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1. PENDAHULUAN 
  

1.1.Latar Belakang 

Gaya hidup modern dikalangan masyarakat Indonesia saat ini, khususnya yang tinggal 

dikota besar, segala sesuatunya memerlukan kecepatan dan kepraktisan, baik dalam 

persiapan dan proses pembuatan makanannya. Hal ini terjadi dikalangan masyarakat 

tertentu yang menyukai produk makanan ready to eat dan ready to cook. Sup krim 

instan dapat dikonsumsi sesuai tuntutan kehidupan modern yang serba praktis. Produk 

ini mudah dan cepat disajikan, dapat memberikan energi serta nutrisi yang cukup bagi 

tubuh, dan bisa dinikmati semua usia dari berbagai kalangan. Sup krim pada umumnya 

menggunakan bahan utama dari gandum, tepung terigu dan olahannya. Penggunaan 

tepung labu kuning ini dilakukan karena tepung labu kuning merupakan suatu sumber 

pangan alternatif yang kaya energi dan protein dalam upaya penganekaragaman pangan 

dan mengurangi ketergantungan impor gandum. Selain itu, penggunaan tepung labu 

kuning ini juga didasarkan karena potensinya yang besar sebagai bahan pangan lokal 

dengan harga murah yang dapat menekan biaya produksi sehingga dapat dijual di 

pasaran dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. 

 

Produk pangan secara alamiah akan mengalami penurunan mutudengan bertambahnya 

waktu penyimpanan sehingga akan ada batas waktu akhir dimana suatu produk tersebut 

menjadi tidak dapat diterima dan tidak aman lagi untuk dikonsumsi.Laju degradasi mutu 

suatu produk pangan dapat terjadi berdasarkan beberapa titik kritis tertentu seperti pada 

saat pendistribusian produk ataupun saat penyimpanan produk. Pengemasanmerupakan 

bagian penting dari suatu pemrosesan dan pendistribusian produk pangan agar terjamin 

keamanan mutunya.Suatu produk harus didesain dengan baik untuk meningkatkan 

kualitas produknya dan dapat melindungi dari berbagai kerusakan fisik, kimia, 

kontaminasi mikroorganisme, serangga dan hewan pengerat serta dari lingkungan 

(Potter & Hotchkiss, 1996). Selama penyimpanan, khususnya produk berbahan dasar 

tepung seperti sup krim instan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju penurunan 

mutu produknya. Bila disimpan pada suhu yang tidak sesuai atau diatas suhu ruang akan 

terjadi reaksi pencoklatan non-enzimatik yang mengakibatkan perubahan penampakan 

(warna) dan cita rasa (Yuliani et al, 2005). Selain itu, dapat menimbulkan fenomena 
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caking (penggumpalan). Fenomena caking ini belum dapat dideteksi secara kasat mata, 

tetapi akan berpengaruhnya pada sifat fisik tepung sup krim instan tersebut, dimana 

terjadi peningkatan densitas kamba dan penurunan dispersibility (Arpah et al, 2002). 

Peningkatan Aw juga dapat terjadi selama penyimpanan walaupun sup krim 

instanmerupakan salah satu produk berbasis kering yang mempunyai aktivitas air (Aw) 

cukup rendah yaitu sebesar 0,50 - 0,60 (Steele, 2004). Hal ini dapat terjadi karena 

terserapnya uap air dari lingkungan ke dalam produk (Potter & Hotchkiss, 1996). Oleh 

karena itu, dengan adanya penentuan umur simpan sup krim labu kuning instan dapat 

menjadi suatu upaya penanganan produk dalam kondisi yang dikehendaki dan dipantau 

setiap waktu sampai produk tersebut mengalami kerusakan (Herawati, 2008).  

 

1.2.Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Sup Krim Labu Kuning Instan 

Makanan instan merupakan suatu istilah yang berarti kemudahan dalam penggunaan 

dan pengolahan makanan tersebut. Hal ini biasanya mengacu pada produk berbasis 

bubuk atau kering yang dapat larut secara cepat ketika ditambahkan air, contohnya susu 

bubuk instan, teh instan, kopi instan dan sup krim instan. Sup krim instan adalah produk 

makanan kering olahan tepung nabati dan hewani, dengan tambahan makanan lain dan 

atau tanpa bahan tambahan makanan yang diizinkan, yang siap dikonsumsi setelah 

diseduh atau dimasak dengan air mendidih menjadi larutan kental (SNI 01-4967-1999). 

Pada umumnya, sup krim sering dikonsumsi masyarakat untuk sarapan pagi, karena 

mengingat selera masyarakat yang mulai mengarah kepada kehidupan yang serba 

praktis dan instan. Adapun beberapa syarat mutu sup krim instan menurut SNI dapat 

dilihat pada lampiran 1.  

 

Sup krim instan yang ada di pasaran masih menggunakan tepung terigu dan tepung 

jagung sebagai bahan dasar pembuatannya. Pada penelitian yang dilakukan Soetedjo 

(2009),pembuatan sup krim instan dapat menggunakan tepung labu kuning.Sup krim 

labu kuning yang telah disukai oleh panelis pada penelitian tersebutmenggunakan buah 

labu kuning segar tanpa proses blanching dan formulasi perbandingan substitusi tepung 

labu kuning dengan tepung terigunya sebanyak 2:1. Buah labu kuning tersebut 

dikeringkan dengan dehumidifier, proses pengeringan ini bertujuan untuk memperkecil 
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kandungan air di dalamnya, tetapi akan berakibat pada perubahan sifat bahan (tepung 

labu kuning) menjadi bersifat higroskopis dan banyak memiliki lubang udara yang kecil 

(Gaman & Sherrington, 1994). Karakteristik sup krim labu kuning instan ini hampir 

sama dengan sup krim pada umumnya, untuk menentukan lamanya umur simpan 

produk selama penyimpanan dapat diuji secara fisik dan kimia. 

 

Sup krim instan yang beredar di pasaran umumnya berbahan dasar dari jagung yang 

memiliki rasio lemak tak jenuh sebanyak 1,5 – 2% (Robertson, 2010). Semakin besar 

persentase kandungan asam lemak tak jenuh pada suatu produk pangan maka semakin 

rentan terkena oksidasi dan mengakibatkan relatif singkatnya umur simpan produk 

tersebut (Parker, 2003). Sedangkan pada sup krim labu kuning ini, kadar lemak dalam 

tepung labu kuning itu sendiri di bawah kadar lemaknya tepung jagung yaitu hanya 

0,8%. Begitu pula kadar lemak pada susu skim bubuk yang digunakan dalam komposisi 

sup krimnya tidak lebih dari 1,5% yaitu hanya 1% dan kandungan airnya pun tidak lebih 

dari 5%, hanya 4% (Clark, 1992 dalam Robertson, 2010 dan Lees & Jackson, 1980). 

Pada sup krim labu kuning ini juga, ditemukan adanya kandungan mikronutrien yang 

hanya dimiliki oleh beberapa jenis bahan pangan tertentu yaitu betakaroten di dalam 

kandungan tepung labu kuningnya. Namun kandungan betakaroten dan lemak pada sup 

krim labu kuning ini tidak dapat dijadikan faktor kritis berkurangnya mutu sup krim 

instan tersebut. Karena degradasi kandungan mikronutrien produk tepung dalam 

kemasan hanya terjadi sangat lambat dan tidak akan menjadi faktor utama dalam 

menentukan umur simpan produk pangan tersebut (Labuza et al, 1979).  

 

Peningkatan dari warna produk sup krim instan dapat terjadi oleh mikroorganisme 

maupun reaksi enzimatik dan reaksi non enzimatik. Reaksi pencoklatan enzimatik 

terjadi pada jaringan yang masih hidup dan masih mengandung enzim aktif sedangkan 

reaksi pencoklatan non-enzimatik biasanya terjadi pada suhu diatas suhu ruang yang 

dapat mengakibatkan perubahan penampakan (warna) dan cita rasa. Faktor – faktor 

yang mempengaruhi reaksi pencoklatan non-enzimatik yaitu suhu, kadar air, pH dan 

senyawa kimia pada produk (Yuliani et al, 2005).  
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Pada tepung instan kering seperti bumbu instan, sup instan dan kopi instan, fenomena 

caking (penggumpalan) dapat menurunkan kelarutan, aktifitas enzim, oksidasi lemak, 

perubahan aroma dan kegaringan. Bagi konsumen, fenomena caking (penggumpalan) 

adalah indikator rendahnya mutu dan keamanan produk. Fenomena caking belum dapat 

dideteksi secara kasat mata, tetapi akan berpengaruhnya pada sifat fisik tepung (sup 

krim instan) tersebut, dimana terjadi peningkatan densitas kamba dan terjadi penurunan 

dispersibility (Arpah et al, 2002). Nilai densitas kamba untuk makanan berbentuk bubuk 

umumnya antara 0,3 – 0,8 g/cm3

Selain kandungan lemak suatu produk, oksidasi lemak juga dapat terjadi karena adanya 

pengaruh oleh cahaya, Aw dan oksigen (Robertson, 2010). Aktivitas air (Aw) adalah 

banyaknya air yang terkandung dalam bahan pangan yang dapat digunakan oleh 

mikroorganisme atau seluruh mikroorganisme untuk mempertahankan hidupnya 

(Labuza, 1980). Aktivitas air (Aw) sup krim instan umumnya antara 0,50 - 0,60 seperti 

pasta dan bumbu – bumbu (Steele, 2004). Untuk meminimalisir oksidasi lemak tersebut 

(Ardhianditto et al, 2013). Nilai densitas kamba akan 

sangat berpengaruh dalam hal konsumsi, pengemasan, serta penyimpanan produk 

berbasis tepung (Sudarmadji, 1989). Sedangkan nilai dispersibilityakan menunjukkan 

tingkat kelarutan tepung di dalam air, di mana nilai yang tinggi menunjukkan bahwa 

produk berbasis tepung tersebut lebih mudah larut di dalam air (Hartoyo & Sunandar, 

2006). Menurut hasil penelitian Prabowo (2010) mengenai sifat fisikokimia tepung 

millet, dikatakan bahwa kemampuan daya serap air suatu bahan pangan seperti tepung 

dapat berkurang apabila kadar air dalam tepung terlalu tinggi ataupun karena tempat 

penyimpanan yang lembab. 

 

Kadar air merupakan salah satu karakteristik kimia yang penting karena kandungan air 

dalam suatu produk dapat mempengaruhi kenampakan, tekstur, dan cita rasa produk, 

terutama untuk produk berbasis tepung seperti sup krim instan. Menurut hasil penelitian 

Kusumawati et al(2012) dikatakan bahwa semakin tinggi suhu penyimpanannya, 

semakin besar panas yang dibawa udara sehingga semakin banyak jumlah air yang 

diuapkan. Oleh karena itu, kadar airnya akan semakin menurun seiring tingginya suhu 

penyimpanan. Kadar air maksimal untuk sup krim instan adalah 8% (SNI01-4967-

1999).  
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dapat dilakukan dengan cara mengendalikan Aw dalam kemasan tersebut dan 

menggunakan high-O2

1.2.2. Kemasan 

-barrier pada sistem pengemasannya (Robertson, 2010). Oleh 

karena itu, membutuhkan pengemasan yang baik untuk melindungi sup krim labu 

kuning instan dari degradasi mutu tersebut. 

 

Pengemasan suatu produk pangan merupakan bagian dari proses pengolahan makanan 

dan pendistribusian makanan. Kemasan adalah suatu benda yang digunakan untuk 

wadah atau tempat yang dapat memberikan perlindungan terhadap produk pangan 

tersebut (Nurminah, 2002). Menurut Robertson (2010), memperpanjang umur simpan 

suatu produk makanan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan 

menghilangkan oksigen residu dalam kemasan, menggunakan antioksidan atau oksigen 

scavenger dalam produk makanan dan atau material kemasannya serta menggunakan 

menggunakan suatu material kemasan sebagai barrier dari gas yang selektif.  

 

Jenis kemasanyang dapat digunakan sebagai wadahpenyimpanan harus memenuhi 

beberapapersyaratan, yakni dapat mempertahankanmutu produk supaya tetap bersih 

sertamampu memberi perlindunganterhadapproduk dari kotoran, pencemaran, 

dankerusakan fisik, dapat menahan perpindahangas dan uap air serta pendegradasian 

vitamin (Robertson, 2010). Selain itu, kecepatan transfer uap dan oksigen adalah faktor 

utama yang mengatur umur simpan makanan yang dikeringkan dan mengandung lemak 

atau komponen lain yang sensitif terhadap oksigen (Fellows, 2000). Oleh karena itu, 

perlu digunakan jenis kemasan yang mempunyai barrier baik terhadap kelembaban dan 

oksigen agar dapat memperpanjang waktu umur simpan sup krim labu kuning instan 

tersebut.  

 

Pada umumnya, jenis kemasan yang digunakan untuk makanan yang dikeringkan 

menjadi berupa bubuk (powder beverage) memiliki resiko caking / penggumpalan. Oleh 

karena itu, jenis kemasan yang digunakan harus mempunyai sifat water vapor 

transmission rate (WVTR) cukup rendah supaya shelf life dapat tercapai baik 

(Sampurno, 2006). Metalized dan alumunium bersifat tidak meneruskan cahaya, 

menghambat masuknya oksigen, menahan bau, menahan gas dan penampakan 



6 
 

6 
 

kemasannya memberikan efek mengkilap / tidak transparan (Brown, 1992). Ketebalan 

lapisan alumunium pada umumnya adalah sebesar 7-15µm, sedangkan metalized 

memiliki ketebalan dibawah 7µm (Kadoya, 1990).  

 

Metalized termasuk kemasan multilayer yang umumnya terdiri dari tiga lapisan yaitu 

PET (polyethylene terepthalate), MET (metalized), dan PE (polyethylene). Lapisan 

terluar adalah PET yang bersifat tahan panas sehingga dapat di-seal, dan biasanya juga 

dapat dicetak. Kemudian lapisan MET dan PE berfungsi sebagai barrier(Brown, 1992). 

Begitu juga dengan alumunium biasanya terdiri atas jenis plastik CPP (cast 

polypropylene) dan PET (polyethylene terephthalate). Lapisan PET dan CPP ini 

merupakan material lapisan untuk heat sealnamun lapisan plastik CPP ini memiliki sifat 

gas barrier kurang baik. Untuk memperbaiki kekurangannya maka perlu adanya 

kombinasi laminasi dengan aluminium foil untuk meningkatkan sifat penghalang dari 

uap air, O2, dan cahaya (Robertson, 2010). Pada umumnya kemampuan kemasan 

terhadap permeabilitas kelembaban dan oksigen pada suhu 38o

Jenis Kemasan 

C RH 90% dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Daya Barrier Kemasan Terhadap Kelembaban dan Oksigen 

Ketebalan  
(µm) 

Permeabilitas 
Terhadap Gas O2 
(cm3/m2.atm.

Rasio 
Transfer Uap 
Air 
(g/m24jam) 2.24jam) 

MET (Metalized) 1-2 <0,5 <0,5 
Al (Alumunium) 7-9 0 0 
PET (Polyethylene Terephthalate) 10-12 100-150 15-20 
PE (Polyethylene) 50-100 1600-2000 7-10 
CPP (Cast Polypropylene) 70-90 3500-4500 10-12 
Sumber : Kadoya (1990) dan Coles & McDowell (2003) 

 

1.2.3. Umur Simpan 

Umur simpan didefinisikan sebagai waktu hingga produk pangan tersebut mengalami 

suatu tingkat degradasi mutu tertentu akibat adanya reaksi deteriorasi (kerusakan) yang 

menyebabkan produk tersebut menjadi tidak layak dikonsumsi lagi atau tidak lagi sesuai 

dengan kriteria yang tertera dalam kemasan (Arpah, 1993). Metode pendugaan umur 

simpan suatu produk pangan dapat dilakukan dengan metode accelerated shelf life 

testing (ASLT), yang dilakukan dalam waktu singkat dan memiliki ketepatan dan 
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akurasi yang tinggi, salah satunya dengan persamaan Arrhenius. Metode ini 

menggunakan sistem cara menyimpan produk pangan pada lingkungan ekstrem yang 

mempercepat kerusakan, baik dalam kondisi suhu ruang maupun kelembaban ruang 

penyimpanan yang lebih tinggi. Data analisis selama penyimpanan diubah dalam bentuk 

model matematika dengan cara ekstrapolasi persamaan regresi linier pada kondisi 

penyimpanan normal sehingga umur simpan produk dapat diketahui (Labuzaet al, 

1979).  

 

Metode accelerated shelf life testing (ASLT) berdasarkan persamaan Arrhenius 

mengunakan tiga suhu yang berbeda (Labuza & Schmidl, 1985). Suhu yang lebih tinggi 

dari suhu penyimpanan normal yang diperkirakan sebagai contoh penyimpanan produk 

ketika berada disimpan dalam gudang ataupun saat pendistribusian produk dari pabrik 

menuju ke toko ritel. Kemudian suhu penyimpanan produk ketika berada dalam toko 

ritel dan suhu penyimpanan produk ketika berada ditangan konsumen dalam keadaan 

tertutup (sebelum dikonsumsi) didalam rumah yaitu suhu ruang pada umumnya. 

Menurut Roberts & Paul (2013) suhu yang tepat untuk menyimpan produk kering 

seperti sup krim instan ini yaitu pada suhu dibawah 85oF atau dibawah 30oC dengan 

suhu optimumnya antara 10oC - 21oC.  

 

Penggunaan persamaan Arrhenius merupakan suatu cara pendekatan yang 

menggunakan teori kinetik yang mempunyai ordo reaksi nol dan satu untuk produk 

pangan (Herawati, 2008). Berdasarkan persamaan Arrhenius dikatakan bahwa tipe 

kerusakan pangan yang mengikuti model reaksi ordo nol adalah degradasi enzimatis 

pada buah dan sayuran segar serta beberapa bahan pangan beku, reaksi kecoklatan non-

enzimatis pada biji – bijian kering dan produk susu kering,serta reaksi oksidasi lemak 

pada produk kering dan produk beku. Sedangkan tipe kerusakan bahan pangan yang 

termasuk dalam reaksi ordo satu adalah ketengikan pada jenis bahan pangan berminyak 

dan sayuran kering, pertumbuhan mikroorganisme pada ikan atau daging, produksi off 

flavor oleh mikroba, kerusakan vitamin dalam makanan kaleng dan makanan kering, 

sertakehilangan mutu protein pada makanan kering (Steele,2004).  
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Persamaan Arrheniusdiperoleh melalui grafik hubungan ln k (sumbu y) dengan 1/T 

(sumbu x), yang akan memberikan persamaan garis lurus yaitu y = a + bx, dimana slope 

b = (Ea/R) dan intersep a = lnk0. Sedangkan temperatur yang digunakan pada 

persamaan Arrhenius ini dalam skala Kelvin(Arpah, 1993). Hasil dari persamaan ini 

akan menggambarkan hubungan antara umur simpan dan suhu dengan menggunakan 

nilai k (laju kerusakan), yaitu:k = k0.exp(-Ea/RT) atau ln k = ln k0 

1.3.Tujuan Penelitian 

– (Ea/R) (1/T). Data 

yang diperlukan untuk menentukan umur simpan produk yang dianalisis tersebut dapat 

diperoleh dari analisis atau evaluasi sensori, analisis kimia dan fisik, serta pengamatan 

kandungan mikroba (Koswara, 2004 dalam Herawati, 2008).Sehingga melalui 

perhitungan data tersebutdapat diketahui pendugaan umur simpan pada suhu tertentu 

sesuai dengan keberadaan produk pangan, terutama menstimulasi percepatan kerusakan 

produk pada kondisi penyimpanan suhu tinggi diatas suhu penyimpanan normal.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendugaan umur simpan sup krim labu 

kuning instan dengan menggunakan metode accelerated shelf life testing (ASLT) 

berdasarkan persamaan Arrhenius. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh perbedaan 

umur simpan sup krim labu kuning instan dengan menggunakan jenis kemasan berbeda 

selama penyimpananberdasarkan sifat fisik dan kimia. 

 


	RINGKASAN
	Instant cream soup is one of the food products that can be consumed in accordance with the demands of modern life that all-round practical. The use of pumpkin can be an alternative of making instant cream soup. But the pumpkin cream soup when not pack...



