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RINGKASAN 

 
Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) merupakan jenis 

jamur kayu yang memiliki tubuh buah berwarna putih dan 
tudungnya seperti kulit kerang. Jamur tiram putih memiliki umur 
simpan yang pendek yaitu hanya 2-3 hari setelah masa 
pemanenan karena memiliki kadar air yang tinggi yaitu 86,6% 
sehingga butuh pengolahan lebih lanjut untuk memperpanjang 
umur simpan. Jamur tiram putih memiliki kandungan asam 
glutamat mencapai 41 mg/g jamur kering. Kandungan inilah yang 
membuat jamur tiram putih memiliki rasa gurih atau umami dan 
aroma yang khas. Rasa dan aroma tersebut dapat diperoleh dari 
pemanfaatan air rebusan jamur tiram atau kaldu. Kaldu tersebut 
dapat dijadikan sebagai penyedap rasa alami atau perisa. Perisa 
kaldu jamur tiram putih merupakan cara untuk memperpanjang 
umur simpan dari jamur tiram putih. Perisa yang ada dikalangan 
masyarakat berbentuk bubuk sehingga perlu adanya proses 
pengeringan pada pembuatannya. Proses pengeringan dapat 
mempengaruhi sifat fisikokimia perisa bubuk kaldu jamur tiram 
putih. Pengeringan yang tidak sesuai dapat menurunkan kualitas 
dari perisa bubuk kaldu jamur tiram putih.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
suhu dan lama pengeringan terhadap sifat fisikokimia perisa 
bubuk kaldu jamur tiram putih dan mengetahui perlakuan suhu 
dan lama pengeringan terbaik. Penelitian menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial 
dengan dua faktor yaitu suhu (60oC, 70oC, 80oC) dan lama 
pengeringan (8 jam, 10 jam, 12 jam). Ulangan dilakukan 
sebanyak 3 kali. Analisis data menggunakan analisis sidik ragam 
(ANOVA) dengan tingkat kepercayaan 95% (α=0,05) dan 
dilanjutkan dengan uji BNT atau DMRT. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu pengeringan 
berpengaruh nyata terhadap parameter rendemen, kelarutan, 
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kadar air namun tidak berpengaruh nyata terhadap kadar asam 
glutamat. Lama pengeringan berpengaruh nyata terhadap 
parameter rendemen, kelarutan, kadar air dan kadar asam 
glutamat. Interaksi antara perlakuan suhu pengeringan dan lama 
pengeringan berpengaruh nyata terhadap parameter rendemen 
dan kelarutan namun tidak berpengaruh nyata terhadap 
parameter kadar air dan kadar asam glutamat. Perlakuan terbaik 
didapatkan pada perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dengan 
suhu pengeringan 80oC selama 8 jam dengan rendemen sebesar 
21,30%, kelarutan 82,58%, kadar air 7,75% dan kadar asam 
glutamat 621,54 ppm. Perisa bubuk kaldu jamur tiram perlakuan 
terbaik sudah sesuai dengan standar SNI dan dapat bersaing 
dengan produk pasar. Total biaya untuk satu bulan produksi 
dalam skala laboratorium adalah Rp 5.474.616,65 dan Harga 
Pokok Produksi (HPP) sebesar Rp 8.830,03.  

 
Kata Kunci: Jamur Tiram Putih, Lama Pengeringan, Perisa, 

Suhu Pengeringan,  
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SUMMARY 

 
White oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) is a type of 

wooden mushroom that has a white fruit body and a hood like a 
seashell. White oyster mushrooms have a short shelf life that is 
only 2-3 days after harvesting because they have a high water 
content of 86.6% so that it needs further processing to extend 
shelf life. White oyster mushrooms have glutamic acid content of 
41 mg/g dried mushrooms. This content makes white oyster 
mushrooms have a savory taste or umami and a distinctive smell. 
The taste and smell can be obtained from the water of boiled 
white oyster mushroom namely broth. The broth can be used as 
a natural flavoring. The broth flavor of white oyster mushroom is 
a way to extend the shelf life of white oyster mushrooms. In the 
society, the broth flavor is in powder form so there is a need for a 
drying process in its manufacture. The drying process can affect 
the physicochemical properties of white oyster mushroom broth 
powder flavor. Unsuitable drying can reduce the quality of the 
broth powder flavor of the white oyster mushroom. 

The purpose of the research was to know the effect of 
temperature and drying time on the physicochemical properties in 
broth powder flavor of white oyster mushroom and to know the 
best temperature and drying time. The research used a 
Randomized Block Design (RBD) based on two factors is drying 
temperature (60oC, 70oC, 80oC) and drying time (8 hours, 10 
hours, 12 hours). Repetitions was done three times. Data analysis 
were analyzed using analysis of variance (ANOVA) with a 
confidence level of 95% (α = 0.05), then followed by LSD or 
DMRT. 

The results showed that the drying temperature significantly 
affect the yield parameter, solubility, water content but did not 
significantly affect the glutamic acid content. Drying time 



ix 
 

significantly affect the yield parameter, solubility, water content 
and glutamic acid content. The interaction between the treatment 
of temperature and drying time significantly affect the parameters 
a yield and solubility but did not significantly affect of water 
content and glutamic acid content. The best treatment was 
obtained from white oyster mushroom broth flavor powder with a 
drying temperature of 80oC for 8 hours with yield of 21,30%, 
solubility of 82,58%, moisture content of 7,75% and glutamic acid 
content of 621,54 ppm. The best treatment is by SNI standard and 
can compete with market products. The total cost for one month 
of production in a laboratory scale is Rp 5.474.616,65 and the 
cost of goods sold (HPP) is Rp 8.830,03. 

 

Keywords: White Oyster Mushroom, Drying Time, Flavor, 
Drying Temperature,  
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I. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

Saat ini berbagai penyajian makanan yang beredar di 
Indonesia tidak terlepas pengolahannya dari BTP (Bahan 
Tambahan Pangan) salah satunya adalah perisa. Perisa 
merupakan bahan atau zat yang digunakan untuk meningkatkan 
citarasa makanan dan menambah rasa nikmat (Paramitha dkk, 
2018). Perisa yang sering digunakan oleh masayarakat di 
Indonesia adalah MSG (Monosodium Glutamat). Berdasarkan 
BPS (Badan Pusat Statistik) perdagangan luar negeri tingkat 
impor MSG Indonesia meningkat dari 7.039,155 ton pada tahun 
2010 menjadi 35.434,831 ton pada tahun 2016. Peningkatan 
tersebut menunjukkan ketergantungan masyarakat akan MSG 
meningkat. MSG termasuk kedalam perisa sintetik dan sangat 
berbahaya apabila dikonsumsi secara berlebihan (Yonata dan 
Iswara, 2016). Menurut Blaylock (2009) MSG merupakan 
excitotoxin yaitu molekul beracun yang merangsang sel saraf 
hingga membahayakan atau mematikan sel saraf dan berpotensi 
memicu penurunan daya otak, pusing, mual, penyakit alzeimer 
dan yang lainnya. Dampak yang ditimbulkan MSG membuat 
adanya keraguan masyarakat dalam mengkonsumsinya secara 
rutin, sehingga dibutuhkan perisa alami yang tidak memiliki efek 
samping yang membahayakan. 

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) merupakan jenis 
jamur kayu yang memiliki tubuh buah berwarna putih dan 
tudungnya seperti kulit kerang. Produksi jamur tiram putih 
menurut BPS (2017) mencapai 37.020 ton dimana Jawa Timur 
menjadi salah satu daerah penghasil jamur tiram terbanyak yaitu 
menghasilkan lebih dari 25% produksi jamur nasional. 
Meningkatnya produksi jamur tiram menunjukkan bahwa tingkat 
konsumsi jamur tiram pun meningkat. Namun, jamur tiram 
memiliki umur simpan yang pendek yaitu hanya 2-3 hari setelah 
masa pemanenan. Hal ini dikarenakan jamur tiram putih memiliki 
kadar air yang tinggi yaitu sekitar 86,6% (OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development), 2015). Oleh karena 
itu, diperlukan adanya teknologi pengolahan pangan untuk 
memperpanjang umur simpan dari jamur tiram putih.  
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Menurut Zhang et al. (2013) kandungan asam glutamat pada 
jamur tiram putih mencapai 41 mg/g jamur kering. Kandungan 
inilah yang membuat jamur tiram putih memiliki rasa gurih atau 
umami dan aroma yang khas. Semakin tinggi kandungan asam 
glutamat maka semakin kuat rasa gurih atau umami. Rasa dan 
aroma tersebut dapat diperoleh dari pemanfaatan air rebusan 
jamur tiram atau kaldu. Kaldu merupakan produk hasil perebusan 
bagian-bagian dari hewan atau tumbuhan yang memiliki aroma 
dan rasa yang khas berbentuk cair berwarna kekuningan 
(Swasono, 2010). Secara umum kaldu yang telah beredar di 
masyarakat adalah kaldu berbentuk bubuk dan berasal dari 
hewani. Oleh karena itu, untuk mengembangkan produk olahan 
perisa dari bahan nabati dan sebagai salah satu cara untuk 
memperpanjang umur simpan jamur dilakukan inovasi perisa 
bubuk kaldu jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). 

Tahapan yang perlu diperhatikan pada pembuatan perisa 
bubuk kaldu jamur tiram putih adalah proses pengeringan. 
Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air hingga 
batas tertentu sehingga dapat memperlambat laju kerusakan 
bahan akibat aktifitas biologi dan kimia sebelum bahan diolah. 
Pengeringan juga dapat dikatakan sebagai pemisahan campuran 
padat-cair dengan panas (Land, 2012). Pada proses pengeringan 
terjadi perpindahan panas dan massa yang terjadi secara 
bersamaan (simultan). Proses pengeringan dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor diantaranya adalah suhu dan waktu atau 
lamanya pengeringan. Semakin besar perbedaan suhu (antara 
medium pemanas dengan bahan yang dikeringkan) maka 
semakin cepat proses pindah panas berlangsung sehingga 
semakin cepat pula proses penguapan atau pengeringan yang 
terjadi. Lama pengeringan juga berbanding lurus dengan suhu, 
semakin lama waktu (batas tertentu) pengeringan, maka semakin 
cepat proses pengeringan (Waziiroh dkk, 2017). 

Pengeringan dapat mempengaruhi sifat fisik dan kimia dari 
suatu bahan termasuk pada perisa bubuk kaldu jamur tiram putih 
salah satunya adalah kandungan protein. Hal ini dikarenakan 
proses pengeringan melibatkan panas dan menurut Wicaksono 
(2015) panas merupakan salah satu sifat yang mempengaruhi 
perubahan pada protein. Menurut Lisa dkk (2015) suhu dan lama 
pengeringan berpengaruh terhadap kualitas dari tepung jamur 
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tiram. Suhu pengeringan juga berpengaruh terhadap karakteristik 
kimia dan sensori pada kaldu bubuk kepala ikan gabus (Sobri 
dkk, 2017). Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui suhu dan 
lama pengeringan yang sesuai dengan bahan agar tidak rusak. 
Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai Pengaruh Suhu 
dan Lama Pengeringan Terhadap Sifat Fisikokimia Pada Perisa 
Bubuk Kaldu Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus). Penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai suhu dan 
lama pengeringan terbaik sehingga dapat meningkatkan mutu 
dari perisa bubuk kaldu jamur tiram putih. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari latar belakang penelitian diatas 
adalah: 
1.2.1 Bagaimana pengaruh perlakuan suhu dan lama 

pengeringan terhadap sifat fisikokimia perisa bubuk kaldu 
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)? 

1.2.2 Perlakuan suhu dan lama pengeringan manakah yang 
menghasilkan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih 
(Pleurotus ostreatus) terbaik? 
 

1.3 Tujuan 
1.3.1 Mengetahui pengaruh perlakuan suhu dan lama 

pengeringan terhadap sifat fisikokimia perisa bubuk kaldu 
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). 

1.3.2 Mengetahui perlakuan suhu dan lama pengeringan 
terbaik pada pembuatan perisa bubuk kaldu jamur tiram 
putih (Pleurotus ostreatus). 
 

1.4 Manfaat 
Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah dapat 

menghasilkan olahan produk pangan berupa perisa bubuk kaldu 
jamur tiram putih dan dapat menjadi informasi tentang 
pemanfaatan jamur tiram untuk memperpanjang umur simpan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) 
2.1.1 Klasifikasi dan Karakteristik Jamur Tiram  (Pleurotus 

ostreatus) 
Jamur tiram merupakan jamur edible yaitu jamur yang dapat 

dimakan dan termasuk kedalam jenis jamur kayu yang tumbuh 
menyamping pada batang kayu lapuk (Guillamon et al., 2010). 
Jamur tiram memiliki banyak jenis diantaranya adalah tiram putih 
(P. ostreatus), tiram abu-abu (P. sajorcaju), tiram merah muda (P. 
flabellatus atau P.djamor), tiram hitam (P. sapidus), tiram cokelat 
(P. cystidiosus) dan tiram kuning terang (P. citrinopileatus atau 
P.cornucopiae). Perbedaan jenis jamur tiram terdapat pada 
warna tudungnya (Sanchez, 2010), namun di Indonesia jenis 
jamur tiram yang paling banyak dibudidayakan adalah jamur 
tiram putih yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

Jamur tiram putih memiliki ciri-ciri berdaging tebal, berwarna 
putih, kokoh tetapi lunak pada bagian yang berdekatan dengan 
tangkai, memiliki tangkai yang pendek bahkan tidak ada, memiliki 
panjang rata-rata 0,5-4,0 cm, umumnya berambut atau berbulu 
kapas paling sedikit di dasar, memiliki tubuh buah berwarna putih 
dan tudungnya mekar seperti kulit kerang (Adebayo and Matinez, 
2015). Jamur tiram putih memiliki kemampuan adaptasi yang 
tinggi terhadap lingkungan, dan memiliki produktivitas yang 
cukup baik. Jamur tiram termasuk kedalam familia Agaricaceae 
atau Tricholomataceae dari klasis Basidiomycetes. Klasifikasi 
jamur tiram putih menurut Achmad dkk (2011) adalah sebagai 
berikut: 
Filum  : Thallaphyta 
Kelas  : Eumycetes 
Ordo  : Basidiomycetes 
Famili  : Agaricaceae 
Genus  : Pleurotus 
Spesies : Pleurotus ostreatus 
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Gambar 2.1. Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) (Suharjo, 2015) 

 
2.1.2 Komposisi Kimia Jamur Tiram Putih (Pleurotus 

ostreatus) 
Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) selain mudah 

dibudidayakan juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. 
Kandungan gizi pada 100 gram jamur tiram putih dapat dilihat 
pada Tabel 2.1.  
Tabel 2.1. Kandungan nutrisi pada 100 gram jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus) 

Komposisi Total (b/b) (%) 

Protein 17-42 
Karbohidrat 37-48 
Lemak 0,5-5 
Serat 24-31 
Mineral 4-10 
Kadar Air 85-87 

Sumber : Deepalakshmi and Sankaran (2014). 

 
Berdasarkan kandungan nutrisinya jamur tiram putih 
mengandung kadar air 85-87% yang menyebabkan jamur tiram 
putih merupakan produk yang mudah rusak dan tidak tahan lama. 
Menurut Arianto dkk (2013) jamur tiram memiliki umur simpan 
yang pendek dan cepat mengalami kerusakan jika disimpan 
terlalu lama di udara terbuka ataupun di lemari pendingin. Hal ini 
dikarenakan jamur tiram masih mengalami aktivitas metabolisme 
setelah dipanen. Kandungan karbohidrat pada jamur terdiri dari 
glikogen, kitin dan polimer N-asetil glikosamin yang merupakan 
komponen struktur dari jamur tiram itu sendiri. Jamur tiram putih 
memiliki manfaat baik diantaranya dalam bidang pangan, medis 
dan farmasi. terkenal dengan julukan makanan bebas kolesterol. 
Hal ini dikarenakan jamur memiliki kemampuan merubah 
selulosa menjadi polisakarida yang bebas kolesterol. Oleh karena 
itu dengan mengkonsumsi jamur dapat dapat terhindar dari risiko 
terkena stroke (Patel et al., 2012). Jamur tiram putih lebih sehat 
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untuk dikonsumsi karena kandungan lemaknya yang rendah. 
Jamur tiram putih mengandung asam lemak tak jenuh yang lebih 
banyak dibandingkan dengan asam lemak jenuhnya. Asam 
lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung 
ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Asam lemak tak jenuh 
tidak berbahaya dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan 
lainnya yang mempengaruhi kualitas gizi jamur adalah protein. 
Protein merupakan makromolekul yang tersusun dari asam 
amino yang berfungsi sebagai bahan utama pembentuk sel. 
Struktur molekul protein terdiri dari unsur C (karbon), O (oksigen), 
H (hidrogen), N (nitrogen) atau S (sulfur). Jamur tiram putih 
memiliki kandungan asam amino esensial maupun asam amino 
non esensial yang dapat dilihat pada Tabel 2.2. Protein mudah 
mengalami perubahan fisik dan kimia atau biasa dikenal dengan 
denaturasi. Faktor yang menyebabkan denaturasi protein 
diantaranya panas, asam, basa, pelarut organik, pH, logam berat, 
maupun sinar radiasi radioaktif.  
Tabel 2.2. Kandungan Asam Amino pada Jamur Tiram Putih (Pleurotus 

ostreatus) 

Asam Amino Total (mg/g jamur kering) 

Aspartic acid 0,17 
Threonine* 6,99 

Serine 0,03 
Glutamic acid 41,09 

Glycine 0,34 
Alanine 6,45 
Valine* 1,21 

Cysteine 1,81 
Methionine* 0,12 
Isoleucine* 0,19 

Leucine 0,29 
Tyrosine 0,02 

Phenylalanine* 0,09 
Lysine* 4,65 

Histadine 4,42 
Arginin 0,11 

Tryptophan* 0,01 

Total asam amino 
esensial 

13,26 

Total asam amino 67,99 

*Asam amino esensial, Sumber: Beluhan and Ranogajec (2011). 
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Berdasarkan data pada Tabel 2.2 kandungan asam amino 

tertinggi pada jamur tiram putih adalah asam glutamat. Asam 
glutamat merupakan asam amino non esensial yang banyak 
ditemukan pada berbagai makanan yang mengandung protein 
seperti sayuran, kaldu, kecap, ikan, daging dan sebagainya 
(Zhang et al., 2013). Asam glutamat dapat ditemukan dalam 
bentuk terikat atau bebas. Asam glutamat pada bentuk bebas 
akan memiliki rasa gurih atau umami. Umami adalah rasa gurih 
dan lezat yang diproduksi oleh glutamat, ribonukleotida dan 
bahan kimia yang terjadi secara alami pada berbagai makanan 
termasuk jamur. Umami sendiri banyak ditemukan pada 
makanan siap saji, makanan ringan yang memiliki rasa dasar 
gurih. Menurut Thariq dkk (2014) proses hidrolisis protein selama 
fermentasi, penuaan, pematangan dan proses pemanasan dapat 
membebaskan asam glutamat. Pemanfaatan asam glutamat 
diantaranya adalah sebagai perisa atau penyedap rasa, sehingga 
jamur tiram sendiri memiliki potensi untuk dijadikan perisa atau 
penyedap rasa. Kandungan lain yang terdapat pada jamur tiram 
putih adalah vitamin. Vitamin merupakan suatu senyawa 
kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh dan berfungsi untuk 
membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Vitamin yang 
terdapat pada jamur tiram putih diantaranya adalah thiamin, 
riboflavin, niacin, folate, dan ascorbic acid yang dapat dilihat 
kandungannya pada Tabel 2.3.  
Tabel 2.3 Kandungan Vitamin pada Jamur Tiram Putih 

Vitamin Total (mg/100mg) 

Thiamin 1,9-2,0 
Riboflavin 1,8-5,1 
Niacin 30-65 
Folate 0,3-0,7 
Ascorbic Acid 28-35 

Sumber : Deepalakshmi and Sankaran (2014). 

 
2.2 Perisa/Flavour 

Perisa/Flavour merupakan kombinasi dari rasa, bau dan 
perasaan yang ditimbulkan oleh adanya senyawa citarasa 
(flavouring agents) yang berfungsi untuk memberikan dan 
mempertegas rasa dari suatu makanan baik berupa padatan atau 
cairan (Taylor and Robert, 2010). Menurut Prihanto (2017) Perisa 
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merupakan bahan tambahan makanan berupa bahan 
terkonsentrasi/konsentrat yang ditambahkan pada makanan atau 
minuman untuk memberikan rasa tertentu. Protein, lemak dan 
karbohidrat adalah komponen struktural pada sel makhluk hidup 
yang merupakan sumber terbesar pembentuk flavor. Perisa pada 
umumnya terdapat pada jumlah yang sangat kecil dalam bahan 
pangan. Perisa dapat dihasilkan dari beberapa jenis proses 
diantaranya: 
1) Senyawa volatil dan non volatil biokimia yang dihasilkan 

selama proses metabolisme tanaman normal dan masih ada 
ketika tanaman dipanen. 

2) Komponen perisa yang dihasilkan melalui proses reaksi 
katalisis enzim. 

3) Perisa yang dihasilkan dari proses fermentasi dan kegiatan 
bakteri. 

4) Perisa yang dihasilkan melalui proses pemanasan. 
Berdasarkan fisiknya perisa dapat dijadikan menjadi tiga 

bagian yaitu padat (solid), cair (liquid) dan pasta. Perisa bubuk 
berasal dari perisa cair yang dicampur dengan bahan lain yang 
bersifat inert diantaranya adalah gum arab atau pati seperti 
tepung tapioka, dekstrin dan sebagainya. Perisa dapat 
dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu perisa alami dan 
sintetik. Perisa alami merupakan perisa yang berasal dari 
sayuran maupun hewan, sedangkan perisa sintetik merupakan 
perisa yang menggunakan bahan kimiawi sebagai tambahannya 
seperti MSG (Caputi and Eugenio, 2011). Menurut Selvaraj et al. 
(2014) perisa sintetik MSG apabila dikonsumsi berlebihan 
menimbulkan efek terhadap kesehatan, misalnya Chinese 
Restaurant Syndrom, gejala yang terjadi adalah orang tersebut 
merasakan kesemutan, pusing, sesak dada bagian bawah. 
 
2.3 Kaldu 

Kaldu merupakan salah satu jenis savoury flavor (perisa 
gurih) yang mengandung ekstrak tertentu dan dengan 
penambahan bahan makanan lain atau tanpa bahan tambahan 
lain yang diizinkan yang dihasilkan dengan cara memasak sari 
atau hidrolisatnya menggunakan air (Octaviyanti, dkk, 2017). 
Kaldu dapat berasal dari daging dan bagian-bagian lain dari 
hewan ataupun tumbuhan. Kaldu memiliki warna kekuningan dan 
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memiliki aroma dan rasa yang khas. Aroma dan rasa yang khas 
disebabkan karena kandungan protein yang ada didalamnya dan 
bercampur dengan unsur-unsur gizi lainnya seperti lemak dan 
karbohidrat yang terdapat pada bahan makanan pada saat 
proses pembuatan kaldu (Swasono, 2010). Kaldu sengaja 
ditambahkan pada produk pangan olahan sehari-hari untuk 
memperkaya rasa sebuah makanan sehingga nilai penerimaan 
makanan dapat menjadi lebih baik. 

Berdasarkan bahan utamanya kaldu dapat dikategorikan 
menjadi kaldu ayam (chicken stock), kaldu sapi (beef stock), 
kaldu sayuran (vegetable stock) dan kaldu ikan atau jenis biota 
laut lainnya (seafood stock). Produk kaldu yang banyak beredar 
dipasaran adalah kaldu sapi, ayam dan ikan. Kaldu yang berasal 
dari tumbuhan sangat jarang ditemui, oleh karena itu kaldu yang 
berasal dari jamur merupakan ide yang tepat untuk 
memperkenalkan kepada masyarakat bahwa terdapat kaldu yang 
berasal dari sayuran. Bentuk atau wujud kaldu dapat dibedakan 
menjadi bubuk, pasta, cair atau bentuk cube (Kim et al., 2017). 
Pada proses pembuatan kaldu bubuk berasal dari kaldu cair yang 
ditambahkan dengan bahan pengisi seperti gum atau pati 
kemudian dilakukan pengeringan. Pengeringan dilakukan 
dengan alat pengering diantaranya adalah oven, spray dryer, 
drum dryer, vacuum dryer, cabinet dryer dan alat pengering 
lainnya (Swasono, 2010). Selama proses pengeringan suhu dan 
waktu sangat diperhatikan, tidak dikehendaki penggunaan suhu 
yang terlalu tinggi dan waktu yang terlalu lama karena akan 
menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan serta penurunan 
mutu. Kandungan nutrisi yang ada pada jamur tiram juga akan 
berkurang.  

Paramater-parameter yang mempengaruhi kualitas kaldu 
berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-4218-
1996 tentang syarat mutu kaldu dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Syarat Mutu Kaldu SNI No. 01-4218-1996 

Parameter Keterangan (%) 

Warna, Bau dan Rasa Normal 

Kadar Nitrogen Total 
Min 0,01 (kaldu daging, kaldu 
unggas) 

 Min 0,04 (kaldu daging lainnya) 
Kadar Nitrogen Amino Min 0,02 (Kaldu daging lainnya) 
Nitrogen Klorida Maks 1,25 
Lemak Min 0,3 (kaldu daging berlemak) 

Sumber : BSN (1996). 

 
2.4 Bahan Tambahan 
2.4.1 Dekstrin 

Menurut Silva et al. (2014) dekstrin termasuk kedalam kelas 
karbohidrat yang memiliki berat molekul tinggi yang diproduksi 
oleh asam atau hidrolisis parsial enzimatik pada pati glikogen. 
Dekstrin berbentuk serbuk amorf berwarna putih sampai 
kekuning-kuningan. Dekstrin secara alami terbentuk pada 
singkong, jagung, garut dan bahan lainnya yang mengandung 
pati. Menurut Sumardjo (2009) dekstrin memiliki beberapa jenis 
yaitu amilodekstrin, eritrodekstrin dan akhrodekstrin. 
Amilodekstrin yaitu dekstrin yang bereaksi dengan iodin 
memberikan warna biru dan larut dalam alkohol 25%. 
Eritrodekstrin adalah dekstrin yang bereaksi dengan iodin 
membentuk warna coklat-kemerahan dan larut dalam alkohol 
50%. Akhrodekstrin adalah dekstrin yang bereaksi dengan iodin 
tidak membentuk warna dan larut dalam alkohol 70%. Reaksi 
warna dengan yodium ini terjadi akibat adanya polimer glukosa. 
Jumlah polimer glukosa lebih besar dari 20 (seperti amilosa) akan 
membentuk warna biru, apabila polimer glukosa kurang dari 20 
(seperti amilopektin) akan membentuk warna coklat-kemerahan, 
sedangkan polimer glukosa kurang dari lima tidak membentuk 
warna dengan yodium. Selain itu juga diidentifikasi dengan 
dekstrosa equivalen (DE) yang tinggi menunjukan adanya 
depolimerisasi pati yang besar. 

Dekstrin memiliki rumus kimia (C6H10O5)n dan memiliki 
struktur molekul yang lebih kecil dan bercabang dibandingkan 
dengan pati. Dekstrin memiliki sifat mudah larut dalam air, lebih 
cepat terdispersi, tidak berasa, tidak beraroma, stabil pada panas 
dan oksidasi (Bemiller and Roy, 2009). Dekstrin juga memiliki 
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viskositas yang rendah sehingga pemakaian dekstrin dalam 
jumlah banyak diperbolehkan. Dekstrin pada umumnya 
digunakan sebagai bahan pengisi yang ditambahkan pada 
proses pengolahan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan 
jumlah padatan, memperbesar volume, melapisi komponen-
komponen flavor, mempercepat proses pengeringan, mencegah 
kerusakan bahan akibat panas dan mengurangi energi yang 
dibutuhkan untuk memasak (Kumalaningsih, 2014). Dekstrin 
yang memiliki kualitas baik adalah dekstrin yang memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan. Syarat mutu dekstrin menurut 
Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-2593-1992 dapat dilihat 
pada Tabel 2.5. 
Tabel 2.5 Syarat Mutu Dekstrin SNI No. 01-2593-1992 

No. Uraian Satuan Persyaratan 

1 Warna - 
Putih-
kekuningan 

2 
Warna dengan 
larutan lugol 

- 
Ungu-
kecoklatan 

3 Kehalusan mesh 80 - 
Min 90% 
(lolos) 

4 Air % b/b Maks 11 
5 Abu % b/b Maks 0,5 
6 Serat Kasar % b/b Maks 0,6 

7 
Bagian yang larut 
dalam air dingin 

% Min 97 

8 Kekentalan oE 3-4 
9 Dekstrosa % Maks 5 

10 Derajat asam 
ml NaOH 
0,1N/100 gram 

Maks 5 

Sumber : BSN (1992). 

 
2.4.2 Bawang Putih (Allium sativum L.) 

Bawang putih adalah umbi tanaman bawang putih (Allium 
sativum L.) yang terdiri dari siung-siung bernas, kompak dan 
terbungkus oleh kulit luar, bersih, tidak berjamur dan mudah 
terkelupas kulitnya saat dikeringkan yang dapat dilihat pada 
Gambar 2.2. Bawang putih memiliki batang bulat dan daun 
runcing. Ukuran atau berat dari siung bawang putih berbeda-
beda tergantung pada jenis varietasnya (Thacker, 2009). 
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Klasifikasi bawang putih menurut Ravindran (2017) adalah 
sebagai berikut: 
Kingdom : Plantae (tumbuhan). 
Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji). 
Sub-divisi : Angiospermae (berbiji tertutup). 
Kelas  : Monocotyledonae (biji berkeping satu). 
Ordo  : Liliales (Liliflorae). 
Famili  : Liliales. 
Genus  : Allium. 
Species : Allium sativum L. 
  

 
Gambar 2.2 Bawang Putih (Allium sativum L.) (Corey, 2010) 

 

Bawang putih memiliki khasiat yang sangat banyak baik 
untuk pengobatan maupun untuk makanan. Bawang putih sudah 
sejak lama digunakan sebagai bahan masak oleh manusia di 
penjuru dunia. Bawang putih mengandung 33 senyawa sulfur, 17 
asam amino, beberapa enzim dan mineral. Kandungan gizi 
bawang putih dapat dilihat pada Tabel 2.6. Salah satu senyawa 
yang terdapat pada bawang putih adalah S-alk-(en)yl-L-cysteine 
sulfoxides atau allin dan senyawa allicin. Kandungan tersebut 
adalah komponen utama dalam memberikan aroma yang khas 
pada bawang putih dan dapat digunakan sebagai bahan 
tambahan masak. Kandungan pada bawang putih juga memiliki 
banyak manfaat kesehatan bagi manusia (Rana et al., 2011). 
Manfaat kesehatan dari bawang putih adalah dapat mengurangi 
resiko penyakit kardiovaskuler, mengurangi atau menurunkan 
kadar kolesterol, mengurangi resiko kanker, memiliki sifat 
hepatoprotektor, antioksidan dan antimikroba (Bayan et al., 
2014). 
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Tabel 2.6 Kandungan Gizi setiap 100 gram Bawang Putih 

Kandungan Satuan Nilai 

Energi Kal 122 
Protein gram (g) 7 
Lemak gram (g) 0,3 
Karbohidrat gram (g) 24,9 
Serat gram (g) 1,1 
Abu gram (g) 1,6 
Kalsium milligram (mg) 12 
Fosfor milligram (mg) 109 
Zat Besi milligram (mg) 1,2 
Natrium milligram (mg) 13 
Kalium milligram (mg) 346 
Vitamin B1 milligram (mg) 0,23 
Vitamin B2 milligram (mg) 0,08 
Vitamin C milligram (mg) 7,00 
Niacin milligram (mg) 0,40 

Sumber : Wirawan dan Widya (2018). 

 
2.4.3 Garam 

Garam dengan rumus kimia Natrium Klorida (NaCl) 
merupakan bahan atau komponen yang diperoleh dari hasil 
penguapan air laut di tambak-tambak garam. Garam juga 
merupakan sumber utama natrium (Na) dan klorida (Cl) bagi 
tubuh. Garam memiliki sifat higroskopis atau mudah menyerap 
air, dan memiliki titik lebur 80-100oC (Burhanuddin, 2001). 
Berdasarkan lamanya proses penguapan atau kristalisasi garam 
dapat dibedakan menjadi garam kualitas I yaitu garam dengan 
kadar NaCl minimal 97,1%, garam kualitas II yaitu sisa kristalisasi 
dari garam kualitas I dengan kadar NaCl minimal 94,7%, garam 
kualitas III yaitu hasil sisa dari pengolahan garam kualitas II 
dengan kadar NaCl kurang dari 94,7%. Pada garam kualitas III 
memiliki impuritas yang cukup tinggi sehingga garam terlihat 
kotor karena adanya unsur lain seperti Magnesium, Kalium, dan 
Sulfat (Murdijati dan Gardjito, 2013). 

Garam pada umumnya digunakan pada hampir semua 
masakan dan biasanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Garam 
berfungsi sebagai pemberi citarasa yaitu rasa asin, pengawet, 
mempertinggi daya ikat air dan melarutkan protein yaitu protein 
myosin sebagai emulsifier utama. Garam dapat digunakan 
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sebagai pengawet karena dapat mengontrol pertumbuhan 
mikroorganisme. Garam yang digunakan pada bahan masakan 
adalah garam yang telah diperkaya dengan iodin (Mulyono dkk, 
2009). Garam beryodium adalah garam yang mengandung 
komponen utama Natrium Klorida (NaCl) minimal 94%, air 
maksimal 5% dan Kalium Iodat (KIO3) sebanyak 30-80 ppm 
(mg/kg) serta senyawa-senyawa lain (Sudargo dkk, 2018). Pada 
pembuatan perisa kaldu bubuk penambahan garam berfungsi 
sebagai penyeimbang rasa. 

 
2.4.4 Gula 

Bahan tambahan pangan yang berfungsi sebagai pemanis 
diantaranya adalah turunan senyawa pati, gula dan bahan aditif 
lainnya. Gula merupakan bahan atau komponen yang sering 
digunakan sebagai bahan tambahan masakan untuk memberikan 
rasa manis. Gula disebut juga dengan sukrosa (Carocho et al., 
2017). Gula memiliki beberapa jenis diantaranya adalah gula 
merah dan gula pasir. Gula merah adalah gula yang terbuat dari 
kelapa. Gula pasir adalah gula yang berasal dari sari batang tebu. 
Sari batang tebu tersebut kemudian dikristalkan menjadi kristal 
berwarna putih bersih agak kecoklatan (gula pasir mengandung 
99,9% sakarosa murni. Gula pasir yang beredar di pasaran 
terkadang memiliki warna yang berbeda-beda yaitu warna putih 
bersih dan agak kecoklatan. Hal ini dikarenakan pada proses 
pengolahan gula pasir yang berwarna putih terdapat proses 
rafinasi atau proses pemurnian. Gula pasir terdapat dua macam 
yaitu gula pasir berbutir halus (granulated sugar) dan gula pasir 
berbutir sangat halus (caster sugar). Granulated sugar cocok 
digunakan untuk masakan dan kue sedangkan caster sugar 
cocok digunakan untuk kue yang dipanggang dalam oven, sajian 
buah atau sereal karena mudah larut dalam bahan lainnya 
(Murdijati dan Gardjito, 2013). 

Gula pasir berfungsi sebagai komponen pemberi citarasa, 
pengawet dan bersifat higroskopis atau mudah menyerap air. 
Kemampuan menyerap kandungan air dalam bahan pangan ini 
dapat memperpanjang umur simpan karena sel-sel bakteri akan 
dehidrasi dan akhirnya mati. Selain itu penambahan gula dapat 
memperbaiki tekstur bahan makanan seperti meningkatkan 
viskositas dan meningkatkan citarasa. Pemanfaatan gula pasir 
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tidak hanya pada pengolahan makanan namun juga untuk 
industri farmasi seperti penyalut tablet terutama untuk obat yang 
diperuntukkan untuk anak-anak (Gunawan, 2012). Selain 
memiliki manfaat, mengkonsumsi gula pasir yang berlebih juga 
dapat membahayakan kesehatan seperti penyakit jantung karena 
meningkatkan kadar lemak jahat dalam darah. Penggunaan gula 
pasir biasanya bersamaan dengan penggunaan garam. 
Kandungan gizi gula pasir menurut Darwin (2013) dapat dilihat 
pada Tabel 2.7. 
Table 2.7 Kandungan Gizi pada 100 gram Gula Pasir 

Komponen Satuan Nilai 

Energi Kkal 364 
Protein gram (g) 0 
Lemak gram (g) 0 
Karbohidrat gram (g) 94 
Kalsium miligram (mg) 5 
Fosfor miligram (mg) 1 

Sumber : Darwin (2013). 

 
2.4.5 Lada 

Lada atau bahasa lainnya adalah merica (Piper nigrum) 
dapat dikategorikan kedalam bahan rempah-rempah. Lada sudah 
sejak lama sering digunakan sebagai bahan tambahan masakan 
ataupun minuman karena dapat menghangatkan badan. 
Masakan dengan tambahan lada sangat disukai oleh beberapa 
negara diantaranya adalah India sehingga hampir sebagian 
besar produksinya adalah untuk produksi dalam negeri (Shaffer, 
2013). Klasifikasi lada menurut Putra (2017) adalah sebagai 
berikut: 
Kingdom : Plantae. 
Divisi  : Magnoliophyta. 
Kelas  : Magnoliopsida. 
Ordo  : Piperales. 
Family  : Piperaceae. 
Genus  : Piper. 
Spesies : P. nigrum. 

Lada memiliki beberapa jenis diantaranya adalah lada putih, 
lada hitam, lada hijau dan lada merah. Perbedaan jenis tersebut 
berasal dari perbedaan waktu panen dan prosesnya (Misharina, 
2016). Lada memiliki aroma dan citarasa yang khas. Lada pada 
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tambahan bumbu masakan berfungsi untuk menjadikan masakan 
sedap, beraroma merangsang dan menghangatkan badan. 
Aroma merangsang karena lada mengandung zat piperine yang 
memiliki aroma yang tajam dan khas. Selain sebagai bumbu 
masak lada juga digunakan sebagai bahan ramuan jamu 
tradisional bersama dengan bahan rempah lainnya. Lada juga 
mengandung flavonoid dan vitamin yang memiliki manfaat bagi 
kesehatan diantaranya adalah untuk mengobati sakit gigi, 
meredakan hidung tersumbat, mengontrol tekanan darah dan 
yang lainnya. Lada juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
pembuatan parfum melalui minyak lada. Lada yang dapat 
digunakan sebagai bahan pembuatan parfum adalah lada hitam 
karena lada tersebut dapat disuling sehingga dihasilkan minyak 
lada (Piper nigrum oil) (Suwarto, 2013). Kandungan gizi pada 
lada dapat dilihat pada Tabel 2.8. 
Tabel 2.8 Kandungan Gizi pada 100 gram Lada 

Komponen Nilai (%) 

Air 9,9-16,5 
Protein 1-2 
Amidon dan karbohidrat 9,8-12,4 
Selulosa 4,2-7,8 
Abu 54,3-69 
Alkohol kering 8,5-11,9 
Minyak eteris 0,8-3 

Sumber: Suwarto (2013). 

 
2.5 Proses Pengolahan 
2.5.1 Pengecilan Ukuran 

Pengecilan ukuran merupakan proses pemotongan atau 
penghancuran suatu bahan menjadi bahan yang memiliki ukuran 
lebih kecil. Pengecilan ukuran banyak digunakan pada industri 
pengolahan. Pengecilan ukuran berfungsi untuk mendapatkan 
produk dengan ukuran yang sama. Banyak jenis peralatan yang 
digunakan pada pengecilan ukuran baik alat manual, semi 
otomatis atau otomatis (Bhattacharya, 2015). Menurut Maharani 
(2012) terdapat beberapa jenis pengecilan ukuran yaitu 
pemotongan, penumbukan dan penggilingan. 

a. Pemotongan merupakan proses pengecilan ukuran 
dengan memotong bahan yang akan digunakan 
menggunakan benda tajam seperti pisau atau mesin 
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pemotongan lainnya untuk menjadi potongan-potongan 
kecil. Pemotongan cocok dilakukan untuk buah, 
sayuran dan bahan lain yang berserat. Bentuk 
pemotongan dapat berupa irisan membujur (split) atau 
irisan melintang (slice). 

b. Penumbukan merupakan proses pengecilan ukuran 
dengan tekanan yang kuat terhadap bahan yang akan 
ditumbuk. Pengecilan ini umumnya dilakukan pada 
bahan yang memiliki tekstur keras. Pengecilan ukuran 
pada proses ini dapat dilakukan dengan alat tumbuk 
manual atau mesin seperti crushing rolls. 

c. Penggilingan merupakan proses pengecilan ukuran 
dengan menggunakan alat giling. Penggilingan 
dilakukan untuk mendapatkan ukuran bahan yang kecil 
bahkan halus. Alat yang biasa digunakan untuk 
pengecilan ukuran dengan cara menggiling adalah disc 
attrition mill, mesin penggiling dan blender.  

Proses pengecilan ukuran pada suatu bahan dapat 
mempengaruhi pengolahan suatu produk terhadap warna, rasa 
dan kenampakan pada produk akhir. Oleh karena itu peralatan 
yang digunakan untuk pengecilan ukuran harus sesuai dengan 
sifat bahan yang digunakan dan ukuran yang akan diinginkan. 
Menurut Earle (2013) proses pengecilan ukuran berdasarkan 
bahannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengecilan 
ukuran pada bahan padat dan cair. Proses pengecilan ukuran 
bahan padat yaitu grinding dan cutting sedangkan proses 
pengecilan pada bahan cair yaitu emulsifikasi dan atomisasi. 
Proses pengecilan ukuran memiliki tujuan untuk meningkatkan 
volume, mendapatkan produk dengan bentuk dan ukuran yang 
seragam, memperbesar luas permukaan suatu bahan, 
meningkatkan kemampuan ekstraksi komponen terlarut salah 
satunya adalah ekstraksi protein dan asam glutamat pada jamur 
tiram putih. Semakin kecil ukuran bahan maka semakin banyak 
protein yang akan terkestrak dan dapat membantu proses 
pencampuran (Saravacos and Athanasios, 2016).  
 
2.5.1 Perebusan 

Perebusan sendiri merupakan proses pemasakan 
menggunakan air panas, dimana air berfungsi sebagai media 
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penghantar panas. Perebusan merupakan salah satu cara pada 
proses ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan satu 
atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan 
bantuan pelarut (Sasidharan et al., 2011). Tujuan dari perebusan 
adalah untuk mengekstraksi senyawa yang larut dalam air. 
Proses ini perlu diperhatikan suhu dan lama waktu perebusan. 
Suhu dan lama perebusan yang terlalu tinggi dapat 
menyebabkan penurunan mutu dari suatu produk. Menurut 
Luanita (2016) lama perebusan dapat mempengaruhi jumlah 
senyawa yang terekstrak yaitu protein pada jamur tiram putih 
dimana lama perebusan yang terbaik adalah 80oC selama 30 
menit. 

Pada proses perebusan sering dikenal istilah blanching, 
dimana terdapat dua metode yaitu menggunakan air panas (hot 
water blanching) dan uap panas (hot air blanching). Blanching 
pada umunya dilakukan dengan waktu yang singkat (Rawson et 
al., 2011). Proses perebusan juga dapat mempengaruhi kualitas 
dari bahan yang akan dihasilkan. Oleh karena itu harus 
mengetahui karakteristik dari bahan yang akan digunakan 
(Vishwanathan, 2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi selama 
proses perebusan diantaranya adalah ukuran dan ketebalan 
bahan, sifat bahan dan media yang digunakan. 

 
2.5.2 Pengeringan 

Pengeringan merupakan proses mengurangi sebagian atau 
menghilangkan kadar air pada suatu bahan. Proses pengeringan 
dapat dilakukan dengan suhu dan lama waktu yang berbeda-
beda tergantung pada bahan yang digunakan. Suhu yang 
semakin tinggi menyebabkan kecepatan aliran udara semakin 
cepat dan uap air yang dipindahkan ke atmosfer juga semakin 
banyak sehingga bahan akan cepat kering (Kha et al., 2010). 
Proses pengeringan terdapat dua cara yaitu pengeringan alami 
dan pengeringan buatan. Pengeringan alami yaitu pengeringan 
langsung menggunakan sinar matahari, sedangkan pengeringan 
buatan yaitu pengeringan menggunakan alat yang 
memanfaatkan sumber panas baik dari sinar matahari (energi 
surya), kompor minyak dan tenaga listrik. Alat pengering yang 
sering digunakan pada industri pengolahan diantaranya adalah 
oven, tray dryer, spray dryer, dum dryer dan vacuum dryer. 
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Pengering dapat diklasifikasikan berdasarkan media 
pengeringan (udara, gas atau uap), sifat fisik produk (padat, 
bubur, cairan), tekanan operasi (tekanan tinggi, atmosfer, 
vakum), metode penanganan bahan yang terlibat (baki, 
terowongan, putar, getaran, gravitasi, dispersi). Hal penting yang 
harus dilakukan adalah menggunakan pengering sesuai dengan 
karakteristik bahan, karena apabila tidak sesuai akan 
menurunkan kualitas bahan (Prakash and Anil, 2017). 
Tujuan pengeringan adalah untuk mengurangi kadar air hingga 
batas tertentu sehingga dapat memperlambat laju kerusakan 
bahan dan dapat mengurangi volume bahan pangan (Wankhade 
et al., 2013). Berdasarkan proses pengeringan maka dapat 
mengetahui laju pengeringan. Laju pengeringan merupakan 
massa air yang dipindahkan dari suatu bahan basah tiap satuan 
waktu dan luas penampang bahan yang bersentuhan. Penentuan 
laju pengeringan dapat digunakan untuk mengetahui berapa 
waktu yang diperlukan untuk mengurangi kandungan air pada 
bahan hingga kadar yang diinginkan. Kurva laju pengeringan 
dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 
Gambar 2.3 Kurva Laju Pengeringan (Erfiani, 2012) 

 
Berdasarkan Gambar 2.3 terdapat beberapa tahapan atau 

periode yaitu periode A atau A’-B yaitu awal pengeringan, pada 
periode ini biasanya temperatur bahan lebih rendah dibanding 
temperatur kesetimbangan, sehingga laju pengeringan akan naik 
dengan kenaikan temperatur bahan. Periode ini berlangsung 
sangat cepat sehingga dalam analisa waktu pengeringan dapat 
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diabaikan. Periode B-C merupakan laju konstan (constant rate) 
yaitu saat bahan mulai dikeringkan, yang dihilangkan hanya air 
yang terkandung pada permukaan bahan, di mana besarnya laju 
berfluktuasi naik turun berusaha mempertahankan 
kedudukannya sehingga dapat dianggap membentuk garis lurus 
horizontal dengan tren yang seimbang. Kadar air pada saat air 
permukaan habis disebut kadar air laju konstan (Xc). Periode C-
E adalah laju menurun (falling rate) yaitu penguapan air yang 
terjerap didalam bahan yang dapat terjadi selama satu atau dua 
tahap tergantung pada karakteristik bahan. Pada periode ini laju 
pengeringan menurun karena air yang terkandung dalam bahan 
sudah berkurang sehingga kecepatan pengeringan juga 
menurun. Periode akhir adalah kadar air setimbang (equilibrium 
moisture content) yaitu penghilangan air akan berhenti dan berat 
bahan akan konstan (Erfiani, 2012). Waktu yang dibutuhkan 
untuk pengeringan laju konstan dirumuskan sebagai berikut: 

𝑡𝑐 =
Xo − Xc

Rc
 

Waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan bahan pada laju 
menurun (t-tc) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑡 − 𝑡𝑐 =
𝑋𝑐

𝑅𝑐
 𝑙𝑛

Xc

X
 

Waktu total yang diperlukan untuk mengeringkan bahan dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 

𝑡 =
𝑋𝑜 − 𝑋𝑐

𝑅𝑐
+

𝑋𝑐

𝑅𝑐
 𝑙𝑛

Xc

X
 

Keterangan: 
t    = total waktu pengeringan. 
Xo = kadar air mula-mula. 
Xc = kadar air hingga laju pengeringan kosntan. 
Rc = laju pengeringan konstan. 
X   = kadar air akhir. 

Proses pengeringan juga dapat digambarkan melalui 
psychrometric chart. Pada psychrometric chart dapat dilihat 
kondisi udara selama proses pengeringan terjadi yang dapat 
dilihat pada Gambar 2.4. Menurut Ferianto dan Djatmiko (2013) 
berdasarkan proses pengeringan pada psychrometric chart, 
pengeringan diawali dengan naiknya temperatur dari udara akibat 
udara pemanas yang disuplai dalam ruang pengeringan. Proses 
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naiknya temperatur udara dapat dilihat dengan bergesernya titik 
awal udara ke arah kanan yang ditandai dengan naiknya 
temperatur dry bulb udara menjadi te. Proses selanjutnya adalah 
perpindahan massa dengan diuapkannya kandungan air (water) 
dalam produk pengering. Proses penguapan ditandai dengan 
naiknya titik kondisi udara pemanas pada psychrometric chart ke 
arah kiri atas menjadi φ2. Hal ini sebagai akibat dari naiknya 

kandungan air dalam udara setelah terjadi proses penguapan air 
(water) dari produk ke udara menjadi W2. Untuk menghitung 
jumlah air yang diuapkan tiap kilogram udara kering adalah 
dengan mengurangi rasio kelembaban W2 dikurangi rasio 
kelembaban W1. Psychrometric chart juga dapat digunakan untuk 
melihat sifat-sifat udara seperti suhu bola kering, suhu bola 
basah, suhu titik embun, kelembaban relatif, panas total 
(enthalpi), volume spesifik dan rasio kelembaban yang dapat 
dilihat pada Gambar 2.5. Sifat-sifat udara dapat diketahui 
seluruhnya apabila telah diketahui sedikitnya dua sifat udara. 
Sifat-sifat udara yang belum diketahui dapat dicari dengan 
menemukan titik perpotongan antara dua sifat yang diketahui, di 
titik tersebut sifat-sifat udara lainnya dapat diketahui. 

 
Gambar 2.4 Proses Pengeringan pada Psychrometric Chart (Ferianto 

dan Djatmiko, 2013) 
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Gambar 2.5 Psychrometric Chart (Ferianto dan Djatmiko, 2013) 

 
2.5.2.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengeringan 

Selama proses pengeringan terjadi perpindahan panas dan 
pindah massa secara bersamaan (simultan) (Waziiroh dkk, 
2017). Proses pengeringan sangat erat hubungannya dengan 
kecepatan atau laju pengeringan. Laju pengeringan maksimum 
dipengaruhi oleh percepatan pindah panas dan pindah massa. 
Faktor yang dapat mempengaruhi laju pengeringan menurut 
Estiasih dan Ahmadi (2011) adalah sebagai berikut: 
1. Luas permukaan 

Bahan pangan yang akan dikeringkan pada umumnya 
mengalami pengecilan ukuran terlebih dahulu baik dengan 
cara diiris, dipotong, atau digiling. Proses pengecilan ukuran 
akan mempercepat proses pengeringan. Hal ini disebabkan 
pengecilan ukuran akan memperluas permukaan bahan, air 
lebih mudah berdifusi, dan menyebabkan penurunan jarak 
yang harus ditempuh oleh panas. 

2. Suhu 
Semakin besar perbedaan suhu antara medium 

pemanas dengan bahan pangan semakin cepat pindah panas 
ke bahan pangan dan semakin cepat pula penguapan air dari 
bahan pangan. Apabila udara merupakan medium pemanas, 
maka faktor kecepatan pergerakan udara harus diperhatikan. 
Pada proses pengeringan, air dikeluarkan dari bahan pangan 
berupa uap air. Uap air tersebut harus segera dikeluarkan dari 
atmosfer di sekitar bahan pangan yang dikeringkan. Jika tidak 
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segera keluar, udara di sekitar bahan pangan akan menjadi 
jenuh oleh uap air sehingga memperlambat penguapan air dari 
bahan pangan yang memperlambat proses pengeringan. 

3. Lama pengeringan 
Pengeringan dengan suhu tinggi dalam waktu yang 

pendek dapat lebih menekan kerusakan bahan pangan 
dibandingkan waktu pengeringan yang lebih lama dan suhu 
lebih pendek. Perlu diketahui lama pengeringan yang cocok 
dengan sifat bahan yang akan dikeringkan. Kesalahan dalam 
penentuan lama pengeringan akan mempengaruhi pada 
produk akhir yang dihasilkan. 

4. Kecepatan pergerakan udara 
Semakin cepat pergerakan atau sirkulasi udara maka 

proses pengeringan akan semakin cepat. Prinsip ini 
menyebabkan beberapa proses pengeringan menggunkaan 
sirkulasi udara atau udara yang bergerak seperti pengering 
kabinet, tunnel dryer, pengering semprot, dan lain-lain. 
Kecepatan pergerakan udara yang konstan akan lebih baik 
dalam mengeringkan bahan. 

5. Kelembaban udara (RH) 
Semakin kering udara (kelembaban semakin rendah) 

maka kecepatan pengeringan semakin tinggi. Kelembaban 
udara akan menentukan kadar air akhir bahan pangan setelah 
dikeringkan. Proses penyerapan akan terhenti sampai 
kesetimbangan kelembaban nisbi bahan pangan tercapai. 
Kesetimbangan nisbi bahan pangan adalah kelembaban pada 
suhu tertentu di mana tidak terjadi penguapan air dari bahan 
pangan ke udara dan tidak terjadi penyerapan uap air dari 
udara oleh bahan pangan. 

6. Tekanan atmosfer 
Pengeringan pada kondisi vakum menyebabkan 

pengeringan lebih cepat. Hal ini dikarenakan suhu yang 
digunakan untuk suhu pengeringan dapat lebih rendah. Suhu 
rendah dan kecepatan pengeringan yang tinggi diperlukan 
untuk mengeringkan bahan pangan yang peka terhadap 
panas. 

7. Penguapan air 
Penguapan atau evaporasi merupakan penghilangan air 

dari bahan pangan yang dikeringkan sampai diperoleh produk 
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kering yang stabil. Penguapan yang terjadi selama proses 
pengeringan tidak menghilangkan semua air yang terdapat 
dalam bahan pangan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa 
tipe air yang terkandung dalam bahan. 

 
2.6 Pengering Kabinet (Tray Dryer) 

Pengering kabinet atau pengering tipe rak merupakan 
kabinet yang dilengkapi dengan berbagai lapisan rak untuk 
mengeringkan produk pangan (Waziiroh dkk., 2017). Pengering 
ini terdiri dari rak-rak yang berlubang secara horizontal dan 
ditumpuk secara vertikal. Terdapat ruang dimana elemen 
pemanas berada, kemudian juga terdapat kipas yang berfungsi 
untuk memasok udara pengeringan dan saluran keluar untuk 
mengeluarkan udara bekas. Rak yang disusun secara vertikal 
tersebut pada umumnya ada yang dapat dikeluarkan ataupun 
tidak. Selain itu juga terdapat kontrol suhu. Aliran udara pada alat 
ini terdapat dua macam yaitu dari atas kebawah dan dari bawah 
ke atas, untuk sampel yang memiliki ukuran agak halus biasanya 
aliran udara dari atas kebawah untuk menghindari produk 
berserakan (Aviara et al., 2014). 

Pengering kabinet ini dapat digunakan untuk mengeringkan 
bahan baik berupa padatan, pasta, slurry dan larutan. Pengering 
cabinet pada umumnya memiliki kapasitas 60kg namun kapasitas 
tersebut disesuaikan dengan besar alat yang ada (Widadie dkk., 
2013). Keuntungan pengering kabinet diantaranya adalah 
operasinya yang mudah, mudah untuk dibersihkan dan mudah 
untuk penggandaan skala namun alat ini juga memiliki 
kelemahan yaitu tidak efisien dalam hal pemasukan dan 
pengeluaran bahan dikarenakan pintu masuk dan keluar adalah 
sama sehingga harus mengeluarkan satu persatu pada rak yang 
telah tersusun vertikal dan membutuhkan banyak pekerja (Calvin 
and Philip, 2010). 

 

2.7 Neraca Massa 
Setiap bahan atau material memiliki massa. Berdasarkan 

hukum kekekalan massa bahwa massa massa tidak dapat 
diciptakan atau dimusnahkan tetapi dapat diubah dari bentuk satu 
ke bentuk lainnya. Kesetimbangan massa adalah dasar dari 
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semua perhitungan teknik (Zoltan, 2009). Konsep kesetimbangan 
merupakan parameter pengendali yang dapat digunakan untuk 
persediaan bahan baku (material) secara keseluruhan dan 
sebagai langkah awal untuk perencanaan keseluruhan proses 
yang ada atau untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari suatu 
proses. Keseimbangan massa dapat dibagi menjadi dua kategori 
yaitu keseimbangan massa fisik (tanpa reaksi kimia) dan 
keseimbangan massa kimia (dengan reaksi) (Ashrafizadeh and 
Zhongchao, 2018). 

Menurut Cholil dkk (2012) kesetimbangan massa harus 
terjadi pada setiap fluida kerja atau proses kerja. Kesetimbangan 
massa juga diartikan sebagai neraca massa. Persamaan 
kesetimbangan masa dapat dilihat sebagai berikut: 

min = mout 

dengan min merupakan massa yang masuk ke dalam sistem dan 
mout merupakan massa yang keluar dari sistem. Massa jumlahnya 
tetap sehingga dalam suatu proses pengolahan massa atau 
jumlah bahan yang masuk sama dengan massa atau jumlah 
bahan yang keluar sebagai produk yang dikehendaki ditambah 
dengan produk yang hilang. Manfaat dari neraca massa adalah 
untuk membuat suatu alat atau unit dengan batasan tertentu dan 
juga dapat mengetahui berapa banyak produk yang dihasilkan 
dari bahan baku (Mustafa, 2015). 
 

2.8 Biaya Produksi 
Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur 

dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva. Biaya juga dapat 
didefinisikan sebagai harga pertukaran atas sumber ekonomis 
yang dikorbankan atau diserahkan untuk mendapatkan suatu 
barang, jasa atau aktiva (Supriyono, 2011). Biaya menurut 
Hendrich (2013) digolongkan menjadi lima yaitu penggolongan 
biaya menurut objek pengeluaran, misalnya nama objek 
pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran  
yang berhubungan dengan bahan bakar disebut “biaya bahan 
bakar”. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan 
sesuatu yang dibiayai baik berupa produk atau departemen. 
Penggolongan biaya menurut perilaku biaya dalam hubungannya 
dengan perubahan volume kegiatan, misalnya dalam 
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hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, biaya dapat 
digolongkan menjadi, biaya variable, biaya semivariable, biaya 
semi fixed dan biaya tetap. Penggolongan biaya menurut dasar 
jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua yaitu 
pengeluaran modal (capital expenditure) dan pengeluaran 
pendapatan (revenue expenditure). Penggolongan biaya 
menurut fungsi pokok dalam perusahaan ada tiga fungsi pokok, 
yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi & 
umum. Biaya produksi dapat digunakan untuk mengetahui harga 
pokok produksi atau harga penjualan dari suatu produk. 

Menurut Lambajang (2013) biaya produksi merupakan 
biaya-biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku 
menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Beberapa macam 
biaya produksi adalah biaya depresiasi mesin dan peralatan, 
biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan 
yang bekerja secara langsung maupun yang tidak langsung 
berhubungan dengan proses produksi. Biaya produksi dapat 
digunakan untuk menentukan harga pokok produksi yang 
berguna untuk mencapai keuntungan yang maksimal, untuk 
merebut pangsa pasar, dan dapat digunakan untuk penetapan 
laba agar pendapatan maksimal. Oleh karena itu penentuan 
harga pokok produksi berdasarkan biaya produksi perlu 
diklasifikasikan dengan benar dan jelas (Utomo dan Christiono, 
2014). 

 
2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh suhu dan lama pengeringan 
tepung jamur tiram diantaranya adalah penelitian yang telah 
dilakukan oleh Argyropoulos et al. (2011) mengenai pengaruh 
suhu pengeringan dan pre-treatment pada perubahan warna dan 
tekstur dari jamur Boletus edulis. Penelitian ini menggunakan 
suhu pengeringan yaitu 50oC, 60oC dan 70oC dan pre-treatment 
yaitu perendaman menggunakan   kalium metabisulfit (K2O5S2) 
dan dengan blanching. Berdasarkan penelitian tersebut semakin 
tinggi suhu akan menurunkan warna dan kadar air. Hasil yang 
diperoleh bahwa pengeringan dengan suhu 60oC dan pre-
treatment perendaman menggunakan kalium metabisulfit 
(K2O5S2) merupakan perlakuan terbaik dengan kadar air sebesar 
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6,874±0,254 (g/100g basis kering), kekerasan 8,994±2,190 dan 
perubahan warna 22,10±4,39. 

Penelitian Puspitasari (2014) tentang pemanfaatan tepung 
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) sebagai tepung kajian 
pengaruh suhu dan lama pengeringan. Penelitian tersebut 
menggunakan oven kering dengan suhu pengeringan yaitu 50oC 
dan 60oC serta lama pengeringan yaitu 7 jam, 9 jam dan 11jam. 
Hasil yang diperoleh bahwa pada suhu 60oC dan lama 
pengeringan 11 jam adalah perlakuan terbaik dengan kadar 
protein sebesar 16,95% dan kadar air sebesar 13,15%. 

Penelitian tentang suhu pengeringan terhadap perisa kaldu 
bubuk dilakukan oleh Mulyadi dkk (2013) mengenai kajian 
konsentrasi dekstrin dan suhu pengeringan terhadap karakteristik 
organoleptik serbuk perisa alami dari cangkang rajungan (Portus 
pelagicus). Penelitian tersebut menggunakan pengering vacuum 
dryer dengan suhu pengeringan yaitu 60oC, 70oC dan 80oC 
selama 8 jam dan konsentrasi dekstrin yaitu 10%, 15% dan 20%. 
Hasil yang diperoleh bahwa pada suhu 60oC dan konsentrasi 
dekstrin 10% adalah perlakuan terbaik dengan kadar air 4,67%, 
daya larut 77% dan daya serap 9,65%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lisa dkk (2015) mengenai 
pengaruh suhu dan lama pengeringan terhadap mutu tepung 
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). Penelitian tersebut 
menggunakan pengering tipe rak dengan suhu pengeringan yaitu 
45oC, 55oC dan 65oC serta lama pengeringan yaitu 4 jam, 4,5 jam, 
5 jam dan 5,5 jam. Berdasarkan penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu dan lama pengeringan 
maka rendemen, kadar abu, kadar protein, dan derajat putih 
tepung jamur tiram akan semakin meningkat sedangkan kadar 
airnya menurun. Hasil yang diperoleh bahwa pada suhu 65oC dan 
lama pengeringan 5,5 jam adalah perlakuan terbaik yang 
menghasilkan tepung jamur tiram putih dengan rendemen 
sebesar 7,34%, kadar air 4,30%, kadar abu 4,75%, kadar protein 
19,20% dan derajat putih 82,17%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzy dkk (2016) mengenai 
pengaruh metode pengeringan granulator terhadap kandungan 
asam glutamat serbuk petis limbah pindang ikan laying 
(Decapterus spp.). Penelitian ini menggunakan suhu dan waktu 
pengeringan yaitu 50oC selama 5 jam, 60oC selama 4 jam dan 



29 
 

70oC selama 3 jam. Hasil yang diperoleh bahwa suhu 50oC 
selama 5 jam memberikan hasil kandungan asam glutamat, 
kadar protein dan kadar lemak terbaik yaitu bertururt-turut 
sebesar 10,12%, 31,73% dan 4,62%. Suhu 70oC selama 3 jam 
memberikan hasil kadar air, abu dan karbohidrat terbaik dengan 
hasil berturut-turut yaitu 21,47%, 6,16% dan 65,79%. Suhu 60oC 
selama 4 jam memberikan nilai hedonik terbaik 7,31 ≤ µ ≤ 7,49.   

Penelitian yang dilakukan oleh Sobri dkk (2017) mengenai 
pengaruh suhu pengeringan pada karakteristik kimia dan sesori 
kaldu bubuk kepala ikan gabus (Channa striata). Pengering yang 
digunakan adalah spray dryer dengan suhu 50oC, 60oC dan 70oC 
selama 18 jam. Hasil yang diperoleh bahwa suhu 70oC selama 
18 jam merupakan hasil yang terbaik dengan kadar air sebesar 
14,75%, kadar protein sebesar 20,94% dan kandungan asam 
amino yaitu asam glutamat sebesar 37,87 ppm. 
 
2.10 Hipotesis 

Diduga perlakuan suhu dan lama pengeringan memberikan 
pengaruh terhadap sifat fisikokimia (rendemen, kelarutan, kadar 
air dan kadar glutamat) perisa bubuk kaldu jamur tiram putih 
(Pleurotus ostreatus) dan terjadi interaksi diantara kedua faktor. 
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III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian pembuatan perisa bubuk kaldu 
jamur tiram putih dilaksanakan di laboratorium Teknologi 
Agrokimia (TAK), laboratoium Bioindustri dan Laboratorium 
Kewirausahaan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi 
Pertanian Universitas Brawijaya. Waktu Pelaksanaan penelitian 
dimulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 
2019. 

 
3.2 Batasan Penelitian 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Pengeringan yang digunakan adalah cabinet dryer. 
2. Pengujian yang dilakukan terhadap sampel perisa bubuk kaldu 

jamur tiram putih untuk mendapatkan perlakuan terbaik adalah 
uji fisikokimia (rendemen, kelarutan, kadar air dan kadar asam 
glutamat). 
 

3.3 Alat dan Bahan 
3.3.1  Alat Penelitian 

Alat yang digunakan pada pembuatan dan pengujian produk 
perisa bubuk kaldu jamur tiram putih adalah neraca analitik merk 
Sartorius ENTRIS 224-1S, neraca digital merk Sartorius ENTRIS 
5201-1S, hotplate stirrer merk Arec Heating Magnetic Stirer VELP 
SCIENTIFICA, oven merk MEMMERT UN 55, spektrofotometer 
UV-VIS merk Thermo Scientific GENESYS 10 UV, cabinet dryer, 
Soxhlet merk PYREX, labu lemak merk PYREX, labu kjeldahl, 
waterbath merk Gerhaty WS-6, rotary vaccum evaporator merk 
IKA RV10, blender, mortar, ayakan ukuran 20 mesh, termometer, 
loyang, pisau, peralatan gelas, kain saring, desikator dan cawan 
petri. 

 
3.3.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan perisa bubuk 
kaldu jamur tiram putih adalah jamur tiram putih, bawang putih, 
garam, gula pasir, lada, air, alumunium foil, dan dekstrin sebagai 
bahan pengisi. Bahan yang digunakan untuk pengujian 
diantaranya adalah tisu, kertas saring, reagen ninhidrin merk 
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MERCK, n-hexane, H2SO4 pekat (97%), NaOH 45%, NaOH 0,1N, 
HCl 0,1 N, indikator PP, indikator metyl red, aquades, ethanol pa 
(99%) merk Smartlab, standar asam glutamat (L-Glutamic acid) 
merk MERCK. 

 
3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah experimental 
laboratories, dengan rancangan percobaan yang digunakan yaitu 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial 
dengan 2 faktor dan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah suhu 
pengeringan yang terdiri atas 3 level yaitu 60oC, 70oC dan 80oC. 
Faktor kedua adalah lama pengeringan yang terdiri dari 3 level 
yaitu 8 jam, 10 jam dan 12 jam. Pada penelitian ini didapatkan 9 
kombinasi perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali maka terdapat 
total percobaan sebanyak 27. Rancangan penelitian yang 
dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
Tabel 3.1 Data Kombinasi RAK untuk Perlakuan Suhu dan Lama 
Pengeringan Jamur Tiram Putih 

Jenis 
Perlakuan 

L1 L2 L3 

S1 S1L1 S1L2 S1L3 
S2 S2L1 S2L2 S2L3 
S3 S3L1 S3L2 S3L3 

 
Faktor pertama yaitu suhu pengeringan (S) yang terdiri dari: 
S1 : 60oC 
S2 : 70oC 
S3 : 80oC 
Faktor kedua yaitu lama pengeringan (L) yang terdiri dari: 
L1 : 8 jam 
L2 : 10 jam 
L3 : 12 jam 
Kombinasi yang dihasilkan: 
S1L1 : Adonan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dikeringkan 

pada suhu 60oC selama 8 jam. 
S2L1 : Adonan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dikeringkan 

pada suhu 70oC selama 8 jam. 
S3L1 : Adonan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dikeringkan 

pada suhu 80oC selama 8 jam. 
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S1L2 : Adonan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dikeringkan 
pada suhu 60oC selama 10 jam. 

S2L2 : Adonan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dikeringkan 
pada suhu 70oC selama 10 jam. 

S3L2 : Adonan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dikeringkan 
pada suhu 80oC selama 10 jam. 

S1L3 : Adonan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dikeringkan 
pada suhu 60oC selama 12 jam. 

S2L3 : Adonan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dikeringkan 
pada suhu 70oC selama 12 jam. 

S3L3 : Adonan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dikeringkan 
pada suhu 80oC selama 12 jam. 

 
3.5 Pelaksanaan Penelitian 
3.5.1 Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian meliputi identifikasi masalah hingga 
kesimpulan. Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 
3.1. 

Mulai

 

Studi Literatur

Penelitian Pendahuluan

Penentuan Hipotesis

Penentuan Rancangan Percobaan

Pelaksanaan Penelitian dan Pengambilan Data

Pegujian dan Analisis Data

Pemilihan Perlakuan Terbaik

Hasil dan Pembahasan

Selesai

Identifikasi Masalah

Kesimpulan dan Saran

Perbandingan dengan SNI, Produk Pasar dan 

Biaya Produksi

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 
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3.5.2 Pembuatan Perisa Bubuk Kaldu Jamur Tiram Putih 
3.5.2.1 Persiapan Bahan 

Pada pembuatan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih 
dilakukan pemilihan bahan untuk menjaga kualitas perisa bubuk 
kaldu yang akan dihasilkan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu: 
a. Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) dengan kriteria segar, 

tidak berlendir dan berwarna putih. 
b. Dekstrin sebagai bahan pengisi memiliki sifat tidak berasa, 

tidak berbau dan mudah larut dalam air. Selain itu dekstrin 
sudah banyak digunakan baik produk makanan, farmasi atau 
yang lainnya. 

c. Bawang putih beraroma khas sebagai bahan pelengkap. 
d. Garam sebagai pemberi rasa dan pengawet, berbentuk 

halus, berwarna putih, tidak basah dan tidak tercemar dengan 
bahan lain. Garam yang digunakan pada penelitian ini adalah 
merk Kapal. 

e. Gula sebagai pemanis dan pengawet, berbentuk kristal, 
berwarna putih, tidak tercemar dengan bahan lainnya, tidak 
basah dan tidak menggumpal. 

f. Lada sebagai bahan pelengkap, beraroma khas, tidak 
tercemar dengan bahan lain. Lada yang digunakan adalah 
merk Ladaku. 
Hal yang perlu dilakukan setelah pemilihan bahan adalah 

pembersihan. Pembersihan dilakukan untuk memisahkan antara 
bahan yang jelek dan bagus, membersihkan dari kotoran-kotoran 
yang menempel pada bahan. Setelah semua bahan-bahan bersih 
dilakukan penimbangan untuk memastikan agar semua bahan 
jumlahnya sesuai dengan formulasi yang ada. 
 
3.5.2.2 Proses Pengolahan  

Proses pengolahan pada pembuat perisa bubuk kaldu jamur 
tiram putih terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 

a. Pengecilan ukuran pada jamur dan bahan pelengkap 
bertujuan untuk mendapatkan ukuran lebih kecil dan 
memperbesar pori-pori permukaan. Pengecilan ukuran 
pada jamur dilakukan menggunakan pisau dengan ukuran 
0,5-1 cm, pada bawang putih menggunakan mortar 
hingga halus. 
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b. Perebusan dilakukan pada suhu 90oC selama 30 menit 
untuk mendapatkan kaldu jamur tiram, kemudian 
dilakukan penyaringan.  

c. Penambahan bahan pendukung seperti bawang putih, 
gula, garam dan lada yang kemudian diaduk secara 
merata pada suhu 90oC selama 2 menit agar bumbu 
meresap dan tercampur merata.  

d. Penyaringan untuk memisahkan ampas dengan kaldu 
yang didapat. Kaldu yang didapat kemudian dicampur 
dengan dekstrin sambil diaduk agar tercampur merata.  

e. Pengeringan dilakukan pada suhu 60oC, 70oC dan 80oC 
dengan lama pengeringan 8 jam, 10 jam dan 12 jam untuk 
mendapatkan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih. Suhu 
tersebut akan digunakan sebagai faktor pertama 
penelitian dan lama pengeringan digunakan sebagai 
faktor kedua pada penelitian yang dilakukan.  

f. Pengecilan ukuran menggunakan blender untuk 
memperkecil ukuran perisa bubuk kaldu jamur tiram putih. 

Pengayakan dengan ukuran 20 mesh agar didapatkan 
ukuran yang seragam. Diagram alir proses pembuatan perisa 
bubuk kaldu jamur tiram putih dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 
3.6 Pengujian dan Analisis Data 
3.6.1 Pengujian 
3.6.1.1 Uji Rendemen (Sudarmadji, 1998) 

a. Ditimbang berat awal. 
b. Ditimbang berat produk akhir perisa bubuk kaldu jamur 

tiram putih. 

Rendemen dihitung dengan rumus: 

3.6.1.2 Analisa Kadar Air (AOAC, 2005) 
a. Cawan petri dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105oC 

selama 24 jam. 
b. Kemudian dimasukkan ke dalam desikator selama 30 

menit, setelah itu ditimbang menggunakan timbangan 
analitik (x gram). 

Rendemen (%) = (berat akhir / berat awal) x 100% 
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c. Sampel yang sudah dihaluskan ditimbang 1-2 gram (y 
gram), kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri yang 
sudah diketahui beratnya. 

d. Cawan petri yang berisikan sampel dimasukkan ke dalam 
oven pada suhu 105oC selama 5 jam, kemudian 
didinginkan dalam desikator selama 30 menit, sampel 
yang sudah dingin ditimbang. 

e. Perlakuan penimbangan diulang hingga mencapai berat 
konstan (z gram), yaitu selisih penimbangan berat sampel 
berturut-turut kurang dari 0,2 gram. 

Kadar air dihitung dengan rumus: 

3.6.1.3 Analisa Kelarutan (Sudarmadji, 1998) 
a. Kertas saring dioven pada suhu 105oC selama10 menit. 
b. Didinginkan dengan desikator dan ditimbang hingga berat 

konstan (a). 
c. Sampel ditimbang (berat awal). 
d. Sampel yang sudah ditimbang dimasukkan pada air yang 

telah ditentukan yaitu suhu ruang ±25oC. 
e. Disaring dengan kertas saring yang telah diketahui 

beratnya. 
f. Kertas saring dioven kembali pada suhu 105oC selama 3 

jam. 
g. Didinginkan dalam desikator dan ditimbang sampai berat 

konstan (b). 
Perhitungan daya larut dilakukan dengan menggunakan rumus: 

3.6.1.4 Analisis Kadar Glutamat (Spies, 1957 dalam Lawal et 
al., 2011) 

a. Pembuatan Kurva standar 
- Buat larutan standar asam glutamat dengan 

konsentrasi 0, 200, 400, 600, 800 dan 1000 ppm. 

Berat akhir = b-a 

Kelarutan = (berat awal-berat akhir)/ berat awal x 100% 

 

Kadar air = {(x + y) – z}/y x 100% 
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- Dipipet 1ml larutan standar asam glutamat dan 
ditambahkan dengan 1 ml ninhidrin 0,1 % yang 
dilarutkan pada pelarut etanol. 

- Campuran dipanaskan pada waterbath selama 5 
menit. 

- Didinginkan pada suhu ruang. 
- Diukur serapannya pada panjang gelombang 570 nm 

menggunakan spektrofotometer UV-VIS. 
- Dibuat kurva standar. 

b. Pengukuran asam glutamat pada sampel 
- Sampel perisa bubuk kaldu jamur tiram putih diambil 

1 ml dan ditambahkan 1 ml ninhidrin 0,1 % yang 
dilarutkan pada pelarut etanol. 

- Campuran dipanaskan pada waterbath selama 5 
menit. 

- Didinginkan pada suhu ruang. 
- Larutan yang telah berubah warna diukur serapannya 

pada panjang gelombang 570 nm. 
- Kandungan asam glutamat dihitung dengan mengacu 

pada persamaan kurva standar yang telah dibuat. 
 

3.6.1.5 Analisis Kadar Lemak metode Soxhlet (Ramalhosa et 
al, 2012) 

a. Disiapkan labu lemak. 
b. Dikeringkan labu lemak dalam oven pada suhu 105oC 

selama 30 menit. 
c. Didinginkan labu lemak dalam desikator selama 30 menit 

lalu ditimbang hingga bobot konstan (a). 
d. Ditimbang sampel 2-5 gram dalam kertas saring, ditimbel, 

diikat dengan kapas wol bebas lemak. 
e. Dimasukkan pelarut n-hexane ke dalam labu lemak ± 2/3 

volume labu lemak. 
f. Dimasukkan timbel yang sudah berisi sampel ke dalam 

alat ekstraksi soxhlet. 
g. Dipasangkan alat ekstraksi soxhlet dengan labu lemak 

yang telah berisi pelarut n-hexane. 
h. Labu lemak dipanaskan dan diekstraksi 3-4 jam (5-6x 

siklus). 
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i. Pelarut disulingkan, labu lemak diangkat dan dikeringkan 
dalam oven pada suhu 105oC selama 1 jam. Didinginkan 
dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang hingga 
bobot konstan (b). 

Perhitungan kadar lemak dilakukan dengan menggunakan 
rumus: 

3.6.1.6 Analisis Kadar Protein Metode Kjeldahl (Magomya et 
al, 2014) 

a. Ditimbang sampel sebanyak 2 gram. 
b. Dimasukkan ke dalam labu kjedahl. 
c. Ditambahkan ½ butir tablet kejdahl untuk analisis 

katalisator dan ditambahkan 20 ml H2SO4 pekat. 
d. Didekstruksi selama 1-2 jam sampai terbentuk cairan 

berwarna jernih, kemudian didinginkan ± 30 menit. 
e. Ditambahkan 25 ml aquades dingin dan 3 tetes indikator 

PP. 
f. Ditambahkan 50 ml larutan NaOH (45%) atau sampai 

sampel berwarna cokelat. 
g. Didestilasi sampel selama 3 menit dan destilat ditampung 

di dalam Erlenmeyer yang berisi 20 ml larutan HCl 0,1 N 
dan 3 tetes indikator metyl red. 

h. Dilakukan titrasi dengan NaOH 0,1 N yang telah 
distandarisasi sampai berwarna kuning dan dicatat 
volume titrasi. 

Perhitungan kadar protein dapat ditentukan dengan rumus: 

 
3.6.2 Analisis Data 

Penelitian pembuatan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih 
dilakukan analisis data menggunakan program SPSS versi 23 

%N = {((volume titrasi – volume blanko) x N NaOH x 

14,007)/berat sampel (mg)} x 100% 

Kadar protein    = %N x Faktor konversi 

Faktor konversi = 6,25 

 

% Kadar Lemak = ((b-a)/ berat sampel) x 100% 
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dengan metode Analysis of Varian (ANOVA) untuk mengetahui 
pengaruh atau perbedaan dari tiap perlakuan. Selanjutnya 
dilanjutkan dengan uji beda nyata (BNT) dan DMRT (Duncan 
Multiple Range Test) dengan taraf nyata 5% (α= 0,05). 
 

3.7 Penentuan Perlakuan Terbaik (Zeleny, 1982) 

Penentuan perlakuan terbaik ditentukan dengan uji 
pembobotan. Uji ini menggunakan teknik multiple attribute 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter, nilai 

ideal adalah nilai sesuai dengan pengharapan yaitu 
maksimal atau minimal dari suatu parameter yang dilakukan. 

b. Dihitung derajat kerapatan (d*i), derajat kerapatan dihitung 
berdasarkan nilai ideal untuk setiap parameter yang 
dilakukan. 
Bila nilai idealnya adalah maksimal maka: 
‘Derajat kerapatan (d*i) = nilai ideal masing-masing 

alternatif/nilai mendekati ideal’ 
Bila nilai idealnya adalah minimum maka: 
‘Derajat kerapatan (d*i) = nilai mendekati ideal/nilai ideal 

masing-masing alternatif’ 
c. Dihitung jarak kerapatan (Lp), dengan asumsi semua 

parameter penting maka jarak kerapatan dihitung 
berdasarkan jumlah parameter. 
λ  = 1/jumlah parameter 

L1  = 1- ∑(λ2 x (1 − dk)) 

L2  = ∑(λ2 x (1 − dk)2) 
L∞   = nilai maks (λ x (1 − dk)) 
L total = L1 + L2 + L∞ 
Perlakuan terbaik dipilih berdasarkan perlakuan yang 

memiliki nilai L total terkecil. 
 

3.8 Neraca Massa 

Analisis neraca massa meliputi analisis keseimbangan 
massa proses produksi skala laboratorium. Analisis ini terdiri dari: 

1. Perhitungan jumlah massa masuk yang digunakan 
selama proses produksi. 
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2. Perhitungan jumlah massa yang hilang selama proses 
produksi. 

3. Perhitungan jumlah massa keluar setelah proses 
produksi. 
Proses analisis ini menerapkan hukum kekekalan massa 

sebagai berikut: 
min=mout 

Proses atau stasiun kerja yang diukur dalam perhitungan neraca 
massa adalah sebagai berikut: 

1. Stasiun preparasi (proses pencucian). 
2. Stasiun perebusan I. 
3. Stasiun penyaringan I. 
4. Stasiun pencampuran bahan. 
5. Stasiun perebusan II. 
6. Stasiun penyaringan II. 
7. Stasiun pencampuran dengan dekstrin. 
8. Stasiun pengeringan. 
9. Stasiun pengecilan ukuran. 
10. Stasiun pengayakan. 

 

3.9 Analisis Biaya Produksi 

Analisis biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya 
tenaga kerja, biaya overhead meliputi biaya listrik, air dan LPG 
dan biaya pengemas.  Biaya produksi dapat digunakan untuk 
penentuan harga pokok produksi. Asumsi-asumsi yang 
digunakan dalam perhitungan biaya produksi perisa bubuk kaldu 
jamur tiram putih adalah sebagai berikut: 

1. Harga dan biaya yang berlaku untuk perhitungan biaya 
produksi adalah yang berlaku pada saat perhitungan. 

2. Produksi dilakukan dalam skala laboratorium. 
3. 1 kali produksi memerlukan waktu 12 jam. 
4. Bahan baku dan bahan pendukung tersedia sepanjang 

tahun. 
5. Dalam sekali produksi membutuhkan jamur tiram putih 

sebesar 2.500 gram dan produk yang dihasilkan sebesar 
1.554,50 gram. 

6. Tenaga kerja berjumlah 1 orang dengan upah Rp 60.000 
per hari. 
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3.10  Perbandingan Perlakuan Terbaik Perisa Bubuk Kaldu 

Jamur Tiram Putih dengan SNI dan Produk Pasaran. 

Perlakuan terbaik dilakukan perbandingan dengan standar 
mutu yaitu SNI No. 01-4218-1996 tentang syarat mutu kaldu dan 
produk pasaran atau produk komersil yang sudah banyak 
beredar dipasaran. Perbandingan dengan SNI bertujuan untuk 
menunjukkan bahwa produk perisa bubuk kaldu jamur tiram 
memiliki kualitas yang baik, aman dikonsumsi dan dapat 
dipasarkan. Perlakuan terbaik juga dibandingkan dengan produk 
pasaran yang ada. Produk pasaran yang digunakan digunakan 
yaitu perisa Royco, Masako, dan perisa jamur merk Wehi.  
Perbandingan dengan produk pasar ini dilakukan berdasarkan 
karakteristik fisikokimia meliputi kelarutan, kadar air dan kadar 
asam glutamat.  
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Perisa bubuk kaldu jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus)

Diayak dengan ukuran 20 mesh

Diaduk merata dan diletakkan di atas loyang lalu dikeringkan 

menggunakan cabinet dryer dengan suhu 60
o
C, 70

o
C dan 80

o
C 

dengan waktu pengeringan 8 jam, 10 jam dan 12 jam 

Dilakukan pengecilan 

ukuran

500 gram jamur tiram putih

Dicuci dengan air 

mengalir

Dilakukan dengan pengecilan ukuran dengan pisau 

ukuran 0,5-1 cm

Air Kotor

Direbus dengan 1000 ml air (perbandingan jamur tiram : air = 1:2) 

pada suhu 90±3
o
C dipertahankan selama 30 menit

Direbus pada suhu 90±3
o
C dipertahankan 

selama 2 menit

 Bawang putih 1,5 % (b/b), 

garam 9,99% (b/b), gula 2% (b/b), 

lada 0,01% (b/b) dari air hasil 

saringan

Disaring dengan ukuran 

20 mesh Residu

Mulai

Selesai

Analisis:

Rendemen, kelarutan, 

kadar air dan kadar 

asam glutamat

Perlakuan terbaik:

Analisis kadar protein, 

kadar lemak, neraca 

massa dan biaya 

produksi

Perbandingan dengan SNI dan 

produk pasar

Disaring dengan ukuran 

20 mesh
Residu

Diambil 100 ml filtrat hasil 

saringanDekstrin 18,72% (b/b) dari 

air hasil saringan

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Perisa Bubuk Kaldu Jamur 
Tiram Putih
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Karakteristik Fisik dan Kimia pada Perisa Bubuk Kaldu 
Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 

4.1.1 Rendemen 
Hasil analisis rendemen perisa bubuk kaldu jamur tiram putih 

dapat dilihat pada Lampiran 1. Hasil analisis ragam (ANOVA) 
rendemen perisa bubuk kaldu jamur tiram putih menunjukkan 
bahwa faktor suhu pengeringan (S) dan lama pengeringan (L) 
serta interaksi dari kedua faktor berpengaruh nyata (α=0,05) 
terhadap rendemen perisa bubuk kaldu jamur tiram putih. Hal ini 
dikarenakan faktor suhu pengeringan, lama pengeringan dan 
interaksi antara dua faktor tersebut memiliki nilai signifikan 
kurang dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel 5%. 
Sehingga dilakukan uji lanjut DMRT untuk mengetahui 
perbedaan antar perlakuan. Hasil rerata rendemen perisa bubuk 
kaldu jamur tiram putih dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Rerata Rendemen Perisa Bubuk Kaldu Jamur Tiram Putih 
pada Perbedaan Suhu Pengeringan dan Lama Pengeringan 

Perlakuan 

Kode 
Rerata 

Rendemen 
(%) 

DMRT 
5% 

Suhu 
Pengeringan 

(oC) 

Lama 
Pengeringan 

(jam) 

60 8 S1L1 23,12±1,04 c 1,5996 
60 10 S2L2 21,53±0,54 c 1,6774 
60 12 S3L3 14,70±0,68 a 1,7260 
70 8 S2L1 22,20±1,45 c 1,7591 
70 10 S2L2 17,70±0,80 b 1,7836 
70 12 S2L3 14,12±0,80 a 1,8012 
80 8 S3L1 21,30±0,69 c 1,8151 
80 10 S3L2 17,01±1,03 b 1,8258 
80 12 S3L3 13,06±1,39 a  

Keterangan: 1. Rerata dari 3 kali ulangan. 
2. Angka setelah ± adalah standar deviasi. 
3. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata 
(α=0,05). 

 
Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukan bahwa rerata rendemen 

perisa bubuk kaldu jamur tiram putih berkisar antara 13,06-
23,12%. Rendemen yang paling tinggi didapatkan pada 
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perlakuan suhu 60oC dan lama pengeringan 8 jam sebesar 
23,12%. Rendemen yang paling rendah didapatkan pada 
perlakuan suhu 80oC dan lama pengeringan 12 jam sebesar 
13,06%. Semakin tinggi suhu dan lama pengeringan maka akan 
semakin kecil rendemen yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan air 
merupakan komponen utama yang mempengaruhi bobot bahan. 
Semakin tinggi suhu dan lama pengeringan akan menguapkan 
air yang terkandung didalam bahan sehingga bobot bahan akan 
berkurang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yuniarti dkk (2013) 
bahwa suhu pengeringan berpengaruh nyata terhadap rendemen 
yang dihasilkan, semakin tinggi suhu maka kadar air bahan 
menurun dan rendemen yang dihasilkan semakin berkurang. 
Grafik rendemen perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dapat 
dilihat pada Gambar 4.1. 

 
Gambar4.1 Grafik Rendemen Perisa Bubuk Kaldu Jamur Tiram Putih 

 
Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan rendemen yang dihasilkan dengan meningkatnya 
suhu dan lama pengeringan. Hasil rendemen ini sebanding 
dengan kadar air yang terkandung pada bahan yang dapat dilihat 
pada Tabel 4.3 bahwa semakin tinggi suhu dan lama 
pengeringan kadar air yang dihasilkan pada bahan semakin kecil. 
Air yang terkandung pada bahan merupakan komponen yang 
berpengaruh pada massa bahan. Pada proses pengeringan 
selain terdapat perpindahan panas juga terdapat perpindahan 
massa air ke permukaan sehingga semakin banyak air yang 
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menguap maka akan terjadi penyusutan bobot pada bahan. Air 
yang hilang pada proses pengeringan ini adalah air bebas dan air 
yang terikat secara fisik dengan bahan. Menurut Cheung and 
Bhavbhuti (2015) Air bebas adalah molekul air yang tidak terikat 
dalam jaringan suatu bahan sedangkan air yang terikat secara 
fisik adalah air yang terikat dalam jaringan matriks bahan seperti 
membran, kapiler, serat dan yang lainnya, air tipe ini dapat 
diuapkan dengan mudah. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Sitohang and Bernatan (2017) selama proses pengeringan terjadi 
proses penguapan air yang menghasilkan kadar air berkurang, 
semakin lama pengeringan akan mengurangi kadar air dalam 
bahan dan mengurangi berat material.  

 

4.1.2 Kelarutan 
Hasil analisis kelarutan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih 

dapat dilihat pada Lampiran 2. Berdasarkan hasil analisis ragam 
(ANOVA) menunjukkan bahwa faktor suhu pengeringan (S) dan 
lama pengeringan (L) serta interaksi dari kedua faktor 
berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap kelarutan perisa bubuk 
kaldu jamur tiram putih. Hal ini dikarenakan faktor suhu 
pengeringan, lama pengeringan dan interaksi antara dua faktor 
tersebut memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 dan nilai F 
hitung lebih besar dari F tabel 5%. Sehingga dilakukan uji lanjut 
DMRT untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Hasil rerata 
kelarutan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dapat dilihat pada 
Tabel 4.2.  
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Tabel 4.2 Rerata Kelarutan Perisa Bubuk Kaldu Jamur Tiram Putih pada 
Perbedaan Suhu Pengeringan dan Lama Pengeringan 

Perlakuan 

Kode 
Rerata 

Kelarutan (%) 
DMRT 5% 

Suhu 
Pengeringan 

(oC) 

Lama 
Pengeringan 

(jam) 

60 8 S1L1 69,02±0,90 a 1,5731 
60 10 S1L2 72,14±1,07 b 1,6497 
60 12 S1L3 75,32±1,05 c 1,6975 
70 8 S2L1 73,41±0,15 b 1,7300 
70 10 S2L2 78,89±0,37 d 1,7541 
70 12 S2L3 81,76±1,08 e  1,7715 
80 8 S3L1 82,14±1,05 e 1,7851 
80 10 S3L2 86,41±1,13 f 1,7956 
80 12 S3L3 93,19±1,40 g  

Keterangan: 1. Rerata dari 3 kali ulangan. 
2. Angka setelah ± adalah standar deviasi. 
3. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata 
(α=0,05). 

 
Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukan bahwa rerata kelarutan 

perisa bubuk kaldu jamur tiram putih berkisar antara 69,02-
93,19%. Kelarutan yang paling tinggi sebesar 93,19% didapatkan 
pada perlakuan suhu 80oC dan lama pengeringan 12 jam. 
Kelarutan yang paling rendah sebesar 69,02% didapatkan pada 
perlakuan suhu 60oC dan lama pengeringan 8 jam. Berdasarkan 
hasil tersebut bahwa semakin tinggi suhu dan lama pengeringan 
maka kelarutan yang dihasilkan juga semakin tinggi atau 
meningkat. Hal ini disebabkan karena pada suhu dan lama 
pengeringan yang rendah akan menghasilkan kadar air yang 
tinggi. Tingginya kadar air akan menghasilkan partikel-partikel 
yang berukuran lebih besar dan dapat membentuk gumpalan. 
Gumpalan yang terbentuk mempunyai ikatan antar partikel yang 
kuat, sehingga molekul pelarut sulit untuk memisahkan molekul 
bahan dengan bahan yang lainnya. Menurut Sutardi dkk (2010) 
perisa dengan kadar air yang tinggi juga dapat menyebabkan 
bahan tersebut sulit terdispersi atau menyebar dalam pelarut air 
karena bahan akan cenderung lebih lengket dan tidak terbentuk 
pori-pori sehingga bahan tidak mampu menyerap air dalam 
jumlah banyak. Produk berbentuk bubuk dengan kadar air tinggi 
juga diduga dapat terjadi caking dan dapat menurunkan kelarutan 
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Gambar 4.2 Grafik Kelarutan Perisa Bubuk Kaldu Jamur Tiram Putih 

 

 

pada bahan. Caking yaitu peristiwa dimana partikel-partikel 
penyusunnya bersatu dan membentuk ukuran yang lebih besar 
(Marta, 2017). Hal ini sesuai dengan penelitian Aksana (2011) 
bahwa apabila suhu dan lama pengeringan rendah akan 
menghasilkan serbuk penyedap alami dari rajungan dengan 
kadar air yang tinggi. Serbuk dengan kandungan air tinggi 
memiliki kelarutan yang rendah karena terbentuk gumpalan-
gumpalan yang menyebabkan waktu pemecahan partikel oleh 
pelarut semakin lama, sehingga total padatan terlarut yang 
tersaring pada kertas saring semakin meningkat. Hal ini juga 
diperkuat oleh penelitian Cucikodana dkk (2012) dan Sutardi dkk 
(2010) bahwa kelarutan berhubungan dengan kadar air bahan, 
semakin tinggi kadar air maka bahan cenderung memiliki ukuran 
yang lebih besar dan lengket sehingga sulit untuk menyerap air 
dan kelarutannya semakin kecil. Penelitian Goula and 
Konstantinos (2008) juga mengatakan semakin tinggi temperatur 
maka semakin kecil kadar airnya dan derajat caking. Grafik 
kelarutan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dapat dilihat pada 
Gambar 4.2. 

 

 
 

Kelarutan dalam air merupakan suatu karakteristik yang 
harus dimiliki oleh perisa bubuk kaldu karena penggunaan perisa 
pada umumnya yaitu dilarutkan kedalam air. Berdasarkan 
Gambar 4.2 terjadi peningkatan kelarutan dengan semakin tinggi 
suhu dan lama pengeringan. Hal ini terjadi karena terdapat 
penguapan air pada perisa sehingga membentuk rongga-rongga 
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kapiler pada bahan. Terbentuknya rongga-rongga kapiler akan 
memperluas permukaan partikel yang dihasilkan. Semakin besar 
luas permukaan bahan maka akan meningkatkan kelarutan yang 
dihasilkan. Selain itu, pelarut akan mudah masuk kedalam bahan 
(Haryanto, 2016). Molekul air akan bergabung dan berikatan 
dengan molekul bahan dengan cara molekul air membentuk 
rongga kemudian molekul-molekul bahan dikelilingi oleh molekul 
air dan melepaskan diri dari partikel, semakin banyak molekul 
bahan yang dikelilingi oleh molekul air maka semakin tinggi 
kelarutan yang dihasilkan. Ikatan yang terjadi pada bahan 
dengan pelarut air pada umumnya adalah ikatan hidrogen. Hasil 
ini sesuai dengan pernyataan Fazaeli et al. (2012) menyatakan 
bahwa kadar air dalam bahan berbanding terbalik dengan sifat 
kelarutan dari bahan tersebut, hal ini diperkuat oleh Phisut (2012) 
bahwa semakin tinggi suhu pengeringan dan laju aliran udara 
pengering pada bahan maka akan menurunkan kandungan air 
bahan dan akan mempercepat kelarutan bahan tersebut 
sehingga kelarutan akan meningkat. 

 

4.1.2 Kadar Air 
Analisis kadar air bertujuan untuk mengetahui kandungan air 

pada perisa bubuk kaldu jamur tiram putih, hal ini karena air 
sangat berpengaruh pada mutu bahan yang akan dihasilkan. 
Hasil analisis kadar air perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dapat 
dilihat pada Lampiran 3. Berdasarkan hasil analisis ragam 
(ANOVA) menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi dari faktor 
suhu pengeringan (S) dan lama pengeringan (L) terhadap kadar 
air perisa bubuk kaldu jamur tiram putih karena memiliki nilai 
signifikan lebih dari 0,05 dan nilai F hitung lebih kecil dari F tabel 
5%, akan tetapi faktor suhu dan lama pengeringan memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap kadar air perisa bubuk kaldu 
jamur tiram putih. Hal ini dikarenakan faktor suhu dan lama 
pengeringan memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 dan nilai F 
hitung lebih besar dari F tabel 5%. Sehingga dilakukan uji lanjut 
BNT untuk mengetahui perbedaan diantara rata-rata faktor 
perlakuan. Hasil rerata kadar air perisa bubuk kaldu jamur tiram 
putih dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4. 
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Tabel 4.3 Rerata Kadar Air Perisa Bubuk Kaldu Jamur Tiram Putih 
Akibat Perbedaan Suhu Pengeringan  

Perlakuan 
Kode 

Rerata Kadar 
Air (%) 

BNT 5% 
Suhu Pengeringan (oC) 

60 S1 10,82 c 
0,8944 70 S2 8,75 b 

80 S3 7,18 a 

Keterangan: 1. Rerata dari 3 kali ulangan. 
2. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata 
(α=0,05). 

 
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

kadar air akibat perlakuan suhu pengeringan. Suhu pengeringan 
memiliki pengaruh yang nyata terhadap kadar air perisa bubuk 
kaldu jamur tiram putih yang dihasilkan. Kadar air tertinggi 
terdapat pada lama pengeringan 60oC sebesar 10,82% dan kadar 
air terendah terdapat pada suhu pengeringan 80oC sebesar 
7,18%. Semakin tinggi suhu pengeringan maka kadar air dalam 
perisa akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan semakin tinggi 
suhu maka air yang terkandung pada bahan akan menguap lebih 
banyak sehingga akan menurunkan kadar air bahan. Menurut 
Souza et al. (2015) bahwa semakin tinggi suhu udara yang 
digunakan maka semakin kecil kadar air karena semakin tinggi 
transfer energi yang dilakukan sehingga terjadi penguapan yang 
lebih besar. 
Tabel 4.4 Rerata Kadar Air Perisa Bubuk Kaldu Jamur Tiram Putih 
Akibat Perbedaan Lama Pengeringan 

Perlakuan 
Kode 

Rerata Kadar 
Air (%) 

BNT 5% 
Lama Pengeringan (jam) 

8 L1 9,72 c 
0,8944 10 L2 8,99 b 

12 L3 8,03 a 

Keterangan: 1. Rerata dari 3 kali ulangan. 
2. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata 
(α=0,05). 

 
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

kadar air akibat perlakuan lama pengeringan. Suhu pengeringan 
memiliki pengaruh yang nyata terhadap kadar air perisa bubuk 
kaldu jamur tiram putih yang dihasilkan. Kadar air tertinggi 
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terdapat pada lama pengeringan 8 jam sebesar 9,72% dan kadar 
air terendah terdapat pada lama pengeringan 12 jam sebesar 
8,03%. Semakin lama waktu pengeringan maka kadar air dalam 
perisa akan semakin menurun. Hal ini disebabkan semakin lama 
pengeringan yang dilakukan maka semakin lama bahan kontak 
dengan udara panas sehingga terjadi penguapan air yang lebih 
besar. Menurut Dendang dkk (2016) semakin lama pengeringan 
yang dilakukan maka bahan akan melepaskan air dari 
permukaan semakin besar dan kadar air yang dihasilkan semakin 
rendah. Grafik kadar air perisa bubuk kaldu jamur tiram putih 
dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 
Berdasarkan Gambar 4.3 kadar air perisa bubuk kaldu jamur 

tiram berkisar antara 6,37-11,84%. Nilai kadar air tertinggi yaitu 
sebesar 11,84% didapatkan pada perlakuan suhu pengeringan 
60oC dan lama pengeringan 8 jam. Kadar air terendah yaitu 
sebesar 6,37% didapatkan pada perlakuan suhu pengeringan 
80oC dan lama pengeringan 12 jam. Berdasarkan hasil tersebut 
bahwa semakin tinggi suhu pengeringan dan lama waktu 
pengeringan akan menurunkan kadar air yang terdapat pada 
perisa bubuk kaldu jamur tiram. Proses pengeringan pada perisa 
bubuk kaldu jamur tiram mengalami dua perpindahan yaitu 
perpindahan energi dari lingkungan untuk menguapkan air yang 
terdapat dipermukaan bahan perisa bubuk kaldu jamur tiram 
putih sehingga energi yang ada diudara lebih banyak 
dibandingkan energi yang ada pada bahan, oleh karena itu air 
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yang ada pada permukaan perisa menyerap energi udara yang 
ada sehingga akan menambah energi pada air. Energi tambahan 
ini membuat molekul-molekul air bergerak cepat dan melepaskan 
diri dari tarikan molekul air dibawahnya ke udara dan menjadi 
uap. Perpindahan berikutnya adalah perpindahan massa air yang 
terdapat didalam bahan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih ke 
permukaan karena adanya proses penguapan (Kha et al., 2010). 
Semakin tinggi suhu pengeringan maka air yang menguap akan 
lebih cepat dan semakin lama waktu pengeringan maka air yang 
menguap akan lebih banyak sehingga kandungan air yang 
terdapat pada bahan berkurang. Hal ini sesuai dengan penelitian 
yang telah dilakukan oleh Daza et al. (2016) dan Dendang dkk 
(2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi suhu udara 
pengering dan semakin lama proses pengeringan maka semakin 
besar kemampuan bahan untuk melepaskan air dari 
permukaannya, sehingga kadar air yang dihasilkan semakin 
rendah dan bahan yang dikeringkan semakin kering.  

 

4.1.4 Kadar Asam Glutamat 
Hasil analisis kadar asam glutamat perisa bubuk kaldu jamur 

tiram putih dapat dilihat pada Lampiran 4. Berdasarkan hasil 
analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa faktor suhu 
pengeringan dan interaksi dari faktor suhu dan lama pengeringan 
tidak berbeda nyata atau tidak berpengaruh signifikan (α=0,05) 
terhadap kadar asam glutamat perisa bubuk kaldu jamur tiram 
putih karena memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 dan nilai F 
hitung lebih kecil dari F tabel 5%, akan tetapi faktor lama 
pengeringan berbeda nyata atau memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap kadar asam glutamat perisa bubuk kaldu 
jamur tiram putih. Hal ini dikarenakan faktor lama pengeringan 
memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 dan nilai F hitung lebih 
besar dari F tabel 5%. Sehingga dilakukan uji lanjut BNT untuk 
mengetahui perbedaan diantara rata-rata faktor perlakuan. Hasil 
rerata kadar asam glutamat perisa bubuk kaldu jamur tiram putih 
dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6. 
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Tabel 4.5 Rerata Kadar Asam Glutamat Perisa Bubuk Kaldu Jamur 
Tiram Putih Akibat Perbedaan Suhu Pengeringan  

Perlakuan 
Kode 

Rerata Kadar asam 
glutamat (ppm) 

BNT 5% 
Suhu Pengeringan (oC) 

60 S1 702,79 a 
163,3444 70 S2 681,40 a 

80 S3 670,57 a 

Keterangan: 1. Rerata dari 3 kali ulangan. 
2. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata 
(α=0,05). 

 

Tabel 4.5 menunjukkan suhu pengeringan tidak memiliki 
pengaruh yang nyata terhadap kadar asam glutamat perisa 
bubuk kaldu jamur tiram putih yang dihasilkan. Hal ini 
dikarenakan perbedaan yang terjadi tidak terlalu jauh. Semakin 
tinggi suhu pengeringan maka kadar asam glutamat dalam perisa 
akan semakin menurun walaupun penurunan yang terjadi tidak 
terlalu jauh. Kadar asam glutamat tertinggi pada lama 
pengeringan 60oC sebesar 702,79 ppm dan kadar asam glutamat 
terendah terdapat pada suhu pengeringan 80oC sebesar 670,57 
ppm. 
Tabel 4.6 Rerata Kadar Asam Glutamat Perisa Bubuk Kaldu Jamur 
Tiram Putih Akibat Perbedaan Lama Pengeringan 

Perlakuan 

Kode 
Rerata Kadar Asam 

Glutamat (ppm) 
BNT 5% Lama Pengeringan 

(jam) 

8 L1 620,85 a 
163,3444 10 L2 781,82 b 

12 L3 652,10 a 

Keterangan: 1. Rerata dari 3 kali ulangan. 
2. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata 
(α=0,05). 

 
Tabel 4.6 menunjukkan bahwa lama pengeringan memiliki 

pengaruh yang nyata terhadap kadar air perisa bubuk kaldu 
jamur tiram putih yang dihasilkan. Kadar asam glutamat pada 
perisa mengalami kenaikan pada lama pengeringan 8 jam hingga 
10 jam namun mengalami penurunan pada lama pengeringan 12 
jam. Kadar asam glutamat tertinggi terdapat pada lama 
pengeringan 10 jam sebesar 781,82 ppm dan kadar asam 
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glutamat terendah pada lama pengeringan 8 jam sebesar 652,10 
ppm. Grafik kadar asam glutamat perisa bubuk kaldu jamur tiram 
putih dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 
 

Berdasarkan Gambar 4.4 kadar asam glutamat perisa bubuk 
kaldu jamur tiram berkisar antara 612,38-785,71 ppm. Nilai kadar 
asam glutamat tertinggi yaitu sebesar 785,71 ppm didapatkan 
pada perlakuan suhu pengeringan 60oC dan lama pengeringan 
10 jam. Kadar asam glutamat terendah yaitu sebesar 612,38 ppm 
didapatkan pada perlakuan suhu pengeringan 80oC dan lama 
pengeringan 12 jam. Pengeringan dengan lama waktu 8-10 jam 
mengalami peningkatan kadar asam glutamat, namun pada lama 
pengeringan 12 jam kadar asam glutamat mengalami penurunan. 

Peningkatan kadar asam glutamat pada lama pengeringan 
8-10 jam dikarenakan kandungan air pada perisa bubuk kaldu 
jamur tiram putih menurun dan terjadi penguapan yang lebih 
banyak. Menurunnya kadar air membuat kandungan lain pada 
bahan seperti protein meningkat (Lisa, 2015). Protein merupakan 
senyawa organik yang tersusun dari monomer asam amino yang 
dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Oleh karena 
itu semakin besar kadar protein maka kandungan asam amino 
yang terkandung didalamnya juga semakin banyak salah satunya 
adalah asam glutamat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sobri 
dkk (2017) bahwa semakin tinggi suhu pengeringan yang 
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digunakan pada bahan pangan maka akan menurunkan 
presentase kadar air yang terkandung didalamnya sehingga 
presentase kadar protein meningkat dan presentase asam amino 
yaitu asam glutamat pun meningkat. 

Pengeringan dengan lama waktu 12 jam kandungan asam 
glutamat pada perisa bubuk kaldu jamur tiram menurun. Hal ini 
disebabkan adanya reaksi Maillard yaitu reaksi yang terjadi 
antara gula pereduksi dengan gugus amin bebas dari asam 
amino atau protein akibat panas yang berlebih (Prasetyo dkk, 
2015). Reaksi Maillard menyebabkan kehilangan asam amino 
khususnya asam glutamat dan menyebabkan produk berwarna 
kecoklatan. Menurut Purwanto dan Bambang (2013) reaksi 
maillard tidak membutuhkan suhu yang tinggi, namun laju reaksi 
akan meningkat tajam dengan meningkatnya suhu dan lama 
pengeringan. Pada suhu pengeringan 80oC reaksi maillard lebih 
cepat terjadi. Hal ini sesuai dengan penelitian Prasetyo dkk 
(2015) bahwa pemanasan ikan bandeng cabut duri asap dengan 
suhu 40oC, 60 oC dan 80oC dengan lama pemanasan 1 jam, 2 jam 
dan 3 jam kandungan protein dan asam amino mengalami 
peningkatan pada lama pemanasan 1-2 jam namun pada lama 
pemanasan 3 jam mengalami penurunan yang disebabkan oleh 
denaturasi protein dan reaksi Maillard. Penyebab lain bahwa 
pada lama pengeringan berlebih protein yang terkandung pada 
perisa mengalami denaturasi sehingga kandungan asam amino 
akan menurun. Denaturasi protein merupakan pemecahan atau 
kerusakan struktur normal protein sehingga protein terkoagulasi 
yang diakibatkan oleh beberapa tekanan eksternal salah satunya 
adalah pemanasan (Yulianti dkk, 2015). Pemanasan dapat 
merusak asam amino dimana ketahanan protein oleh panas 
sangat terkait dengan asam amino penyusun protein tersebut 
sehingga hal ini yang menyebabkan kandungan asam glutamat 
pada perisa bubuk kaldu jamur tiram putih menurun dengan 
meningkatnya lama pemanasan. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Novia dkk (2011) dimana kandungan protein 
pada telur mengalami penurunan dengan proses pengeringan 
pada suhu 80 oC. Hal ini ditambahkan oleh Matsuura et al. (2015) 
menyatakan bahwa denaturasi protein pada umumnya mulai 
terjadi pada suhu 80 oC. 
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4.2 Perlakuan Terbaik 
Perlakuan terbaik didapatkan berdasarkan hasil uji 

karakteristik fisikokimia perisa bubuk kaldu jamur tiram putih 
meliputi rendemen, kelarutan, kadar air dan kadar asam 
glutamat. Perhitungan lengkap penentuan terbaik dengan 
metode multiple attribute dapat dilihat pada Lampiran 5. 
Perlakuan terbaik didapatkan dari nilai total terendah. Nilai total 
adalah penjumlahan dari nilai L1, L2 dan L∞. Hasil Penentuan 
perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 4.7. Perlakuan terbaik 
pada penelitian ini adalah perisa bubuk kaldu jamur tiram putih 
dengan kode S3L1 atau perisa bubuk kaldu jamur tiram putih 
dengan perlakuan suhu pengeringan 80oC dan lama pengeringan 
8 jam. Karakteristik fisikokimia yang terbaik pada perisa bubuk 
kaldu jamur tiram putih dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
Tabel 4.7 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan 
Parameter 

L1 L2 L∞ Total Rangking 

S1L1 0,9419 0,0203 0,1156 1,0778 8 
S1L2 0,9556 0,0140 0,1010 1,0706 7 
S1L3 0,9361 0,0193 0,0900 1,0453 4 
S2L1 0,9495 0,0130 0,0840 1,0464 5 
S2L2 0,9578 0,0098 0,0704 1,0381 2 
S2L3 0,9447 0,0147 0,0975 1,0569 6 
S3L1 0,9633 0,0060 0,0522 1,0215 1 
S3L2 0,9694 0,0059 0,0650 1,0403 3 
S3L3 0,9587 0,0151 0,1100 1,0839 9 

Keterangan: S1L1 : Suhu pengeringan 60oC, lama pengeringan 8 jam 
S1L2 : Suhu pengeringan 60oC, lama pengeringan 10 
jam  
S1L3 : Suhu pengeringan 60oC, lama pengeringan 12 
jam  
S2L1 : Suhu pengeringan 70oC, lama pengeringan 8 jam  
S2L2 : Suhu pengeringan 70oC, lama pengeringan 10 
jam  
S2L3 : Suhu pengeringan 70oC, lama pengeringan 12 
jam  
S3L1 : Suhu pengeringan 80oC, lama pengeringan 8 jam  
S3L2 : Suhu pengeringan 80oC, lama pengeringan 10 
jam  
S3L3 : Suhu pengeringan 80oC, lama pengeringan 12 
jam 
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Tabel 4.8 Karakteristik Perlakuan Terbaik Perisa Bubuk Kladu Jamur 
Tiram Putih 

Karakteristik Total 

Rendemen 21,30 % 
Kelarutan 82,58 % 
Kadar Air 7,75 % 

Kadar Asam Glutamat 621,54 ppm 

 
4.3 Neraca Massa  

Pada penelitian ini dihitung neraca massa dari perlakuan 
terbaik perisa bubuk kaldu jamur tiram yaitu pada suhu 
pengeringan 80oC dan lama pengeringan 8 jam. Perhitungan 
dilakukan dengan membagi setiap pembuatan perisa bubuk 
kaldu jamur tiram putih kedalam beberapa bagian proses atau 
stasiun kerja kemudian dibuat persamaan kesetimbangan 
materialnya. Besaran dari volume produk (milliliter) dikonversi ke 
besaran massa (gram) untuk mempermudah perhitungan 
kesetimbangan massa. Perhitungan neraca massa 
menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut: 

1. Aliran material input dan output  pada sistem mendekati 
proses steady state. 

2. Input dan reaksi zat-zat kimia diabaikan. 
3. Basis perhitungan dilakukan pada satu batch proses 

menggunakan satuan berat (gram). 
Hasil analisis neraca massa keseluruhan proses pembuatan 

perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dapat dilihat pada Lampiran 
6. Proses awal yang dihitung pada neraca massa adalah proses 
pencucian jamur tiram. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan 
kotoran-kotoran yang ada pada jamur tiram putih. Pencucian 
pada penelitian ini menggunakan air sebanyak 5.000 ml untuk 
2.500 g jamur tiram putih. Jamur setelah dicuci kemudian 
ditiriskan. Air sebanyak 1000 ml yang digunakan pada proses 
pencucian menghasilkan limbah air cucian bersama pengotornya 
sebesar 3.787,00 ml dan jamur tiram bersih sebesar 3.713,00 g. 
Penambahan berat pada jamur tiram dikarenakan bentuk jamur 
tiram yang berongga akan menangkap air sehingga terperangkap 
dan menambah bobot dari jamur tiram. Selanjutnya adalah 
proses perebusan yang bertujuan untuk mendapatkan kaldu atau 
ekstrak yang terdiri dari berbagai komponen-komponen senyawa 
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pada jamur tiram putih. Pada proses perebusan, material yang 
masuk adalah jamur tiram putih bersih sebesar 3.713,00 g dan 
air 5.000 ml (perbandingan 1:2 dengan jamur tiram putih sebelum 
pencucian) dihasilkan campuran air rebusan jamur tiram putih 
sebesar 8.013,55 g dan bahan yang menguap sebesar 669,45 g. 
Proses penyaringan I memisahkan antara jamur tiram putih 
dengan kaldu/filtrat jamur tiram putih. Massa jenis dari kaldu filtrat 
yang dihasilkan adalah 1,000512 g/cm3. Kaldu yang dihasilkan 
dari proses penyaringan I sebesar 5.910,02 ml atau 5.913,05 g 
dan ampas jamur tiram putih sebesar 2.100,50 g. Proses 
pencampuran bahan pendukung dilakukan sesuai dengan 
formulasi yang telah ditentukan. Kaldu jamur tiram putih sebesar 
5.913,05 g ditambahkan bawang putih 1,5% b/v (88,65 g), garam 
9,99% (591,00 g), gula 2% (118,20 g), lada 0,01% (0,59 g) 
menghasilkan output total campuran sebesar 6.711,49 g. Proses 
perebusan II material yang masuk sebesar 6.711,49 g dan output 
yang dihasilkan berupa air rebusan jamur tiram putih yang 
bercampur dengan bahan-bahan lainnya sebesar 6.548,91 g dan 
terdapat bahan yang menguap sebesar 162,58 g. Stasiun 
berikutnya adalah proses penyaringan II yang bertujuan untuk 
memisahkan ampas bahan pendukung dengan filtrat jamur tiram 
putih. Massa jenis filtrat yang dihasilkan sebesar 1,068364 g/cm3. 
Proses penyaringan II ini terdapat material yang masuk sebesar 
6.548,91 g dan material sebagai output berupa filtrat jamur tiram 
putih sebanyak 6.054,97 ml atau 6.468,91 g dan ampas sebesar 
80 g. Stasiun berikutnya yaitu proses pencampuran dengan 
bahan dekstrin. Material yang masuk yaitu filtrat jamur tiram putih 
sebanyak 6.468,91 g dan dekstrin 18,72% (1.211,00 g). Material 
yang keluar adonan perisa sebesar 7.679,91 g kemudian 
dilakukan proses pengeringan dan dihasilkan produk perisa 
bubuk kaldu jamur tiram putih sebesar 1.574,36 g dan bahan 
yang menguap sebesar 6.105,55 g. Perisa bubuk kaldu jamur 
tiram hasil pengeringan kemudian dilakukan proses pengecilan 
ukuran menggunakan alat berupa blender dihasilkan bubuk kaldu 
jamur tiram sebesar 1.566,76 g dan bahan yang tertinggal 
sebesar 7,6 g. Perisa bubuk kaldu jamur tiram kemudian diayak 
dengan ukuran 20 mesh yang bertujuan untuk mendapatkan 
ukuran yang seragam. Hasil ayakan didapatkan perisa bubuk 
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kaldu jamur tiram sebesar 1.554,50 g dan bahan tertinggal atau 
yang tidak lolos ayak sebesar 12,26 g. 

Jumlah bahan atau material yang masuk kedalam suatu 
proses operasi yang berubah menjadi sebuah produk atau output 
dapat digambarkan sebagai kesetimbangan massa. 
Kesetimbangan massa atau neraca massa mengikuti hukum 
kekekalan masa yaitu jumlah massa yang masuk kedalam suatu 
proses sama dengan jumlah massa yang keluar (Cholil dkk, 
2012). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah 
dilakukan bahwa jumlah bahan yang masuk berupa jamur tiram 
putih dan bahan pendukung lainnya kedalam proses dengan 
bahan yang keluar setelah proses yaitu perisa bubuk kaldu jamur 
tiram putih adalah sama atau seimbang. Kesetimbangan massa 
bertujuan untuk memengendalikan proses, mengetahui jumlah 
bahan yang masuk, bahan yang hilang selama proses dan jumlah 
produk yang dihasilkan secara kuantitatif serta mengontrol 
rendemen yang dihasilkan dari suatu proses dan dapat 
digunakan untuk produksi skala besar (Mustafa, 2015). Selain itu 
dengan adanya neraca massa dapat diketahui jumlah produk 
yang dihasilkan sehingga dapat digunakan untuk perhitungan 
biaya produksi.  

Neraca massa pembuatan perisa bubuk kaldu jamur tiram 
putih terdapat penurunan bobot hasil yang signifikan sebesar 
79,5%. Penurunan yang siginifikan terjadi pada proses 
pengeringan dimana dari 7.679,91 g adonan menjadi 1.574,36 g 
dengan bahan yang menguap sebesar 6.105,55 g. Hal ini terjadi 
karena adonan mengandung air, sehingga ketika proses 
pengeringan maka air yang terkandung dalam bahan akan 
bergerak menuju permukaan dan keluar menjadi uap. Air yang 
menguap berbanding lurus dengan laju pengeringan. Semakin 
tinggi laju pengeringan maka semakin banyak air yang diuapkan 
begitu sebaliknya. Pada awal pengeringan temperatur bahan 
lebih rendah dibanding temperatur udara disekitar sehingga laju 
pengeringan akan naik dengan kenaikan temperatur bahan untuk 
mendapatkan kondisi yang setimbang. Proses ini berlangsung 
singkat selanjutnya adalah laju pengeringan konstan dimana 
yang dihilangkan hanya air yang terkandung pada permukaan 
bahan, besarnya laju berfluktuasi naik turun berusaha 
mempertahankan kedudukannya sehingga dapat dianggap 



59 
 

membentuk garis lurus horizontal dengan tren yang seimbang. 
Periode selanjutnya adalah laju pengeringan menurun, hal ini 
dikarenakan kandungan air dalam bahan sudah sedikit untuk 
diuapkan. Kurva laju pengeringan dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 
4.4 Biaya Produksi 

Analisis biaya produksi bertujuan untuk memberikan 
informasi mengenai biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 
perisa bubuk kaldu jamur tiram putih. Penentuan biaya produksi 
dihitung dalam skala laboratorium dan dengan waktu produksi 1 
bulan (20 hari). Asumsi yang digunakan adalah berdasarkan 
penelitian. Dalam sekali produksi menggunakan jamur tiram putih 
sebanyak 2.500 gram dan produk yang dihasilkan sebanyak 
1.554,50 gram perisa bubuk kaldu jamur tiram putih. Produk 
tersebut dikemas dengan ukuran 50 gram per kemasan sehingga 
didapatkan total produk dalam sekali produksi adalah 31 
kemasan, sehingga dalam 1 bulan menghasilkan 620 kemasan. 
Biaya produksi serbuk perisa bubuk kaldu jamur tiram putih 
meliputi biaya bahan baku/tidak tetap, biaya penyusutan aktiva 
tetap, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dan 
biaya operasional. Rincian biaya produksi perisa bubuk kaldu 
jamur tiram putih dapat dilihat pada Lampiran 7. Biaya produksi 
serbuk perisa bubuk kaldu jamur tiram putih dalam satu bulan 
produksi adalah Rp 5.474.616,65 yang dapat dilihat pada Tabel 
4.9. 

Penentuan biaya produksi dapat digunakan untuk 
mendapatkan harga pokok produksi. Penentuan harga pokok 
produksi tersebut dapat menggunakan metode full costing atau 
variable costing (Samsul, 2013). Metode full costing adalah 
metode penentuan harga pokok produksi yang melibatkan biaya 
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 
pabrik yang bersifat variabel maupun tetap. Metode variable 
costing disebut juga direct costing adalah metode penentuan 
harga pokok produksi yang melibatkan biaya bahan baku, biaya 
tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang bersifat 
variabel (Sari dan Fazli, 2016). Penentuan HPP (Harga Pokok 
Produksi) pada penelitian ini menggunakan metode full costing 
dapat dilihat pada Tabel 4.9. Berdasarkan metode tersebut 
didapatkan harga pokok produksi sebesar Rp 8.830,03 per 
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kemasan. Apabila diasumsikan penjualan setiap kemasan 
mendapatkan keuntungan sebesar 30% maka harga jual sebesar 
Rp 11.479,03 atau dibulatkan menjadi Rp 11.500,00. Harga 
pokok produksi tersebut adalah harga yang digunakan pada 
skala laboratoium, harga tersebut dapat turun atau lebih kecil 
apabila produksinya ditingkatkan menjadi skala yang lebih besar. 
Tabel 4.9 Biaya Produksi dan Harga Pokok Produksi Perisa Bubuk 
Kaldu Jamur Tiram Putih 

No Jenis Total Harga (Rp) 

1 Biaya Bahan Baku dan Pendukung 2.217.384,80 
2 Biaya Tenaga Kerja Langsung 1.200.000,00 
3 Biaya Penyusutan Alat 290.083,33 
4 Biaya Overhead Pabrik 461.548,51 
5 Biaya Operasional 1.305.600,00 

Total Biaya Produksi 5.474.616,65 

Total Produk (kemasan) 620 

Harga Pokok Produksi 8.830,03 

Harga Jual (Keuntungan 30%) 11.479,03 

 
4.5 Perbandingan Perlakuan Terbaik Perisa Bubuk Kaldu 

Jamur Tiram Putih dengan SNI dan Produk Pasar 
4.5.1 Perbandingan Perlakuan Terbaik Perisa Bubuk Kaldu 

Jamur Tiram Putih dengan SNI  
Perbandingan perlakuan terbaik perisa bubuk kaldu jamur 

tiram dengan SNI dilakukan berdasarkan standar mutu kaldu 
yaitu menurut SNI No. 01-4218-1996. Perbandingan dengan SNI 
bertujuan untuk mengetahui apakah perisa bubuk kaldu jamur 
tiram sudah sesuai standar dan layak untuk dikonsumsi atau 
tidak. Hasil perisa bubuk kaldu jamur tiram putih yang 
dibandingkan dengan SNI No. 01-4218-1996 dapat dilihat pada 
Tabel 4.10.  
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Tabel 4.10 Perbandingan Perlakuan Terbaik dengan SNI No. 01-4218-
1996 

Parameter SNI Perlakuan Terbaik 

Warna, Bau dan 
Rasa 

Normal Normal 

Kadar Nitrogen 
Total 

Min 0,01 (kaldu daging, 
kaldu unggas) 

1,88 
 

Min 0,04 (kaldu daging 
lainnya) 

Kadar Nitrogen 
Amino 

Min 0,02 (Kaldu daging 
lainnya) 

0,06 

Nitrogen Klorida Maks 1,25 - 

Lemak 
Min 0,3 (kaldu daging 

berlemak) 
0,6 

 
Berdasarkan Tabel 4.10 hasil penelitian perlakuan terbaik 

perisa bubuk kaldu jamur tiram putih pada parameter warna, bau 
dan rasa adalah normal. Parameter nitrogen total atau disebut 
juga kadar protein sebesar 1,88%. Parameter nitrogen amino 
yang dianalisis pada penelitian ini adalah kadar asam glutamat 
yaitu sebesar 0,06%. Parameter lemak sebesar 0,6%. 
Berdasarkan hasil perbandingan perisa bubuk kaldu jamur tiram 
dengan SNI No. 01-4218-1996 pada semua parameter yang diuji 
sesuai dengan standar yang ditentukan. Hal ini menunjukkan 
bahwa perisa bubuk kaldu jamur tiram baik untuk dikonsumsi dan 
dapat dipasarkan.  

  

4.5.2 Perbandingan Perlakuan Terbaik Perisa Bubuk Kaldu 
Jamur Tiram Putih dengan Produk Pasar 

Perbandingan perlakuan terbaik perisa bubuk kaldu jamur 
tiram putih dengan produk pasar dilakukan berdasarkan 
karakteristik fisikokimia meliputi kelarutan, kadar air dan kadar 
asam glutamat. Produk pasar yang digunakan sebagai 
pembanding adalah produk yang sudah beredar dipasaran 
diantaranya adalah perisa rasa ayam merk “Royco”, perisa rasa 
sapi “Masako” dan perisa rasa jamur merk “Wehi”. Hasil 
pengujian perbandingan perlakuan terbaik perisa bubuk kaldu 
jamur tiram putih dengan produk pasar dapat dilihat pada Tabel 
4.11. 
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Tabel 4.11 Perbandingan Perlakuan Terbaik Perisa Bubuk Kaldu Jamur 
Tiram Putih dengan Produk Pasar 

 
Berdasarkan Tabel 4.11 perisa bubuk kaldu jamur tiram 

memiliki kandungan kadar air yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan produk pasar dan memiliki kandungan asam glutamat 
yang lebih kecil. Pada karakteristik kelarutan tidak terdapat 
perbedaan yang terlalu jauh antara perlakuan terbaik perisa 
bubuk kaldu jamur tiram putih dengan produk pasar yang ada. 
Kelarutan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih berada diantara 
produk pembanding. Kadar air terendah dimiliki oleh perisa 
dengan merk “Royco”. Kandungan asam glutamat tertinggi 
dimiliki oleh perisa dengan merk “Wehi”. Kelarutan tertinggi 
dimiliki oleh perisa dengan merk “Royco” yaitu sebesar 87,27% 
dan terendah dimiliki oleh perisa dengan merk “Wehi” sebesar 
73,86%. 

Kelarutan perisa bubuk kaldu jamur tiram putih berada 
diantara kelarutan produk pasar yang dibandingkan, hal ini 
menandakan bahwa kelarutan dari perisa bubuk kaldu jamur 
tiram cukup bagus. Kelarutan sangat penting bagi perisa karena 
merupakan bahan dengan cara pemakaiannya dicampurkan 
dengan bahan lain, apabila kelarutannya rendah maka 
kualitasnya juga akan rendah. Kandungan air yang tertinggi 
dimiliki perlakuan terbaik perisa bubuk kaldu jamur tiram putih 
dikarenakan alat pengering yang digunakan masih tergolong 
sederhana karena merupakan alat lokal dibandingkan dengan 
produk pasar yang sudah memiliki alat yang lebih canggih dan 
sudah teroptimasi dengan baik. Kandungan asam glutamat pada 
perlakuan terbaik juga lebih rendah dan berbeda jauh dengan 
produk pasar, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal 
diantaranya adalah penambahan dekstrin pada pembuatan 
perisa bubuk kaldu jamur tiram menyebabkan konsentrasi asam 
glutamat pada perisa bubuk kaldu jamur tiram lebih rendah 

Karakteristik 
Perlakuan 

Terbaik 

Produk 

Royco Masako Wehi 

Kelarutan (%) 82,14 87,27 81,78 73,86 
Kadar Air (%) 7,75 3,15 3,40 3,77 
Kadar Asam 

Glutamat (ppm) 
621,54 14.295 7.995 32.395 
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dibandingkan dengan konsentrasi dekstrin dan kandungan 
lainnya. Faktor lain yang menyebabkan kandungan asam 
glutamat pada perisa bubuk kaldu jamur tiram lebih rendah 
karena produk pasar merupakan perisa sintetik. Perisa sintetik 
merupakan perisa yang menggunakan bahan kimiawi. Salah satu 
komposisi yang ada pada produk pasar adalah Monosodium 
Glutamat (MSG). MSG merupakan perisa sintetik yang apabila 
dikonsumsi berlebihan berbahaya bagi tubuh. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Blaylock (2009) bahwa MSG bersifat 
excitotoxin yaitu molekul beracun yang merangsang sel saraf 
hingga membahayakan atau mematikan sel saraf dan berpotensi 
memicu penurunan daya otak, pusing, mual, penyakit alzeimer 
dan yang lainnya. Perisa sintetik pada umumnya akan memiliki 
kandungan asam glutamat lebih banyak dibandingkan dengan 
perisa alami, karena perisa alami hanya mengandung asam 
glutamat yang berasal dari bahan utamanya saja tidak terdapat 
tambahan asam glutamat dari bahan kimia. Perlakuan terbaik 
perisa bubuk kaldu jamur tiram putih merupakan perisa alami 
oleh karena itu mengandung asam glutamat lebih sedikit 
dibandingkan dengan produk pasar. Namun, perisa bubuk kaldu 
jamur tiram lebih aman untuk dikonsumsi karena tidak 
mengandung bahan kimia tambahan atau perisa sintetik.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan suhu dan 
lama pengeringan memberikan pengaruh terhadap 
karakteristik fisikokimia bubuk kaldu jamur tiram putih. Faktor 
suhu pengeringan berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap 
parameter rendemen, kelarutan, kadar air namun tidak pada 
kadar asam glutamat. Faktor lama pengeringan berpengaruh 
nyata terhadap parameter rendemen, kelarutan, kadar air 
dan kadar asam glutamat. Interaksi antara perlakuan suhu 
pengeringan dan lama pengeringan berpengaruh nyata 
(α=0,05) terhadap parameter rendemen dan kelarutan 
namun tidak berpengaruh nyata (α=0,05) atau tidak terjadi 
interaksi terhadap parameter kadar air dan kadar asam 
glutamat.  

2. Perlakuan terbaik didapatkan pada perisa bubuk kaldu jamur 
tiram putih dengan suhu pengeringan 80oC selama 8 jam 
dengan rendemen sebesar 21,30%, kelarutan 82,58%, kadar 
air 7,75% dan kadar asam glutamat 621,54 ppm. Biaya 
produksi perisa bubuk kaldu jamur tiram putih berdasarkan 
perlakuan terbaik pada skala laboratorium selama 1 bulan 
didapatkan sebesar Rp5.474.616,65 dengan total produk 
620 kemasan dan setiap kemasan memiliki isi 50 gram. HPP 
(Harga Pokok Produksi) dari perisa bubuk kaldu jamur tiram 
ini sebesar Rp 8.830,03 dan apabila dijual dengan 
keuntungan 30% adalah Rp 11.479,03. Perisa bubuk kaldu 
jamur tiram sudah sesuai dengan standar SNI No. 01-4218-
1996 tentang syarat mutu kaldu. Perisa bubuk kaldu jamur 
tiram apabila dibandingkan dengan produk pasar (Royco, 
Masako, Wehi) memiliki kadar air lebih tinggi dan kadar asam 
glutamat lebih rendah namun memiliki kelarutan yang hampir 
sama. 
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5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian 

adalah: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis 
organoleptik untuk mengetahui tingkat kesukaan atau 
penerimaan konsumen. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai umur 
simpan produk. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Data Analisis Rendemen Perisa Bubuk Kaldu 

Jamur Tiram Putih 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata 

SD 
1 2 3 

S1L1 23,12 22,08 24,16 69,35 23,12 1,04 

S1L2 20,95 22,01 21,63 64,58 21,53 0,53 

S1L3 15,28 13,95 14,88 44,10 14,70 0,68 

S2L1 23,50 22,46 20,63 66,59 22,20 1,45 

S2L2 18,23 16,78 18,10 53,11 17,70 0,80 

S2L3 13,50 13,83 15,03 42,35 14,12 0,80 

S3L1 22,09 20,97 20,84 63,90 21,30 0,69 

S3L2 16,95 16,01 18,06 51,02 17,01 1,03 

S3L3 14,66 12,18 12,34 39,18 13,06 1,39 

Total 168,26 160,26 165,66 494,18 

Rata-rata 56,09 53,42 55,22 

 

Tabel ANOVA 
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Tabel Uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) 
 

 

 

 

  

Kode 
Rerata Rendemen 

(%) 
R(ρ, v, α) DMRT 5% Notasi 

S1L1 23,12±1,04  2,998 1,5996 c 
S2L2 21,53±0,54  3,144 1,6774 c 
S3L3 14,70±0,68  3,235 1,7260 a 
S2L1 22,20±1,45  3,297 1,7591 c 
S2L2 17,70±0,80  3,343 1,7836 b 
S2L3 14,12±0,80  3,376 1,8012 a 
S3L1 21,30±0,69  3,402 1,8151 c 
S3L2 17,01±1,03  3,422 1,8258 b 
S3L3 13,06±1,39    a 
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Lampiran 2. Data Analisis Kelarutan Perisa Bubuk Kaldu 
Jamur Tiram Putih 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata 

SD 
1 2 3 

S1L1 69,14 69,86 68,07 207,07 69,02 0,90 

S1L2 72,65 70,91 72,86 216,41 72,14 1,07 

S1L3 74,77 76,53 74,66 225,96 75,32 1,05 

S2L1 73,27 73,39 73,56 220,22 73,41 0,15 

S2L2 79,30 78,79 78,59 236,69 78,90 0,37 

S2L3 80,70 82,86 81,71 245,27 81,76 1,08 

S3L1 83,29 81,87 81,25 246,42 82,14 1,05 

S3L2 87,72 85,81 85,70 259,23 88,97 1,13 

S3L3 93,38 94,49 91,71 279,59 93,20 1,40 

Total 714,22 714,51 708,13 2136,85 

Rata-rata 79,36 79,39 78,68 

 

Tabel ANOVA 
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Tabel Uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) 

Kode Rerata Kelarutan (%) R(ρ, v, α) DMRT 5% Notasi 

S1L1 69,02±0,90 a 2,998 1,5731 a 
S2L2 72,14±1,07 b 3,144 1,6497 b 
S3L3 75,32±1,05 c 3,235 1,6975 c 
S2L1 73,41±0,15 b 3,297 1,7300 b 
S2L2 78,89±0,37 d 3,343 1,7541 d 
S2L3 81,76±1,08 e  3,376 1,7715 e 
S3L1 82,14±1,05 e 3,402 1,7851 e 
S3L2 86,41±1,13 f 3,422 1,7956 f 
S3L3 93,19±1,4 g   g 
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Lampiran 3. Data Analisis Kadar Air Perisa Bubuk Kaldu 
Jamur Tiram Putih 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata 

SD 
1 2 3 

S1L1 12,02 12,39 11,12 35,52 11,84 0,65 

S1L2 10,80 10,63 10,61 32,04 10,68 0,10 

S1L3 9,11 9,29 11,38 29,78 9,93 1,26 

S2L1 9,47 9,50 9,79 28,76 9,59 0,18 

S2L2 8,58 8,71 9,30 26,59 8,86 0,38 

S2L3 7,51 7,76 8,12 23,39 7,80 0,31 

S3L1 7,39 7,51 8,34 23,24 7,75 0,52 

S3L2 7,23 6,98 8,08 22,29 7,43 0,58 

S3L3 6,03 6,20 6,87 19,10 6,37 0,44 

Total 78,13 78,97 83,62 240,71 

Rata-rata 79,36 79,39 78,68 

 

Tabel ANOVA 
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Tabel Uji BNT (α=0,05) 

Perlakuan 
Rerata Kadar 

Air (%) 
BNT 5% Notasi 

S1 10,82  
0,8944 

c  
S2 8,75  b  
S3 7,18  a 

 

Perlakuan 
Rerata Kadar 

Air (%) 
BNT 5% Notasi 

L1 9,72  
0,8944 

C 
L2 8,99  B 
L3 8,03  A 

 

 

 

 

 



87 
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Lampiran 4. Data Analisis Kadar Asam Glutamat Perisa 
Bubuk Kaldu Jamur Tiram Putih 

 

a. Hasil Pengukuran Larutan Standar Glutamat 
 

Konsentrasi Abs 

0 0 

200 0,172 

400 0,421 

600 0,54 

800 0,675 

1000 0,824 

 

b. Kurva Larutan Standar Glutamat 
 

 

  

y = 0,0008x + 0,0281
R² = 0,9865
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c. Pengukuran Kandungan Asam Glutamat Pada Perisa 
Bubuk Kladu Jamur Tiram Putih 
 

Perlakua
n 

Ulangan 
Total 

Rata-
rata 

SD 
1 2 3 

S1L1 651,13 659,88 557,38 1868,38 622,79 56,82 

S1L2 
714,88 692,38 949,88 2357,13 785,71 

142,6
2 

S1L3 
583,63 789,88 726,13 2099,63 699,88 

105,6
0 

S2L1 591,13 659,88 603,63 1854,63 618,21 36,62 

S2L2 876,13 701,13 768,63 2345,88 781,96 88,26 

S2L3 634,88 653,63 643,63 1932,13 644,04 9,38 

S3L1 
563,63 488,63 812,38 1864,63 621,54 

169,4
7 

S3L2 786,13 831,13 716,13 2333,38 777,79 57,95 

S3L3 596,13 587,38 653,63 1837,13 612,38 35,99 

Total 
5997,6

3 
6063,8

8 
6431,3

8 
18492,8

8 
6164,2
9 

Rata-
rata 666,40 673,76 714,60 

 

Tabel ANOVA 
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Tabel Uji BNT (α=0,05) 

Perlakuan 

Rerata Kadar 
asam 

glutamat 
(ppm) 

BNT 5% Notasi 

S1 702,79  
163,3444 

a 
S2 681,40  a 
S3 670,57  a 

 

Perlakuan 

Rerata Kadar 
asam 

glutamat 
(ppm) 

BNT 5% Notasi 

L1 620,85  
163,3444 

a 
L2 781,82  b 
L3 652,10  a 
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Lampiran 5. Data Hasil Penentuan Perlakuan Terbaik 
Berdasarkan Karakteristik Fisikokimia 
(Rendemen, Kelarutan, Kadar Air dan Kadar 
Asam Glutamat) 

 

λ = 1/jumlah parameter 
 = 1/4 = 0,25 
λ 2 = (0,25)2 = 0,0625 

Perlakuan 

Karakteristik 

Rendemen 
(%) 

Kelarutan 
(%) 

Kadar 
Air (%) 

Kadar Asam 
Glutamat 

(ppm) 

S1L1 23,12 69,02 11,84 622,79 

S1L2 21,53 72,14 10,68 785,71 

S1L3 14,70 75,32 9,93 699,88 

S2L1 22,20 73,41 9,59 618,21 

S2L2 17,70 78,90 8,86 781,96 

S2L3 14,12 81,76 7,80 644,04 

S3L1 21,30 82,14 7,75 621,54 

S3L2 17,01 88,97 7,43 777,79 

S3L3 13,06 93,20 6,37 612,38 

 

dk (Derajat 
Kerapatan) 

Karakteristik 

Rendemen Kelarutan 
Kadar 

Air 
Kadar Asam 

Glutamat 

S1L1 1 0,74 0,54 0,79 

S1L2 0,93 0,76 0,60 1,00 

S1L3 0,64 0,81 0,64 0,89 

S2L1 0,96 0,78 0,66 0,79 

S2L2 0,77 0,84 0,72 1,00 

S2L3 0,61 0,87 0,82 0,82 

S3L1 0,92 0,88 0,82 0,79 

S3L2 0,74 0,92 0,86 0,99 

S3L3 0,56 1,00 1,00 0,78 
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1-dk 

Karakteristik 

Rendemen Kelarutan Kadar Air 
Kadar Asam 

Glutamat 

S1L1 0,00 0,26 0,46 0,21 

S1L2 0,07 0,24 0,40 0,00 

S1L3 0,36 0,19 0,36 0,11 

S2L1 0,04 0,22 0,34 0,21 

S2L2 0,23 0,16 0,28 0,00 

S2L3 0,39 0,13 0,18 0,18 

S3L1 0,08 0,12 0,18 0,21 

S3L2 0,26 0,08 0,14 0,01 

S3L3 0,44 0,00 0,00 0,22 

λ  (1-
dk) 

Karakteristik 

L∞ 
Rendemen Kelarutan 

Kadar 
Air 

Kadar Asam 
Glutamat 

S1L1 0,0000 0,0651 0,1156 0,0519 0,1156 

S1L2 0,0175 0,0590 0,1010 0,0000 0,1010 

S1L3 0,0900 0,0487 0,0897 0,0273 0,0900 

S2L1 0,0100 0,0549 0,0840 0,0533 0,0840 

S2L2 0,0575 0,0397 0,0704 0,0012 0,0704 

S2L3 0,0975 0,0328 0,0459 0,0451 0,0975 

S3L1 0,0200 0,0302 0,0445 0,0522 0,0522 

S3L2 0,0650 0,0191 0,0358 0,0025 0,0650 

S3L3 0,1100 0,0000 0,0000 0,0552 0,1100 
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λ 2 (1-dk) 
Karakteristik 

Total L1 
Rendemen Kelarutan Kadar Air Kadar Asam Glutamat 

S1L1 0,0000 0,0163 0,0289 0,0130 0,0581 0,9419 

S1L2 0,0044 0,0147 0,0252 0,0000 0,0444 0,9556 

S1L3 0,0225 0,0122 0,0224 0,0068 0,0639 0,9361 

S2L1 0,0025 0,0137 0,0210 0,0133 0,0505 0,9495 

S2L2 0,0144 0,0099 0,0176 0,0003 0,0422 0,9578 

S2L3 0,0244 0,0082 0,0115 0,0113 0,0553 0,9447 

S3L1 0,0050 0,0076 0,0111 0,0131 0,0367 0,9633 

S3L2 0,0163 0,0048 0,0089 0,0006 0,0306 0,9694 

S3L3 0,0275 0,0000 0,0000 0,0138 0,0413 0,9587 

 

(1-dk)2 

Karakteristik 

Rendemen Kelarutan Kadar Air 
Kadar Asam 

Glutamat 

S1L1 0,0000 0,0677 0,2138 0,0430 

S1L2 0,0049 0,0556 0,1631 0,0000 

S1L3 0,1296 0,0379 0,1286 0,0119 

S2L1 0,0016 0,0481 0,1128 0,0455 

S2L2 0,0529 0,0252 0,0794 0,0000 

S2L3 0,1521 0,0172 0,0336 0,0325 

S3L1 0,0064 0,0146 0,0317 0,0436 

S3L2 0,0676 0,0058 0,0205 0,0001 

S3L3 0,1936 0,0000 0,0000 0,0487 
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λ 2 (1-dk)2 
Karakteristik 

Total (L2) 
Rendemen Kelarutan Kadar Air Kadar Asam Glutamat 

S1L1 0,0000 0,0042 0,0134 0,0027 0,0203 

S1L2 0,0003 0,0035 0,0102 0,0000 0,0140 

S1L3 0,0081 0,0024 0,0080 0,0007 0,0193 

S2L1 0,0001 0,0030 0,0071 0,0028 0,0130 

S2L2 0,0033 0,0016 0,0050 0,0000 0,0098 

S2L3 0,0095 0,0011 0,0021 0,0020 0,0147 

S3L1 0,0004 0,0009 0,0020 0,0027 0,0060 

S3L2 0,0042 0,0004 0,0013 0,0000 0,0059 

S3L3 0,0121 0,0000 0,0000 0,0030 0,0151 

 

Hasil L1 L2 L∞ Total Ranking 

S1L1 0,9419 0,0203 0,1156 1,0778 8 

S1L2 0,9556 0,0140 0,1010 1,0706 7 

S1L3 0,9361 0,0193 0,0900 1,0453 4 

S2L1 0,9495 0,0130 0,0840 1,0464 5 

S2L2 0,9578 0,0098 0,0704 1,0381 2 

S2L3 0,9447 0,0147 0,0975 1,0569 6 

S3L1 0,9633 0,0060 0,0522 1,0215 1 

S3L2 0,9694 0,0059 0,0650 1,0403 3 

S3L3 0,9587 0,0151 0,1100 1,0839 9 
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Lampiran 6. Data Hasil Perhitungan Neraca Massa 
 
a. Proses Pencucian 

 

Pencucian

Jamur Tiram Putih 2.500,00 

gram

Air 5.000,00 ml=g

Jamur Tiram Putih Bersih 

3.713,00 gram
Air Limbah Cucian 3.787,00 

ml  

 

No. Bahan Masuk Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 
Jamur Tiram 

Putih 
2.500 

Jamur Tiram 
Putih Bersih 

3.713,00  

2 Air 5.000 
Air Limbah 

Cucian 
3.787,00  

Total 7.500,00  7.500,00  

 
b. Proses Perebusan  

Perebusan

Jamur Tiram Putih 3.713,00 

gram

Air 5.000,00 ml=g

Bahan yang menguap 
699,45 gram

Air Rebusan Jamur Tiram 
Putih 8.013,55 gram 

 

No. 
Bahan 
Masuk 

Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 
Jamur Tiram 

Putih 
3.713,00 

Air Rebusan 
Jamur Tiram 

Putih 
8.013,55  

2 Air 5.000,00 
Bahan yang 

Menguap 
699,45  

Total 8.713,00   8.713,00  

 
c. Proses Penyaringan I 

 

Penyaringan I
Air Rebusan Jamur Tiram Putih 

8.013,55 gram

Filtrat Jamur Tiram Putih 

5.913,05 gram

Ampas 2.100,50 gram
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No. Bahan Masuk Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 
Air Rebusan 
Jamur Tiram 

Putih 
8.013,55  

Filtrat Jamur 
Tiram Putih 

5.913,05  

2   Ampas 2.100,50  

Total 8.013,55   8.013,55  

 
d. Proses Pencampuran Bahan 

Pencampuran Bahan

Filtrat Jamur Tiram Putih 

5.913,05 gram

Bawang putih 88,65 gram

Garam 591,00 gram

Gula 118,2 gram
Lada 0,59 gram

Filtrat campuran 6.711,49 

gram

 
No. Bahan Masuk Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 
Filtrat Jamur 
Tiram Putih 

5.913,05  
Filtrat 

Campuran 
6.711,49  

2 Bawang Putih 88,65    

3 Garam 591,00    

4 Gula 118,20    

5 Lada 0,59    

Total 6.711,49   6.711,49  

 
e. Proses Perebusan II 

Pencampuran Bahan

Filtrat Jamur Tiram Putih 

6.711,49 gram

Bahan yang menguap 
162,58 gram

Filtrat campuran 6.548,91 

gram
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No. 
Bahan 
Masuk 

Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 
Filtrat Jamur 
Tiram Putih 

6.711,49  
Filtrat 

Campuran 
6.548,91  

   
Bahan yang 

Menguap 
162,58  

Total 6.711,49   6.711,49  

 
f. Proses Penyaringan II 

 

Penyaringan IIFiltrat Campuran 6.548,91 gram
Filtrat Jamur Tiram Putih 6.468,91 gram

Ampas 80,00  gram

 
 

No. Bahan Masuk Berat (g) 
Bahan 
Keluar 

Berat (g) 

1 
Filtrat 

Campuran 
6.548,91  

Filtrat Jamur 
Tiram Putih 

 6.468,91  

   Ampas 80,00  

Total 6.548,91   6.548,91  

 
g. Proses Pencampuran dengan Dekstrin  

 

Pencampuran 

dengan Dekstrin
Adonan Perisa Bubuk Kaldu Jamur 

Tiram Putih 7.679,91 gram

Filtrat Jamur Tiram Putih 

6.468,91 gram

Dekstrin 1.211,00 gram
 

 
No. Bahan Masuk Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 
Filtrat Jamur 
Tiram Putih 

6.468,91  

Adonan Perisa 
Bubuk Kaldu 
Jamur Tiram 

Putih 

7.679,91  

2 Dekstrin 1.211,00    

Total 7.679,91   7.679,91  

 
  



100 
 

h. Proses Pengeringan 
 

Pengeringan
Perisa Bubuk Kaldu Jamur Tiram Putih 

1.574,36 gram 

Bahan yang menguap 

6.105,55 gram

Adonan Perisa Bubuk Kaldu Jamur 

Tiram Putih 7.679,91 gram

 
 

No. Bahan Masuk Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 

Adonan Perisa 
Bubuk Kaldu 
Jamur Tiram 

Putih 

7.679,91  
Perisa Bubuk 
Kaldu Jamur 
Tiram Putih 

1.574,36  

2   
Bahan yang 

Menguap 
6.105,55  

Total 7.679,91   7.679,91  

 
i. Proses Pengecilan Ukuran 

 

Pengecilan UkuranPerisa Bubuk Kaldu Jamur Tiram 

Putih 1.574,36 gram 

Bubuk Perisa 1.566,76 gram 

Bahan yang tertinggal 7,60 gram

 
 

No. Bahan Masuk Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 
Perisa Bubuk 
Kaldu Jamur 
Tiram Putih 

1.574,36  Bubuk Perisa 1.566,76  

   
Bahan yang 
Tertinggal 

7,60  

Total 1.574,36   1.574,36  
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j. Proses Pengayakan 
 

Pengayakan 

(20 mesh)Bubuk Perisa 1.566,76 gram 

Bubuk Perisa ukuran 20 mesh 

1.554,50 gram 

Bahan yang tertinggal 12.26 gram

 

No. 
Bahan 
Masuk 

Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 Bubuk Perisa 1.566,76  
Buuk Perisa Uk. 

20 mesh 
1.554,50  

2   
Bahan yang 
Tertinggal 

12,26  

Total 1.566,76   1.566,76  
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Lampiran 7. Rincian  Biaya Produksi Perisa Bubuk Kaldu 
Jamur Tiram Putih 

 
Rincian Produksi dalam 1 Bulan  

Produksi 1 hari = 31 produk, @50 gram) 

Produksi 1 bulan = 20 hari x 31 produk = 620 produk 

 

Biaya Tidak Tetap 
 

Kebutuhan Bahan Baku dan Pendukung 

No. Jenis 

Harga 
per 

satuan 
(Rp)/kg 

Kebutuhan 
(g)/hari 

Kebutuhan 
(g)/bulan 

Total 
Biaya 
(Rp) 

1 
Jamur 
Tiram 
Putih 

15.000 2.500 50.000 
750.000,0

0 

2 Dekstrin 39.000 1.211,00 24.220 
944.580,0

0 

3 Garam 5.220 591,00 11.820 61.700,40 

4 
Bawang 

Putih 
18.400 88,65 1.773 32.623,20 

5 Gula 10.800 118,20 2.364 25.531,20 

6 Lada 250.000 0,59 11,8 2.950,00 

7 
Alumuni
um Foil 

20.000 1 buah 20 buah 
400.000,0

0 

Total 2.217.384,80 

 

Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Kebutuhan Tenaga Kerja Langsung 

No. Jenis 
Ju
mla
h 

Gaji per 
hari (Rp) 

Gaji per 
bulan (Rp) 

Total Biaya 
(Rp) 

1 
Operator 
Produksi 

1 60.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

Total 1.200.000,00 

 



103 
 

Biaya Tetap 
 

Kebutuhan Bahan Baku 

No. Jenis 
Harga per 

satuan (Rp) 
Jumlah 

Total 
Harga (Rp) 

Umur 
Ekonomis 
(Tahun) 

Penyusutan/
Tahun (Rp) 

Penyusutan/
Bulan (Rp) 

1 
Cabinet 
Dryer 

11.800.000,00 1 
11.800.000,

00 
5 2.360.000,00 196.666,67 

2 Kompor 230.000,00 1 230.000,00 5 46.000,00 3.833,33 

3 
Tabung 

Gas 
100.000,00 1 100.000,00 5 20.000,00 1.666,67 

4 Regulator 80.000,00 1 80.000,00 5 16.000,00 1.333,33 

5 Panci 100.000,00 2 200.000,00 1 200.000,00 16.666,67 

6 
Baskom 
Besar 

15.000,00 1 15.000,00 1 15.000,00 1.250,00 

7 
Baskom 
sedang 

4.000,00 5 20.000,00 1 20.000,00 1.666,67 

8 
Serokan 
Besar 

15.000,00 1 15.000,00 1 15.000,00 1.250,00 

9 
Timbanga

n 
70.000,00 1 70.000,00 5 14.000,00 1.166,67 

10 
Gelas 
Ukur 

50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 4.166,67 

11 Loyang 15.000,00 40 600.000,00 1 600.000,00 50.000,00 

12 Blender 140.000,00 1 140.000,00 5 28.000,00 2.333,33 
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Lanjutan Biaya Tetap 

Kebutuhan Bahan Baku 

No. Jenis 
Harga per 

satuan (Rp) 
Jumlah 

Total 
Harga (Rp) 

Umur 
Ekonomis 
(Tahun) 

Penyusutan/
Tahun (Rp) 

Penyusutan/
Bulan (Rp) 

13 
Ayakan 
20 mesh 

50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 4.166,67 

14 Sealer 115.000,00 1 115.000,00 5 23.000,00 1.916,67 

15 Pisau 2.000,00 2 4.000,00 1 4.000,00 333,33 

16 Talenan 5.000,00 2 10.000,00 1 10.000,00 833,33 

17 
Thermom

eter 
20.000,00 1 20.000,00 1 20.000,00 1.667,67 

Total 13.519.000,00 3.491.000,00 290.083,33 

 
Biaya Overhead Pabrik 

Kebutuhan Air 

No. Jenis 
Harga per satuan 

m3 (Rp) 
Kebutuhan 
(ml) per hari 

Kebutuhan 
(ml) per bulan 

Kebutuhan 
(m3) 

Total Biaya 
(Rp) 

1 
Pembuatan 

Filtrat 
6.500 5.000 

100.000 
0,10 650,00 

2 
Pencucian 

Alat 
6.500 15.000 

300.000 
0,30 1.950,00 

Total 2.600,00 
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Kebutuhan Listrik 

No. Jenis Jumlah 
Biaya per 
kwh (Rp) 

Daya 
(kw) 

Lama 
Penggunaan 

(jam) 

Kebutuhan 
per hari 
(kwh) 

Kebutuhan 
per bulan 

(kwh) 

Total 
Biaya 
(Rp) 

1 
Cabinet 
Dryer 

1 1.467,28 0,125 8 1,00 20,00 29.345,60 

2 Sealer 1 1.467,28 0,3 0,5 0,15 3,00 4.401,84 

3 Blender 1 1.467,28 0,35 0,25 0,09 1,75 2.567,74 

Total 36.315,18 

 

Kebutuhan Gas LPG 

No. Proses 
Harga Gas 
LPG 3 kg 

Kebutuhan 
Gas LPG (kg) 

per hari 

Kebutuhan 
Gas LPG (kg) 

per bulan 

Total Biaya 
(Rp) 

1 Perebusan 19.000 0,48 9,60 60.800,00 

2 Pengeringan 19.000 2,00 40,00 253.333,33 

Total     314.133,33 

 

Kebutuhan Bahan Pengemas 

No. Jenis Harga Satuan (Rp) Jumlah Total Biaya (Rp) 

1 Plastik Alumunium 50 gram (12x15 cm) 100,00 620 62.000,00 

2 Stiker (5x5 cm) 75,00 620 46.500,00 

Total 108.500,00 
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Biaya Operasional 

Jenis Harga (Rp) 
Kebutuha
n perhari 

Kebutuhan 
per bulan 

Total Biaya 
(Rp) 

Biaya 
Transporta

si 

7.640,00/lit
er 

2 liter 40 liter 305.600,00 

Gaji Admin 50.000,00 50.000,00 
1.000.000,0

0 
1.000.000,0

0 

Total 1.305.600,00 

 

Total Biaya Produksi dalam 1 Bulan 

No Jenis Total Biaya (Rp) 

1 Biaya Bahan Baku dan Pendukung 2.217.384,80 

2 Biaya Tenaga Kerja Langsung 1.200.000,00 

3 Biaya Penyusutan Alat 290.083,33 

4 Biaya Overhead Pabrik 461.548,51 

5 Biaya Operasional 1.305.600,00 

TOTAL 5.474.616,65 

 

Total Biaya Produksi  = Rp 5.474.616,65 
Jumlah Produk  = 620 produk 
Harga Pokok Produksi/unit =Total Biaya Produksi/Jumlah 

Produk 
    = 5.474.616,65/620 
    = Rp 8.830,03/unit 

Jika mengambil keuntungan 30% harga pokok 
= 30% x 8.830,03 
= Rp 2.649,01 
 
Harga jual = harga pokok + keuntungan 

= Rp 8.830,03 + Rp 2.649,01 
= Rp 11.479,03 ≈ Rp 11.500 
 

Hasil usaha = Jumlah penjualan produk / bulan x harga jual 
= 620  x Rp 11.479,03  
= Rp 7.117.001,64 
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Keuntungan = Hasil usaha – Biaya produksi 
= Rp  7.117.001,64– Rp 5.474.616,65 
= Rp 1.642.384,99 
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Lampiran 8. Hasil Analisis Protein Perisa Bubuk Kaldu Jamur 
Tiram Putih 
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Persiapan Bahan Persiapan Bahan Proses Perebusan 

Penimbangan Dekstrin Penimbangan Gula Penimbangan Lada 

Perebusan Bumbu Pengeringan Perisa Bubuk Kaldu 

Jamur tiram 

Pengayakan Hasil Ayakan Uji Glutamat 

Pengukuran 

Spektrofotometer 
Uji Kelarutan Uji Kadar 

Lemak 

Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran 10. Pengajuan Hak Paten 
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Lampiran 11. Surat Keputusan (SK) Bebas Tugas Akhir 
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