu dan setiap minggunya dilakukan pengujian 

kadar air dan aktivitas air. Hasil pengujian kadar air dan aktivitas air digunakan untuk 

menentukan umur simpan bubuk penyedap rasa seaweed menggunakan kinetika model 

Arrhenius. 

 

4.1. Karakteristik Kimia Bubuk Penyedap Rasa Seaweed 

4.1.1. Kadar Air 

Kadar air merupakan salah satu sifat fisik dalam bahan pangan yang menunjukkan jumlah air 

yang terkandung dalam bahan pangan dan dinyatakan dalam persen berat pangan (Pulungan, 

Sucipto and Sarsiyani, 2016). Pengujian kadar air sangatlah penting dalam industri pangan 

sangat mempengaruhi kualitas dan umur simpan produk terhadap kerusakan yang dapat terjadi. 

Peningkatan kadar air yang semakin besar seiring dengan suhu dan kelembaban penyimpanan 

yang semakin tinggi pula. Kandungan air yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya 

penggumpalan produk dan menandakan terjadinya kerusakan pada produk tersebut (Yuniastri, 

Ismawati and Fajarianingtyas, 2019). Pada penelitian ini digunakan produk bubuk penyedap 
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rasa seaweed. Berdasarkan standar mutu SNI (1996) kadar air pada produk bubuk penyedap 

rasa maksimal 4%. 

 

Hasil data kadar air bubuk penyedap rasa seaweed dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan 

tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama penyimpanan 8 minggu terjadi peningkatan 

persentase kadar air. Peningkatan persentase kadar air yang paling rendah terjadi pada 

perlakuan suhu 20ᵒC, sedangkan untuk peningkatan nilai aktivitas air yang paling tinggi terjadi 

pada suhu 40ᵒC. Persentase kadar air masing-masing suhu perlakuan pada minggu ke-0 adalah 

sebesar 1,950%. Setelah penyimpanan selama 8 minggu pada suhu 20ᵒC meningkat menjadi 

2,200%, pada suhu 30⁰C meningkat menjadi 2,870%, dan pada suhu 40⁰C meningkat menjadi 

3,157%. Peningkatan persentase kadar air selama penyimpanan 8 minggu dapat dilihat melalui 

grafik pada grafik 1. Bubuk penyedap rasa yang disimpan di suhu 20oC memiliki kandungan 

kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan bubuk penyedap rasa yang disimpan di suhu 

40oC. Menurut Kurniawan, Bintoro dan Nugroho (2018) yang menyatakan bahwa 

meningkatkannya kadar air selama penyimpanan produk dapat dipengaruhi oleh sifat 

permeabilitas bahan kemasan produk terutama penyerapan uap air dari lingkungan yang berarti 

semakin tingginya suhu maka uap air yang dihasilkan akan meningkat maka suhu penyimpanan 

harus stabil agar mencapai kondisi yang setimbang, dan juga dipengaruhi sifat produk yang 

higroskopis seperti bubuk penyedap rasa seaweed sehingga cenderung mengadsorbsi uap air 

dari udara, dan tingkat kelembaban udara lingkungan terhadap produk. Produk pangan yang 

bersifat higroskopis akan menyebabkan produk mudah menyerap uap air dari lingkungan yang 

telah melewati bahan kemasan sehingga produk mengalami kerusakan. (Kurniawan, Bintoro 

and Nugroho, 2018) 

 

Lamanya waktu penyimpanan produk pangan dapat mengalami peningkatan kadar air bubuk 

penyedap rasa, maka semakin lama penyimpanan produk akan semakin menurun kualitas 

produk. Perubahan kadar air tidak lepas dari pengaruh kelembaban relatif (RH) pada kondisi 

penyimpanan. Kelembaban relatif adalah perbandingan tekanan parsial uap air dengan tekanan 

uap air jenuh pada suhu yang sama (Arizka and Daryatmo, 2015). Adanya perbedaan tekanan 

antara lingkungan dan produk yang ada terdapat dalam kemasan akan membuat uap air dari 

lingkungan melewati kemasan kemudian diserap oleh produk dan terjadi kenaikan kadar air. 

Perpindahan uap air ini terjadi karena perbedaan kelembaban lingkungan dan produk bubuk 

penyedap rasa seaweed, dimana uap air akan berpindah dari kelembaban yang tinggi ke 
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kelembaban yang rendah. Semakin tinggi suhu penyimpanan dapat menyebabkan kadar air 

bubuk penyedap rasa seaweed menjadi meningkat yang dipengaruhi permeabilitas bahan 

kemasan. Meningkatnya sifat permeabilitas dapat membuat banyaknya uap air dari lingkungan 

yang melewati bahan kemasan. (Kurniawan, Bintoro and Nugroho, 2018) 

 

4.1.2. Aktivitas Air 

Aktivitas air dalam bahan pangan merupakan kandungan jumlah air bebas dalam bahan pangan, 

yang dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroba dan berlangsungnya reaksi kimia (Sakti, 

Lestari and Supriadi, 2016). Nilai aktivitas air merupakan salah satu faktor kerusakan pangan, 

seperti halnya kandungan kadar air dalam pangan. Hasil data aktivitas air bubuk penyedap rasa 

seaweed dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut  dapat diketahui bahwa selama 

penyimpanan 8 minggu terjadi peningkatan nilai aktivitas air. Peningkatan nilai aktivitas air 

yang paling rendah terjadi pada perlakuan suhu 20ᵒC, sedangkan untuk peningkatan nilai 

aktivitas air yang paling tinggi terjadi pada suhu 40ᵒC. Nilai aktivitas air masing-masing suhu 

perlakuan pada minggu ke-0 adalah sebesar 0,345. Setelah penyimpanan selama 8 minggu pada 

suhu 20ᵒC meningkat menjadi 0,460, pada suhu 30⁰C meningkat menjadi 0,533, dan pada suhu 

40⁰C meningkat menjadi 0,560. Peningkatan nilai aktivitas air selama penyimpanan 8 minggu 

dapat dilihat melalui grafik pada grafik 2. 

 

Nilai aktivitas air pada bubuk penyedap rasa seaweed semakin meningkat seiring dengan 

lamanya waktu penyimpanan produk. Menurut Sakti, Lestari dan Supriadi (2016) yang 

menyatakan bahwa aktivitas air yang semakin tinggi selama penyimpanan disebabkan adanya 

penarikkan air dari lingkungan. Penyerapan air dari udara disebabkan oleh produk bubuk 

penyedap rasa seaweed yang bersifat higroskopis berarti mudah menyerap air yang 

menyebabkan aktivitas air bahan makanan akan meningkat (Arizka and Daryatmo, 2015).  

 

Semakin tinggi suhu penyimpanan maka nilai aktivitas air juga semakin meningkat, yang 

berarti bubuk penyedap rasa seaweed akan mengalami kerusakan produk. Kerusakan produk 

yang terjadi seperti adanya pertumbuhan mikroba didalam produk. Aktivitas air berpengaruh 

terhadap pertumbuhan mikroba, persyaratan minimal nilai aktivitas air untuk mikroba dapat 

tumbuh dengan baik yaitu pada bakteri dapat tumbuh pada Aw 0,9, khamir tumbuh pada Aw 

0,80-0,90 dan kapang tumbuh pada Aw 0,60-0,70 (Sakti, Lestari and Supriadi, 2016). Dari 

hasil data aktivitas air selama penyimpanan bubuk penyedap rasa seaweed masih dalam batas 
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aman dari pertumbuhan mikroba karena memiliki kandungan aktivitas air dibawah 0,6 yang 

berarti produk tersebut tidak mengalami pertumbuhan mikroba. 

 

4.2. Pendugaan Umur Simpan 

Umur simpan adalah selang waktu antara saat produk mulai diproduksi hingga dikonsumsi, 

dimana produk tersebut dalam kondisi yang memuaskan berdasarkan karakteritik penampakan, 

rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi (Herawati, 2008). Pada penelitian ini dilakukan pendugaan 

umur simpan produk dengan metode Accelerated Shelf Life Testing (ASLT) pendekatan 

Arrhenius. Produk bubuk penyedap rasa seaweed disimpan pada kondisi suhu yang berbeda 

yaitu suhu 20oC, 30oC dan 40oC dengan RH lingkungan 75%. Parameter yang digunakan untuk 

menentukan umur simpan bubuk penyedap rasa seaweed yaitu kadar air dan aktivitas air. 

Penggunaan RH lingkungan yang tinggi pada produk pangan bersifat higroskopis dapat 

menyebabkan banyaknya uap air yang diserap oleh bahan pangan sehingga dapat mempercepat  

kerusakan produk. (Kurniawan, Bintoro and Nugroho, 2018) 

 

Umur simpan produk bubuk penyedap rasa dihitung berdasarkan persamaan Arrhenius dengan 

menggunakan ordo reaksi. Penentuan ordo reaksi dilakukan dengan cara memplotkan masing -

masing data perlakuan suhu penyimpanan sehingga diperoleh persamaan regresi linier pada 

ordo 0 dan ordo 1. Ordo reaksi yang memiliki nilai koefisien R2 tertinggi dapat digunakan 

untuk menentukan perhitungan umur simpan bubuk penyedap rasa seaweed (Supariatna, Putra 

and Suhendra, 2018). Pada parameter kadar air dan aktivitas air menggunakan ordo 0 karena 

nilai koefisien R2 ordo 0 lebih tinggi dibandingkan dengan ordo 1. Selanjutnya dilakukan 

perhitungan nilai konstanta laju reaksi (k) dari setiap parameter pada suhu penyimpanan yang 

berbeda. Nilai konstanta laju reaksi dan hasil perhitungan umur simpan bubuk penyedap rasa 

seaweed dapat dilihat pada Tabel 6.  

 

Nilai slope dalam persamaaan Arrhenius adalah nilai –E/R, sehingga besarnya energi aktivasi 

dari parameter kadar air dan aktivitas air dihitung untuk mengetahui reaksi perubahan kualitas 

produk yang terjadi. Energi aktivasi dari bubuk penyedap rasa seaweed merupakan besarnya 

energi minimum yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu reaksi (Yuniastri, Ismawati and 

Fajarianingtyas, 2019). Nilai energi aktivasi dapat dilihat pada Tabel 6, bahwa nilai energi 

aktivasi pada parameter kadar air yaitu 5608,2654 kkal/mol dan pada parameter aktivitas air 

yaitu 3547,1946 kkal/mol. Semakin rendah nilai energi aktivasinya suatu reaksi maka akan 

semakin cepat memberikan kontribusi terhadap kerusakan produk bubuk penyedap rasa 
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seaweed (Swadana and Yuwono, 2014). Menurut Sukmayanti, Putra, and Suhendra (2018) 

yang menyatakan bahwa penentuan umur simpan produk pangan dapat dilakukan berdasarkan 

parameter kunci yang mempunyai energi aktivasi terendah. Berdasarkan hasil data energi 

aktivasi dengan parameter aktivitas air memiliki nilai yang lebih rendah yaitu 3547,1946 

dibandingkan parameter kadar air yaitu 5608,2654 sehingga penentuan umur simpan produk 

bubuk penyedap rasa seaweed menggunakan parameter aktivitas air. 

 

Hasil data umur simpan bubuk penyedap rasa seaweed pada parameter kadar air, produk yang 

disimpan pada suhu 20ᵒC memiliki umur simpan terlama yaitu selama 23,64 minggu, pada 

suhu 30ᵒC memiliki umur simpan selama 18,65 minggu, pada suhu 40ᵒC memiliki umur simpan 

tersingkat yaitu selama 14,02 minggu. Pada parameter aktivitas air, produk yang disimpan pada 

suhu 20ᵒC memiliki umur simpan terlama yaitu selama 16,05 minggu, pada suhu 30ᵒC memiliki 

umur simpan selama 13,12 minggu, pada suhu 40ᵒC memiliki umur simpan tersingkat yaitu 

selama 10,87 minggu. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dapat dilihat bahwa semakin 

tinggi suhu penyimpanan maka umur simpan produk semakin singkat atau cepat mengalami 

kerusakan  (Kurniawan, Bintoro and Nugroho, 2018). Hal ini juga didukung oleh Pulungan, 

Sucipto, dan Sarsiyani (2016) bahwa semakin tinggi suhu penyimpanan yang digunakan maka 

semakin pendek umur simpan produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu 

penyimpanan dapat menyebabkan laju reaksi berjalan semakin cepat yang mengakibatkan 

bubuk penyedap rasa seaweed cepat mengalami kerusakan produk sehingga umur simpannya 

akan semakin pendek. Pada suhu yang tinggi, laju reaksi kimia akan semakin cepat yang berarti 

penurunan mutu produk akan semakin cepat juga. 


