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EVY PUSPITASARI. 155100201111068. Pendugaan Umur 
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RINGKASAN 

 

Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan tanaman 

serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. 

Keripik kelapa dibuat untuk memperpanjang umur simpan daging 

buah kelapa yang cepat rusak. Keripik kelapa memiliki sifat yang 

mudah menyerap air, sehingga penambahan kadar air selama 

penyimpanan dapat menurunkan mutu keripik. Pendugaan umur 

simpan merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat 

ketahanan produk selama masa penyimpanan. Melalui 

pendugaan umur simpan, dapat diketahui berapa lama suatu 

produk dapat disimpan sebelum mengalami penurunan mutu 

hingga titik kritisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

parameter mutu kritis keripik kelapa dan menduga umur 

simpannya dengan metode Accelerated Shelf Life Test (ASLT) 

model pendekatan persamaan Arrhenius.  

Pada penelitian ini menerapkan dua macam perlakuan 

pada keripik kelapa selama penyimpanan yaitu perlakuan 

pengemasan dan suhu penyimpanan. Keripik kelapa dikemas 

dengan plastik polipropilen, polietilen, dan microwaveable 

vacuum pack bag ketebalan masing-masing 150,118, dan 100 

µm dengan suhu penyimpanan 25±1˚C (82%RH), 35±1˚C 

(85%RH), dan 45±1˚C(89%RH). Karakteristik awal dari sampel 

keripik kelapa yaitu kadar air sebesar 1.8 %, kekerasan sebesar 

0.458 Kgf, dengan penilaian organoleptik sebesar 7. Sedangkan 
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nilai parameter mutu kritis yaitu kadar air sebesar 4.5%, 

kekerasan sebesar 1.163% dan nilai organoleptik sebesar 3. 

 

Kata Kunci: Accelerated Shelf Life Test (ASLT), Keripik Kelapa, 

Pengemasan, Umur Simpan 
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EVY PUSPITASARI. 155100201111068. Estimation of Shelf 

Life Using Accelerated Shelf-life Testing (ASLT) Method 

Arrhenius Model on Coconut Chips (Cocos nucifera L.). 

Skripsi. Supervisor: Dr. Ir. Sandra Malin Sutan, MP. Co-

Supervisor Dr. Ir. Anang Lastriyanto, M.Si 

 

SUMMARY 

Coconut plants (Cocos nucifera L.) are versatile plants or 
plants that have high economic value. Coconut chips are made to 
extend the shelf life of coconut meat that is quickly damaged. 
Coconut chips have properties that easily absorb water, so 
adding water content during storage can reduce the quality of 
chips. Estimation of shelf life is one way to determine the level of 
product durability during the storage period. Through estimation 
of shelf life, it can be known how long a product can be stored 
before experiencing a decline in quality to its critical point. This 
study aims to determine the critical quality parameters of coconut 
chips and predict their shelf life using the Accelerated Shelf Life 
Test (ASLT) method of the Arrhenius equation approach.  

In this research applied two types of treatment on coconut 
chips during storage, namely packaging treatment and storage 
temperature. Coconut chips are packed with polypropylene, 
polyethylene, and microwaveable vacuum pack bag plastic with a 
thickness of 150.118, and 100 µm with a storage temperature of 
25 ± 1˚C (82% RH), 35 ± 1˚C (85% RH), and 45 ± 1˚C (89% RH). 
The initial characteristics of the coconut chips sample were the 
water content of 18.00%, the hardness of 0.458 Kgf, with the 
organoleptic assessment of 7. While the critical quality parameter 
values were the water content was 4.66%, the hardness was 
1,163% and organoleptic values of 3. 
 
Kata Kunci: Accelerated Shelf Life Test (ASLT), Coconut Chips, 

Packaging, Shelf Life 
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I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan tanaman 
serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. 
Menurut Subagio (2010), buah kelapa tua mengandung kalori 
yang tinggi yaitu sebesar 354 kal per 100 gram, karbohidrat 15 % 
dan protein 3 %. Kualitas protein daging buah kelapa sangat baik 
dikarenakan mempunyai skor asam amino yang tinggi dan tidak 
mengandung senyawa anti nutrisi. Banyaknya jumlah produksi 
kelapa dan harga yang murah memunculkan inovasi untuk 
pengembangan agroindustri olahan kelapa yaitu pembuatan 
keripik kelapa dari daging buah kelapa. Keripik kelapa yang 
dihasilkan mempunyai rasa gurih dengan volume bahan lebih 
kecil sehingga dapat mempermudah penyimpanan serta 
menghemat ruang pengangkutan. Keripik merupakan produk 
yang memiliki kadar air dan aw (water activity) yang relatif rendah 
sehingga umur simpannya cenderung lebih lama. Selain itu, 
Keripik juga mempunyai kandungan lemak yang cukup tinggi ini 
menyebabkan mudah mengalami ketengikan apabila kontak 
langsung dengan oksigen, cahaya, atau akibat perubahan suhu 
dan mudah menyerap uap air dari udara sekitar sehingga mudah 
mengalami kerusakan seperti menjadi tidak renyah, ditumbuhi 
jamur dan bakteri serta berbau tengik.  

Kerusakan pada keripik kelapa merupakan hasil atau 
akibat dari berbagai reaksi kimiawi yang terjadi di dalam produk 
pangan bersifat komulatif selama penyimpanan sehingga pada 
saat tertentu hasil raksi tersebut mengakibatkan mutu pangan 
tidak dapat diterima lagi oleh konsumen. Jangka waktu akumulasi 
hasil reaksi yang mengakibatkan mutu pangan tidak lagi dapat 
diterima disebut sebagai jangka waktu kedaluwarsa (Syarief dan 
Halid, 1993). Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan 
serta Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan 
Iklan Pangan mewajibkan produsen untuk mencantumkan 
informasi umur simpan dalam label pangan. 
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 Menurut Nagara (2016), pendugaan umur simpan produk 
pangan dapat dilakukan dengan metode Extended Shelf-life 
Study (ESS) dan Accelerated Shelf-life Testing (ASLT). 
Penentuan umur simpan dengan metode ESS membutuhkan 
waktu yang lama karena dilakukan dengan menyimpan produk 
pada kondisi normal dan diamati penurunan mutunya. 
Sedangkan, metode ASLT membutuhkan waktu yang relatif 
singkat karena dilakukan pada kondisi lingkungan yang dapat 
mempercepat penurunan mutu produk pangan. Menurut Arpah 
(2001) dalam Nursiti (2017), pendugaan umur simpan produk 
dengan metode ASS ini dapat dilakukan dengan dua model 
pendekatan yaitu model pendekatan kadar air kritis dan model 
pendekatan Arrhenius.  

Informasi umur simpan suatu produk harus akurat sesuai 
dengan karakteristik produknya. Hal ini bertujuan untuk menjamin 
bahwa keripik kelapa belum mengalami kerusakan sampai di 
tangan konsumen. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan 
metode ASLT dengan model pendekatan Arrhenius untuk 
menduga umur simpan keripik kelapa yang dikemas 
menggunakan plastik PP (polypropylene), PE (polyethylene), dan 
Microwaveable Vacuum Pack Bag. Parameter analisa yang 
digunakan yaitu kadar air, kekerasan, dan organoleptik (warna, 
rasa, tekstur, dan aroma). 

 
1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan ulasan latar belakang yang ada, maka 
perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh variasi suhu  penyimpanan terhadap 
umur simpan keripik kelapa menggunakan metode ASLT 
(Accelerated Shelf Life Testing) melalui pendekatan 
persamaan Arrhenius? 

2. Bagaimana pengaruh jenis kemasan terhadap umur simpan 
keripik kelapa menggunakan metode ASLT (Accelerated Shelf 
Life Testing) melalui pendekatan persamaan Arrhenius? 

3. Bagaimana menentukan umur simpan keripik kelapa 
menggunakan metode ASLT (Accelerated Shelf Life Testing) 
melalui pendekatan persamaan Arrhenius? 
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1.3 Tujuan  
Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh variasi suhu penyimpanan terhadap 
umur simpan keripik kelapa menggunakan metode ASLT 
melalui pendekatan persamaan Arrhenius. 

2. Menganalisis pengaruh jenis kemasan terhadap umur simpan 
keripik kelapa menggunakan metode ASLT melalui 
pendekatan persamaan Arrhenius.  

3. Mengetahui umur simpan keripik kelapa menggunakan 
metode ASLT melalui pendekatan persamaan Arrhenius.  
 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari percobaan ini adalah sebagai 
berikut : 

1. Bagi Penulis  
a. Penulis mengetahui pengaruh suhu dan kemasan pada 

keripik kelapa. 
b. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapatkan selama masa perkuliahan dan juga penulis 
dapat menambah wawasan dan pengetahuan pada 
bidang percobaan yaitu memprediksi umur simpan keripik 
kelapa tanpa kemasan dan dikemas menggunakan plastik 
polipropilen (PP), polietilen (PE), dan microwaveable 
vacuum pack bag dengan ketebalan secara berturut-turut 
150, 118, dan 100 µm. 

2. Bagi Masyarakat  
a. Memberikan wawasan tentang efisiensi pendugaan umur 

simpan keripik kelapa tanpa kemasan dan dikemas 
menggunakan plastik polipropilen (PP), polietilen (PE), 
dan microwaveable vacuum pack bag dengan 
menggunakan pendekatan persamaan Arrhenius.  
 

1.5 Batasan Masalah 
Penentuan umur simpan ini dalam taraf penelitian, maka dari 
itu batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Pada penelitian ini hanya membahas pengaruh jenis 
kemasan berbeda dan suhu penyimpanan terhadap umur 
simpan keripik kelapa menggunakan metode ASLT 
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(Accelerated Shelf Life Testing) melalui pendekatan 
persamaan Arrhenius  

2. Penelitian ini dilakukan hanya pada skala laboratorium 
3. Penelitian ini hanya menganalisis secara fisik (kekerasan), 

secara kimia (kadar air), dan organoleptik (aroma, tekstur, 
warna, dan rasa). 
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II   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kelapa (Cocos nucifera Linn)  

Kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan komoditas strategis 
yang memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Subagio (2010), 
perkebunan kelapa di Indonesia sebagian besar diusahakan 
sebagai perkebunan rakyat yang tersebar di seluruh pelosok 
nusantara dengan rincian pulau Sumatera 32.9 persen, Jawa 
24.3 persen, Sulawesi 19.3 persen, Kepulauan Bali, NTB dan 
NTT 8.2 persen, Maluku dan Papua 7.8 persen, dan Kalimantan 
7.5 persen. Kelapa termasuk jenis tanaman palma yang 
mempunyai buah berukuran cukup besar. Batang pohon kelapa 
umumnya berdiri tegak dan tidak bercabang (monopodial) yang 
dapat mencapai 10 - 14 meter lebih. Daunnya berpelepah, 
panjangnya dapat mencapai 3 - 4 meter lebih dengan sirip-sirip 
lidi yang menopang tiap helaian. Buahnya terbungkus dengan 
serabut dan batok yang cukup kuat sehingga untuk memperoleh 
buah kelapa harus dikuliti terlebih dahulu. Kelapa yang sudah 
besar dan subur dapat menghasilkan 2 - 10 buah kelapa setiap 
tangkainya. Dalam bahasa Inggris, kelapa dikenal dengan 
sebutan coconut palm, coco palm atau coconut tree. Berikut 
adalah klasifikasi tanaman kelapa (Mardiatmoko dan Mira, 2011) 
: 
Kingdom : Plantae  
Divisio  : Spermatophyta  
Sub Divisio : Angiospermae  
Class  : Monocotyledonae  
Ordo  : Palmales  
Familia  : Palmae  
Genus  : Cocos  
Species : Cocos nucifera, Linneaeus 
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Gambar 2.1 Buah Kelapa (Anonim, 2019). 

Buah kelapa berbentuk bulat yang terdiri dari 35 % sabut 
(eksokarp dan mesokarp), 12 % tempurung (endokarp), 28 % 
daging buah ( endosperm), dan 25 % air. Tebal sabut kelapa 
kurang lebih 5 cm dan daging buah 1 cm atau lebih. Buah kelapa 
yang sudah tua mengandung kalori yang tinggi, sebesar 359 kal 
per 100 gram, daging kelapa setengah tua mengandung kalori 
180 kal per 100 gram dan daging kelapa muda mengandung 
kalori sebesar 68 kal per 100 gram. Sedang nilai kalori rata-rata 
yang terdapat pada air kelapa berkisar 17 kalori per 100 gram 
(Mardiatmoko dan Mira, 2011). Komposisi kimia daging buah 
kelapa segar pada 3 tingkatan umur berdasarkan Direktorat Gizi 
Depkes RI, 1981 dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 
2.2 Keripik Kelapa 

Keripik adalah makanan ringan (snack food) yang tergolong 
jenis makanan crackers yaitu makanan yang bersifat kering dan 
renyah dengan kandungan lemak yang tinggi. Keripik kelapa 
memiliki tekstur yang renyah dan mudah patah. Keripik memiliki 
kadar air yang sangat rendah dan kandungan lemak yang cukup 
tinggi sehingga menyebabkan ketengikan apabila kontak 
langsung dengan oksigen atau cahaya. Keripik memiliki sifat 
mudah menyerap uap air dari udara sekitar. Akibatnya, keripik 
mudah mengalami kerusakan yang menyebabkan keripik tidak 
disukai atau bahkan tidak dapat diterima oleh konsumen. 
Pengolahan kelapa menjadi keripik adalah salah satu upaya 
untuk memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan nilai 
tambah, dan memperpanjang umur simpan (Nursiti, 2017). 
Pembuatan keripik, dilakukan dengan mengiris atau merajang 
tipis dan dibentuk sesuai dengan selera konsumen kemudian 
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digoreng dengan minyak (Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, 
2009).   

Pembuatan keripik dapat dilakukan dengan menggunakan 
sistem penggorengan merendam (deep frying) dan sistem 
penggorengan biasa (pan frying). Penggorengan merupakan 
proses pemasakan dengan prinsip pengurangan kandungan air 
bahan dengan menggunakan minyak goreng sebagai medium 
pemanasan. Teknologi penggorengan memungkinkan mengolah 
aneka produk pangan dalam bentuk keripik (chip). Tekanan 
rendah memungkinkan mengolah komoditi peka panas seperti 
buah dan sayuran menjadi hasil olahan berupa keripik. Pada 
kondisi vakum suhu penggorengan dapat diturunkan menjadi 70 
– 85⁰C karena penurunan titik didih air sehingga produk yang 
dapat mengalami kerusakan baik warna, aroma, rasa dan nutrisi 
akibat panas dapat diproses. Selain itu kerusakan minyak dan 
akibat-akibat yang ditimbulkan dapat diminimumkan, karena 
proses dilakukan pada suhu dan tekanan rendah (Nursiti, 2017). 
Pengolahan keripik harus memenuhi syarat-syarat mutu yang 
telah ditetapkan. Kandungan lemak yang harusnya ada pada 
keripik yang salah satunya pada keripik nangka menurut SNI 01-
4269-1996 yaitu maksimal 25% (b/b), dan kandungan air menurut 
SNI 01-4305-1996 maksimal sebesar 6%. Syarat-syarat mutu 
keripik yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 
2.3 Kemasan Plastik 
 Pengemasan merupakan cara yang paling mudah dan 
murah untuk memperpanjang umur simpan, menjaga kualitas 
bahan dan keamanan pangan. Kemasan dapat membantu 
mencegah atau mengurangi kerusakan secara fisik dengan 
melindungi bahan yang ada di dalamnya seperti gesekan, 
benturan (Triyanto, et al. 2013) dan getaran, kerusakan 
lingkungan karena adanya cahaya, uap air, gas, dan bau serta 
kerusakan biologis karena mikroorganisme (patogen dan agen 
pembusuk), serangga, hewan pengerat dan hewan lainnya. 
Selain menjaga kualitas produk kemasan juga merupakan media 
komunikasi dengan konsumen, legal, dan komersial (Petersen et 
al, 1999) dalam (Nursiti, 2016). 
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 Kemasan plastik terdiri dari kemasan plastik tunggal 
seperti polipropilen (PP) dan polietilen (PE), plastik komposit 
(lapisan plastik dengan bahan lain misalnya aluminium foil atau 
kertas). Plastik sebagai bahan pengemas memiliki keunggulan 
dibanding bahan pengemas lain karena sifatnya yang kuat, 
termoplastis dan selektif dalam permeabilitasnya terhadap uap 
air, O₂, dan CO₂. Pengaruh lain dari kemasan plastik adalah 
melindungi produk dari perubahan kadar air karena dapat 
menghambat terjadinya penyerapan uap air dari udara. Kemasan 
dengan nilai permeabilitas yang rendah memiliki kemampuan 
untuk mencegah masuknya uap air yang besar (Puspita, 2016). 
Kemasan dengan permeabilitas air rendah akan lebih sulit untuk 
ditembus uap air (Murni et al., 2017).  
 
2.3.1 Polipropilen (PP) 
 Polipropilen [-C3H6-]n merupakan polimer termoplastik 
yang dihasilkan dari proses polimerisasi gas propilena. 
Polipropilen mempunyai titik leleh 190-200⁰C, titik kristalisasinya 
antara 130-135⁰C, titik beku 126⁰C, Cp 2.1770 kJ/kg (Winata, 
2007). Polipropilen mempunyai ketahanan terhadap bahan kimia 
(hemical resistance) yang tinggi, tetapi ketahanan pukul (impact 
strength) nya rendah, dapat larut dalam senyawa organik, dan 
tidak beracun. Sifat-sifat utama polipropilen diantaranya adalah 
ringan, mudah dibentuk, tembus pandang dan jernih dalam 
keadaan film, permeabilitas uap air rendah dan permeabilitas gas 
sedang (Nursiti, 2016). Polipropilen adalah sebuah polimer 
termoplastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam 
berbagai aplikasi, diantaranya adalah untuk kantong plastik, 
gelas plastik, ember dan botol. Menurut (Singh and Heldman, 
2009) Polipropilen mempunyai koefisien permeabilitas dari O2 
pada suhu 30˚C sebesar 2.3 x 1010 cm3 cm cm-2 s-1 cmHg-1, 
terhadap H2O pada suhu 25˚C sebesar 51 x 1010 cm3 cm cm-2 s-1 
cmHg-1, dan terhadap CO2  pada suhu 30˚C permeabilitas nya 
sebesar 9.2 x 1010 cm3 cm cm-2 s-1 cmHg-1. 
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2.3.2 Polietilen (PE) 
Polietilen dibuat dengan polimerisasi gas etilen dengan 

membentuk gas hidrogen petroleum pada pemecahan minyak 
(nafta), gas alam atau asitilen.  Keuntungan polietilen yaitu, 
fleksibel, permebilitas uap air dan air rendah, dapat digunakan 
dalam penyimpanan beku -50⁰C, transparan sampai buram, serta 
dapat digunakan sebagai bahan laminasi dengan bahan lain. 
Polietilen mempunyai titik leleh PE yaitu 110 – 137 ⁰C. Menurut 
Puspita (2016) kelemahan polietilen adalah permeabilitas 
oksigen agak tinggi dan tidak tahan terhadap minyak. Menurut 
Singh and Heldman (2009) Polietilen dengan densitas 0.914 
g/cm3 mempunyai koefisien permeabilitas dari O2 pada suhu 
25˚C sebesar 2.88 x 1010 cm3 cm cm-2 s-1 cmHg-1, terhadap H2O 
pada suhu 25˚C sebesar 90 x 1010 cm3 cm cm-2 s-1 cmHg-1, dan 
terhadap CO2  pada suhu 25˚C permeabilitas nya sebesar 12.6 x 
1010 cm3 cm cm-2 s-1 cmHg-1. Sedangkan polietilen dengan 
densitas 0.964 g/cm3 mempunyai koefisien permeabilitas O2 
pada suhu 25˚C sebesar 0.403 x 1010 cm3 cm cm-2 s-1 cmHg-1, 
terhadap H2O pada suhu 25˚C sebesar 12.0 x 1010 cm3 cm cm-2 
s-1 cmHg-1, dan terhadap CO2  pada suhu 25˚C permeabilitas nya 
sebesar 1.69 x 1010 cm3 cm cm-2 s-1 cmHg-1. Menurut Winata 
(2007) proses polimerisasi PE digolongkan pada tekanan tinggi, 
medium dan rendah yang menghasilkan tiga jenis produk yang 
berbeda yaitu: 

• PE massa jenis rendah (LDPE - Low Density Polyethylene) 
dengan massa jenis 0.910-0.926 g/cm3 

• PE massa jenis medium (MDPE – Medium Density 
Polyethylene) dengan massa jenis 0.926-0.940 g/cm3 

• PE massa jenis tinggi (HDPE – High Density Polyethylene) 
dengan massa jenis 0.941-0.965 g/cm3 
 

2.3.3 Plastik Microwaveable Vacuum Pack Bag 
Plastik microwaveable vacuum pack bag atau biasa dikenal 

di pasaran dengan plastik vakum. Microwaveable vacuum pack 
bag jenis ini adalah kemasan rata dengan 3 sisi bagian kemasan 
yang disegel dengan perekat / seal. microwaveable vacuum pack 
bag tersebut merupakan campuran dari Nylon dan linear low 
density polyethylene. Ketika suhu rendah, plastik ini mampu 
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menjaga bahan agar tetap segar dan juga tahan ketika 
pemanasan microwave serta perubahan suhu yang cepat (Wapo 
Corporation, 2012).  Permeabilitas O2 pada plastik vakum yaitu 
150 cc/m2.day.atm. Permeabilitas CO2 yaitu 970 cc/m2.day.atm. 
Sedangkan, laju transmisi uap airnya sebesar 4 g/m2/day 
(Destiana et al, 2016). Plastik vakum ini dapat digunakan untuk 
mengemas makanan, buah, sayuran, dan makanan beku. 

 
2.4 Penurunan Mutu Keripik 

Menurut (Syarief et al, 1989) dalam Puspita (2016) beberapa 
faktor yang mempengaruhi umur simpan bahan pangan yang 
dikemas adalah sebagai berikut:  

1. Keadaan alamiah atau sifat makanan dan mekanisme 
berlangsungnya perubahan seperti kepekaan terhadap air 
dan oksigen serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia 
internal dan fisik.  

2. Ukuran kemasan dalam hubungannya dengan volume.  
3. Kondisi atmosfer terutama suhu dan kelembaban dimana 

kemasan dapat bertahan selama transit dan sebelum 
digunakan  

Penurunan mutu keripik biasanya disebabkan oleh bau 
tengik akibat reaksi oksidasi dalam produk dan perubahan kadar 
air. Reaksi oksidasi ini terjadi apabila produk yang mengandung 
minyak bereaksi dengan oksigen di udara (Arpah, 2001). Minyak 
nabati yang digunakan untuk menggoreng keripik mempunyai 
asam lemak yang dengan ikatan rangkap banyak atau 
Polyunsaturated Fatty Acids (PUFA) menyebabkan sangat rentan 
terhadap oksidasi sehingga menyebabkan ketengikan. Proses 
oksidasi dapat terjadi karena beberapa hal antara lain: udara, 
cahaya, enzim, logam (Cu, Fe) (Chan, 2005). Kadar air, aktivitas 
air, dan reaksi oksidasi sangat berpengaruh dalam menentukan 
masa simpan dari makanan, karena faktor-faktor ini akan 
mempengaruhi sifat-sifat fisik (kekerasan dan kekeringan) dan 
sifat-sifat fisiko-kimia, perubahan-perubahan kimia, kerusakan 
mikrobiologis dan perubahan enzimatis terutama pada makanan 
yang tidak diolah. Selama penyimpanan akan terjadinya proses 
penyerapan uap air dari lingkungan yang menyebabkan produk 
kering mengalami penurunan mutu menjadi lembab/tidak renyah. 



11 
 

 
2.5 Larutan Garam Jenuh 

Larutan garam jenuh mempunyai keuntungan dalam 
mempertahankan suatu kelembaban yang konstan selama 
jumlah garam yang ada masih diatas tingkat kejenuhannya. 
Walaupun demikian, kemurnian garam, luas permukaan cairan, 
dan volume larutan garam jenuh juga penting sekali untuk 
pengukuran yang tepat (Buckle et al, 1987). Masing-masing 
garam memiliki tingkat kelarutan yang berbeda terhadap air. 
Larutan garam jenuh berlebih dalam air destilasi sebagai 
pengatur kelembaban ruangan. Kelebihan garam dimaksudkan 
untuk menjaga kejenuhan larutan sehingga RH relatif tetap dan 
tidak terpengaruh adsorbsi dan desorbsi (Fennema, 1985) dalam 
(Maku et al, 2014). Berikut adalah kelembaban nisbi larutan 
garam jenuh, dapat dilihat pada Lampiran 3. Pembuatan larutan 
garam lewat jenuh dilakukan dengan cara melarutkan padatan 
garam kedalam sejumlah ml air destilasi yang dapat dilihat pada 
Lampiran 4. 

 
2.5.1 KNO3 (Kalium Nitrat) 

Kalium Nitrat atau Potassium Nitrat merupakan garam 
anorganik dengan rumus kimia KNO3. Garam kalium nitrat dapat 
dibuat dengan cara mereaksikan kalium klorida, KCl yang 
ditemukan dalam mineral dengan natrium nitrat NaNO3. Kalium 
nitrat termasuk senyawa ionik bersifat polar yang disusun oleh 
kation K+ dan NO3- dan bersifat elektrolit kuat dan merupakan 
suatu sumber nitrogen paling penting di alam. Karena bersifat 
elektrolit kuat yang mudah terionisasi menjadi ion-ion, kalium 
nitrat memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air (Praja, 2015). 

 
2.6 Umur Simpan  

Umur simpan produk pangan adalah selang waktu 
antara saat produksi hingga konsumsi di mana produk berada 
dalam kondisi yang memuaskan berdasarkan karakteristik 
penampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi (Swadana dan 
Yuwono, 2014). Faktor utama yang mengakibatkan terjadinya 
penurunan mutu atau kerusakan pada produk pangan, yaitu 
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massa oksigen, uap air, cahaya, mikroorganisme, kompresi atau 
bantingan, dan bahan kimia toksik atau off flavor. Faktor-faktor 
tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penurunan mutu lebih 
lanjut, seperti oksidasi lipida, kerusakan vitamin, kerusakan 
protein, perubahan bau, reaksi pencoklatan, perubahan unsur 
organoleptik, dan kemungkinan terbentuknya racun. Pendugaan 
umur simpan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui berapa 
lama waktu produk masih dapat diterima oleh konsumen dan 
dapat diduga juga ditetapkan waktu kadaluwarsanya dengan 
menggunakan dua konsep studi penyimpangan produk pangan 
yaitu dengan Extended Storage Studies (ESS) dan Accelerated 
Storage Studies (ASS) (Puspita, 2016). Berikut adalah 
perbandingan umur simpan produk keripik dengan metode ASLT 
dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 
2.6.1 Extended Storage Studies (ESS) 

ESS atau metode konvensional adalah penentuan 
tanggal kadarluarsa dengan menyimpan produk pada kondisi 
normal sehari-hari sambil dilakukan pengamatan terhadap 
penurunan mutunya hingga mencapai tingkat mutu kadaluarsa. 
Metode ini akurat dan tepat, namun memerlukan waktu yang 
lama, analisa parameter yang relatif banyak, dan biaya yang 
besar (Putri, 2016). Metode ESS sering digunakan untuk produk 
yang mempunyai masa kedaluwarsa kurang dari 3 bulan atau 
produk pangan yang telah siap edar atau produk yang masih 
dalam tahap penelitian. Pengukuran umur simpan dengan 
metode konvensional dilakukan dengan cara menyimpan 
beberapa bungkusan produk yang memiliki berat serta tanggal 
produksi yang sama pada beberapa desikator atau ruangan yang 
telah dikondisikan dengan kelembapan yang seragam (Herawati, 
2008). 

 
2.6.2 Accelerated Storage Studies (ASS)  

Penentuan umur simpan produk dengan metode ASS atau 
sering disebut dengan ASLT (Accelerated Shelf Life Test) 
dilakukan dengan menggunakan parameter kondisi lingkungan 
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yang dapat mempercepat proses penurunan mutu (usable 
quality) produk pangan. Penentuan umur simpan produk dengan 
metode akselerasi dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu 
model kadar air kritis dan model Arrhenius. Model Arrhenius 
umumnya digunakan untuk menduga umur simpan produk 
pangan yang sensitif terhadap perubahan suhu, diantaranya 
produk pangan yang mudah mengalami ketengikan, perubahan 
warna oleh reaksi pencoklatan. Kelebihan metode ini adalah 
waktu pengujian yang relatif singkat, namun tetap memiliki 
ketepatan dan akurasi tinggi (Puspita, 2016).  Prinsip metode 
ASLT yaitu mempercepat kerusakan fisik-kimia produk dengan 
kondisi ekstrim seperti suhu (Swadana dan Yuwono, 2014) yang 
tinggi dan kelembaban di atas atau di bawah suhu kondisi normal 
penyimpanan (Maku et al. 2014) kemudian ditentukan umur 
simpan yang sebenarnya dengan perhitungan matematis untuk 
deskripsi kuatitatif dari sistem yang terdiri dari produk, bahan 
pengemas dan lingkungan. 

 
2.7 Model Pendekatan Arrhenius 

Suhu merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 
perubahan mutu makanan. Semakin tinggi suhu pnyimpanan, 
maka laju reaksi senyawa kimia akan semakin cepat. Oleh 
karena itu, dalam menduga kecepatan penurunan mutu makanan 
selama penyimpanan, factor suhu harus selalu diperhatikan. 
Pendekatan Arrhenius pada umum nya digunakan dengan 
memicu terjadinya reaksi kimia yang berkontrobusi pada 
kerusakan produk pangan. Pendugaan umur simpan dengan 
model pendekatan Arrhenius dapat dilakukan dengan 
menyimpan produk pangan pada suhu ekstrim dimana kerusakan 
produk tersebut dapat lebih cepat terjadi (Sedaghat, 2010). 
Indikator yang digunakan dalam pendugaan metode Arrhenius 
adalah (Arpah, 2001) : 
1.  Perubahan faktor mutu hanya ditentukan oleh satu macam 

reaksi saja 
2. Tidak terjadi faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu 
3. Proses perubahan mutu dianggap bukan merupakan akibat 

dari proses-proses yang terjadi sebelumnya 
4. Suhu selama penyimpanan dianggap tetap 
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Menurut Labuza (1982), persamaan Arrhenius menunjukkan 
ketergantungan laju raksi deteriorasi terhadap suhu yang 
dirumuskan sebagai berikut : 
k = k0 . e-Ea/RT …………………………………………………. (1) 
Dimana,  k   : Konstanta penurunan mutu 
  K   : Konstanta pre-eksponensial 
  Ea : Energi aktivasi (Kkal/mol) 
  R   : Konstanta gas (1.986 Kal/mol)  
  T   : Suhu mutlak (K) 
Persamaan 1 dapat diubah menjadi :  
ln k = ln k0 – (Ea/RT) ……………………………………….. (2) 
maka akan diperoleh kurva berupa garis linier pada plot nilai 
ln k terhadap 1/T dengan slope -Ea/R seperti pada gambar 
berikut :  
 
 
 
   
 
 

 
 

 
Gambar 2.2 Hubungan nilai ln k Terhadap 1/T 

 Nilai umur simpan dapat diketahui dengan memasukkan 
nilai perhitungan ke dalam persamaan reaksi orde nol atau 
orde satu. Menurut Labuza dan Ribboh (1982), reaksi 
kehilangan mutu pada makanan banyak dijelaskan ode nol 
dan satu. Tipe kerusakan bahan pangan yang meliputi reaksi 
orde nol adalah degradasi enzimatis (isalnya pada buah dan 
sayuran segar serta beberapa pangan beku), reaksi 
pencoklatan non enzimatis (misalnya pada biji-bijian kering 
dan produk susu kering), dan oksidasi lemak (peningkatan 
ketengikan pada snack makanan kering dan makanan beku). 
Penurunan mutu orde reaksi nol adalah penurunan mutu yang 
konstan. Kecepatan penurunan mutu tersebut berlangsung 
tetap pada suhu konstan. 

ln k 

1/T 

-Ea/R 
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 Menurut Labuza (1982), tipe kerusakan bahan pangan 
yang mengikuti reaksi orde satu meliputi ketengikan 
(misalnya pada minyak salad dan sayuran kering), 
pertumbuhan mikroorganisme (misalnya pada ikan dan 
daging, serta kematian mikroorganisme akibat perlakuan 
panas), produksi off-flavor (penyimpanan off-flavor), 
kerusakan vitamin pada makanan kaleng dan makanan 
kering, penurunan mutu protein. Pendugaan umur simpan 
menggunakan persamaan sebagai berikut (Labuza, 1982) : 

• Untuk orde nol  

t = 
𝐴𝑡−𝐴0

𝑘
 ……………………………………………… (3) 

• Untuk orde Satu 

t = 
ln 𝐴𝑡−ln 𝐴0

𝑘
  …………………………………..……. (4) 

Keterangan : 
T  = Prediksi umur simpan produk 
At  = Jumlah mutu produk pada awal waktu t 
A0  = Jumlah awal mutu produk 
K  = Konstanta 

 
Kecepatan perubahan mutu setiap parameter produk 

berbeda-beda. Jika laju kerusakan terjadi secara konstan 
atau linier maka mengikuti ordo reaksi nol. Namun jika laju 
kerusakan terjadi secara tidak konstan, secara logaritmik atau 
eksponensial, maka mengikuti ordo reaksi satu. Penetapan 
ordo reaksi merupakan cara untuk memprediksi penurunan 
mutu dalam pendugaan umur simpan. Dalam reaksi-reaksi 
kinetika, penurunan mutu bahan pangan mengikuti ordo nol 
dan ordo satu (Arif, 2016). 
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III   METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknik 

Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian Jurusan 
Keteknikan Pertanian Universitas Brawijaya. Waktu 
penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juli 
2019. 

 
3.2 Alat dan Bahan Penelitian 
 
3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah: 
 

Tabel  3.1 Alat Percobaan 

No Alat Kegunaan 

1 
Timbangan digital 
ketelitian 0.001 gr 

Menimbang berat bahan 

2 Oven Mengukur kadar air 
3 Inkubator Tempat penyimpanan 
4 Sealer Merekatkan plastik 
5 Penetrometer Mengukur tekstur bahan 

6 Thermocontrol 
Alat untuk mengontrol 
suhu 

7 Lampu Sebagai sumber panas 
8 Gelas ukur Mengukur aquadest 
9 RH meter Mengukur RH 

10 Nampan 
Menempatkan larutan 
garam 

11 Thermometer 
Mengecek suhu pada 
inkubator 

12 Cawan alumunium 
Tempat untuk mengukur 
kadar air 
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3.2.2 Bahan   
Bahan yang digunakan dalam penelitian 
   
Tabel  3.2 Bahan Percobaan 

No Bahan Kegunaan 

1 Keripik kelapa Bahan perlakuan 
2 Plastik PP (polipropilen)  

ketebalan 150 µm, 191.1 cm2  
Bahan pengemas 

3 Plastik PE (Polietilen)  
ketebalan 118 µm, 191.1 cm2 

Bahan pengemas 

4 Plastik microwaveable 
vacuum pack bag  
ketebalan 100 µm, 191.1 cm2 

Bahan pengemas 

 
3.3 Metode Pelaksanaan  

Metode pelaksanaan dalam penelitian analisis 
pendugaan umur simpan keripik kelapa menggunakan 
metode Accelerated Shelf Life Testing (ASLT) dengan model 
pendekatan Arrhenius. Sampel bahan disimpan pada suhu 
25±1⁰C, 35⁰C±1, ± 45⁰C±1 yang dikemas dengan plastik 
polipropilen, polietilen, dan microwaveable vacuum pack bag 
dengan ketebalan masing-masing yaitu 150 µm, 118 µm, dan 
100 µm kemudian dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali 
untuk setiap sampelnya. Kemudian dianalisis pendugaan 
umur simpan menggunakan Microsoft excel. Sampel bahan 
yang digunakan sebanyak 25 gram. Larutan garam yang 
digunakan untuk menaikkan RH ruang penyimpanan yaitu 
KNO3 dan dilarutkan dengan aquades. Parameter yang 
dianalisa adalah penambahan bobot, kadar air, kekerasan, 
dan uji organoleptik yang meliputi warna, aroma, rasa, dan 
tekstur. 

 
3.4 Pelaksanaan Penelitian  

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 
beberapa tahap. Adapun tahapan penelitian ini yaitu: 
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Gambar 3.1 Pelaksanaan Penelitian 
Secara garis besar meliputi pengemasan keripik 

kelapa pada kemasan plastik polipropilen, polietilen, dan 
microwaveable vacuum pack bag dengan ketebalan masing-
masing yaitu 150 µm, 118 µm, dan 100 µm. Penyimpanan 
keripik yang telah dikemas dalam kotak penyimpanan 
dengan suhu 25±1˚C, 35±1˚C, dan 45±1˚C dengan 
parameter analisis pengujian kadar air, kekerasan, dan 

Mulai 

 

Studi Literatur 

Persiapan alat dan bahan 

Keripik kelapa 

Analisa: 
- Kadar air 
- Kekerasan  
- Organoleptik 

 
Pengemasan keripik kelapa 

Pembuatan larutan KNO3 jenuh 

Penyimpanan keripik kelapa pada suhu 25±1⁰C, 35⁰C±1, ± 
45⁰C±1 dan pengamatan setiap 4 hari sekali selama 16 hari 

Analisa: 
- Kadar air 
- Kekerasan  
- Organoleptik 

 
Selesai 
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organoletik (warna, rasa, aroma, dan tekstur) kemudian 
dilakukan perhitungan umur simpan dengan menggunakan 
metode Arrhenius. Berikut adalah prosedur dalam penelitian 
ini : 

 
3.4.1 Persiapan Sampel  

 
Sampel keripik kelapa yang digunakan dalam penelitian 

ini dibeli dari UKM berlabel keripik LEVINA. Keripik kelapa 
dibuat dengan menggunakan vacuum frying dengan tekanan 
-70 cmHg selama 2 jam dengan suhu 85˚C. Kemudian 
keripik kelapa sebanyak 25 gram disimpan dalam inkubator 
pada suhu 25±1⁰C, 35⁰C±1, ± 45⁰C±1 yang dikemas dalam 
plastik polietilen, polipropilen, dan microwaveable vacuum 
pack bag dengan ketebalan masing-masing yaitu 150 µm, 
118 µm, dan 100 µm dan luas yaitu 191.1 cm2. Kemudian 
plastik tersebut di sealer untuk mencegah udara masuk. 
 

3.4.2 Pembuatan Larutan Garam Lewat Jenuh 

  Penelitian ini digunakan larutan garam lewat jenuh 
dari KNO3 teknis sebanyak 350 gram yang dilarutkan dengan 
87.5 ml aquades hingga jenuh untuk menambah 
kelembaban pada ruangan penyimpanan. Pencampuran 
garam dan aquades dilakukan langsung di nampan yang 
berukuran 25.5 cm x 21 cm. Kemudian, larutan tersebut 
didiamkan selama 24 jam dalam inkubator bersuhu ±30⁰C 
untuk mengetahui larutan garam telah lewat jenuh. Jika 
selama 24 jam garam mengering maka perlu ditambahkan 
aquades, sebaliknya jika tidak terbentuk endapan kristal 
garam maka perlu ditambahkan padatan garam pada larutan 
tersebut kemudian didiamkan kembali selama 24 jam. 
Larutan garam dikategorikan jenuh apabila terdapat 
kristal/endapan dalam larutan tersebut, selain itu, laruan 
garam jenuh bersifat kental dan keruh. Diagram alir proses 
pembuatan larutan garam lewat jenuh dapat dilihat pada 
Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Proses Pembuatan larutan garam jenuh 
Selama proses penyimpanan dilakukan dalam 

jangka waktu 16 hari, dilakukan pengamaan terhadap 
larutan garam. Apabila larutan garam sudah mengering 
maka ditambahkan aquades sampai konsentrasi dari 
larutan garam tersebut dapat diasumsikan seperti 
konsentrasi larutan garam awal. 

 
3.4.3 Penyimpanan Sampel dengan Kemasan 

Sampel sebanyak 25 gram diletakkan dalam 
container dengan panjang 35 cm, lebar 8 cm dan tinggi 8 
cm yang telah berisi larutan garam KNO3 jenuh. 
Perlakuan pengemasan dan penyimpanan yang 
diaplikasikan pada penelitian ini adalah keripik kelapa 
yang dikemas dengan plastik polipropilen, polietilen, dan 
microwaveable vacuum pack bag dengan ketebalan 
masing-masing yaitu 150 µm, 118 µm, dan 100 µm dan 

Mulai 

350 gram 
KNO3  

Diencerkan dengan 87.5 ml  aquades pada cawan 

Didiamkan dalam inkubator ±30⁰C selama 24 jam  

Larutan garam 
jenuh 

Selesai  
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luas yaitu 191.1 cm2. Keripik kelapa yang telah dikemas 
diletakkan pada container dan dimasukkan ke dalam 
ruang penyimpanan atau inkubator pada 3 (tiga) suhu 
penyimpanan yaitu suhu ruang 25±1˚C, 35±1˚C, dan 
45±1˚C selama 16 hari dengan pengamatan setiap 4 hari. 
Suhu penyimpanan tersebut diperoleh dengan mengatur 
suhu pada kotak penyimpanan secara digital. Skema 
ruang penyimpanan keripik kelapa dengan suhu 25±1˚C, 
35±1˚C, dan 45±1˚C dapat dilihat pada Gambar 3.3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Gambar 3.3 Skema ruang penyimpanan keripik kelapa 

 

 

 

  

Keterangan 
A = Ruang penyimpanan sampel 25±1˚C 
B = Ruang penyimpanan sampel 35±1˚C 
C = Ruang penyimpanan sampel 45±1˚C 
D = Control box  

 

1 = Lampu 
2 = Thermocontrol 
3 = Sampel keripik kelapa 
4 = Larutan garam jenuh 
5 = Container 
 

45˚C 

(D)  35˚C 

25˚C 

2 (A)  1 

5 3 4 

2 
(C)  

1 

5 3 4 

2 1 
(B)  

5 3 4 
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3.4.4 Pengamatan  

Pengamatan dilakukan terhadap keripik kelapa 
yang dikemas plastik polipropilen, polietilen, dan 
microwaveable vacuum pack bag dengan ketebalan 
masing-masing yaitu 150 µm, 118 µm, dan 100 µm dan 
luas 191.1 cm2  kemudian dilakukan pengamatan setiap 4 
hari sekali selama 16 hari. Pengamatan meliputi analisis 
kadar air, tingkat kekerasan dan uji organoleptik (warna, 
rasa, aroma, dan tekstur). Prosedur penentuan umur 
simpan dan analisa dapat dilihat pada Gambar 3.4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 3.4 Prosedur penentuan umur simpan 

Dikemas  

Plastik Polipropilen 
150 µm 

 

Plastik Polietilen 
118 µm 

 

Plastik microwaveable 
vacuum pack bag 100 µm 

 

25 gram keripik kelapa 
 

Disimpan dalam inkubator  

Suhu 25±1˚C Suhu 45±1˚C 
 

Suhu 35±1˚C 

Pendugaan Umur Simpan 

Analisis : 
- Kimia :Kadar air 
- Fisika : Kekerasan 
- Uji Organoleptik : Warna, rasa, aroma, tekstur 
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3.6 Prosedur Analisa 
3.6.1 Analisa Kadar Air 

Pengukuran kadar air dilakukan dengan metode AOAC 
(1984). Sebanyak 3 gram contoh yang telah dihaluskan 
dimasukkan ke dalam cawan alumunium yang telah diketahui 

beratnya. Dikeringkan dalam oven pada suhu 105C selama 3 
jam. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang. 
Dipanaskan lagi dalam oven selama 30 menit, didinginkan dalam 
desikator dan ditimbang, perlakuan ini diulang hingga berat 
konstan (selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0.2 mg). 
Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. 
Kadar air dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

Kadar air = 
𝑊0−𝑊1

𝑊0
  X 100% 

 
W0 = bobot sampel awal (gram) 
W1 = bobot sampel akhir (gram) 
 

3.6.2 Analisa Kekerasan  

Keripik kelapa yang dikemas plastik polietilen, polipropilen 
dan microwaveable vacuum pack bag dan disimpan dalam 
25±1˚C, 35±1˚C, dan 45±1˚C dilakukan pengamatan terhadap 
perubahan kekerasan. Perubahan kekerasan diukur dengan 
menggunakan alat penetrometer. Letakkan bahan yang akan 
diukur, tepat dibawah jarum penusuk penetrometer. Penusukan 
dilakukan pada bahan sebanyak 7 kali pada tujuh tempat. Hasil 
setiap penusukan ditunjukkan dengan angka pada skala 
penetrometer. Hasil perhitungan dinyatakan dengan satuan Kgf. 

 
3.6.4 Analisa Organoleptik  

Menurut Soekarto (1985) Uji organoleptik merupakan salah 
satu cara yang digunakan untuk mengetahui daya terima suatu 
produk serta untuk menilai mutu suatu bahan pangan dan 
penelitian organoleptik merupakan penilaian dengan cara 
memberi rangsangan terhadap organ tubuh. Penilaian 
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organoleptik, dibutuhkan panel. Panel merupakan alat yang 
terdiri dari orang atau kelompok orang yang menilai sifat atau 
mutu benda berdasarkan kesan subjektif. Orang yang menjadi 
anggota di dalam panel disebut panelis. Terdapat macam-macam 
jenis panel yang biasa digunakan dalam penilaian organoleptik, 
yaitu panel pencicip perorangan, panel pencicip terbatas, panel 
terlatih, panel tak terlatih, panel agak terlatih, dan panel 
konsumen. 

Terdapat beberapa kelompok cara dalam pengujian 
organoleptik. Cara yang paling popular adalah kelompok 
pengujian pembedaan dan pemilihan atau penerimaan. 
Pengujian pembedaan merupakan uji yang digunakan untuk 
menentukan apakah ada perbedaan sifat sensorik antara contoh 
yang disajiakan. Uji ini juga digunakan untuk menilai pengaruh 
bermacam-macam perlakuan modifikasi proses atau bahan 
selama proses pengolahan pangan apakah ada perbedaan atau 
persamaan antara produk dari komoditi yang sama. Uji ini 
biasanya dilakukan oleh 15-30 orang panelis terlatih. Sedangkan,  
pengujian penerimaan atau acceptance test atau preference test 
merupakan penilaian seseorang terhadap suatu sifat atau 
kualitas suatu bahan yang menyebabkan seseorang menyukai 
suatu sifat atau bahan tersebut. Uji penerimaan bersifat subjektif 
dibandingkan uji pembedaan sehingga tidak perlu panelis yang 
berpengalaman. Uji penerimaan meliputi uji kesukaan (hedonik) 
dan uji mutu hedonik. Uji kesukaan merupakan uji dimana panelis 
diminta untuk memberi tanggapan pribadi mengenai kesukaan 
atau ketidaksukaan. Tingkat kesukaan  dalam uji hedonik disebut 
dengan skala hedonik, yang memiliki beberapa rentangan. 
Rentangan tersebut dibuat sesuai dengan kehendak peneliti 
(Soekarto, 1985). 

 Penelitian ini, uji hedonik dilakukan dengan menilai 
penerimaan (kesukaan) yang meliputi warna, rasa, aroma, 
tekstur dan penerimaan terhadap keripik kelapa yang dikemas 
dengan plastik polipropilen, polietilen, dan microwaveable 
vacuum pack dengan suhu berbeda. Analisis organoleptik ini 
menggunakan lembar penilaian uji hedonik oleh 20 orang panelis 
tidak terlatih yang dilakukan 4 hari sekali hingga panelis menolak. 
Tingkat kesukaan/skala hedonik yang digunakan adalah dengan 
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7 skala hedonik. Data yang didapat digunakan untuk menentukan 
umur simpan, dianalisis menggunakan metode regresi linier 
sederhana pada program Microsoft Excel. Berikut adalah definisi 
operational menurut Soekarto (1985) yang dapat dilihat pada 
Tabel 3.3 

 
Tabel 3.3 Definisi operational penilaian mutu sensori keripik kelapa 

 
Variable Definisi 

operational  
Cara 
ukur 

Alat ukur Hasil ukur 

Rasa Penilaian yang 
dilakukan 
dengan indra 
pencicip, 
dibedakan 
menjadi empat 
cicip rasa yaitu 
manis, pahit, 
asin, dan asam 
pada keripik 
kelapa. 

Menanya
kan 
kepada 
panelis 
tidak 
terlatih 

Kuisioner  1 = sangat 
tidak suka 
2 = tidak suka 
3 = agak tidak 
suka 
4 = netral 
5 = agak suka 
6 = suka 
7 = sangat 
suka 
 

Warna Penilaian 
secara 
subjektif paling 
mudah dan 
paling memberi 
kesan yang 
dilakukan 
melalui indra 
pengelihatan 
pada keripik 
kelapa. 

Menanya
kan 
kepada 
panelis 
tidak 
terlatih 

Kuisioner  1 = sangat 
tidak suka 
2 = tidak suka 
3 = agak tidak 
suka 
4 = netral 
5 = agak suka 
6 = suka 
7 = sangat 
suka 

Aroma  Penilaian yang 
dilakukan 
dengan indra 
pembauan, 
biasa disebut 
pencicipan 
jarak jauh. 
Aroma meliputi 
ketengikan 

Menanya
kan 
kepada 
panelis 
tidak 
terlatih 

Kuisioner  1 = sangat 
tidak suka 
2 = tidak suka 
3 = agak tidak 
suka 
4 = netral 
5 = agak suka 
6 = suka 
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Variable Definisi 
operational  

Cara 
ukur 

Alat ukur Hasil ukur 

pada keripik 
kelapa. 

7 = sangat 
suka 
 

Tekstur  Penilaian yang 
dilakukan 
dengan indra 
perabaan 
maupun 
mematahkan 
keripik kelapa 
untuk 
mengetahui 
tingkat 
kekerasan 
keripik kelapa.  

Menanya
kan 
kepada 
panelis 
tidak 
terlatih 

Kuisioner  1 = sangat 
tidak suka 
2 = tidak suka 
3 = agak tidak 
suka 
4 = netral 
5 = agak suka 
6 = suka 
7 = sangat 
suka 
 

 
Mekanisme pelaksanaan uji hedonik dapat dijelaskan sebagai 
berikut :   

a. Memberi penjelasan tentang maksud, tujuan penelitian 
dan prosedur penelitian secara umum.  

b. Memberi penjelasan tanggal dimulai pelaksaan dan 
prosedur uji hedonik.  

c. Pada saat pelaksanaan, sebelum dilakukan uji cicip 
dilakukan screening terhadap kesehatan dengan cara 
menanyakan kepada panelis tentang keadaan 
kesehatan peserta panelis.  

d. Selanjutnya panelis diberi penjelasan ulang tentang 
prosedur uji hedonik dan cara pengisian kuisioner. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Produk Sebelum Penyimpanan 

Pada pendugaan umur simpan keripik kelapa dilakukan 
analisis terhadap parameter yang mempengaruhi mutu 
produk awal penyimpanan. Kondisi mutu bahan baku akan 
sangat berpengaruh pada mutu produk akhir yang dihasilkan, 
termasuk pada masa simpan atau masa kadaluwarsanya. 
Pembuatan keripik kelapa diolah dengan menggunakan alat 
vacuum frying. Penggunaan vacuum frying diharapkan bisa 
mempertahankan warna dan rasa produk akhir serta 
mengurangi kehilangan zat-zat yang berguna selama 
pengolahan. Sampel keripik kelapa yang digunakan dalam 
penelitian ini dibeli dari UKM berlabel keripik LEVINA. Keripik 
kelapa dibuat dengan menggunakan vacuum frying dengan 
tekanan -70 cmHg selama 2 jam dengan suhu 85˚C. Keripik 
kelapa yang digunakan adalah keripik kelapa dengan indeks 
7 yang berarti amat sangat suka yang ditandai dengan 
berwarna putih kekuningan seperti yang disajian pada 
Gambar 4.1 

 
Gambar 4.1 Keripik Kelapa Sebelum Penyimpanan 

Keripik merupakan produk yang memiliki kadar air dan 
aw (water activity) yang relatif rendah sehingga umur 
simpannya cenderung lebih lama. Namun, rendahnya kadar 
air dan aw ini menyebabkan produk keripik sensitif terhadap 
penyerapan uap air dari lingkungan. Penyerapan uap air dari 
lingkungan berpengaruh terhadap peningkatan kadar air 
produk yang akan mempengaruhi penurunan mutu sensori 
keripik yaitu kerenyahannya (Arpah 2001). Karakteristik 
keripik kelapa perlu diuji sebelum dilakukan penelitian untuk 
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mengetahui karakteristik kondisi awalnya. Parameter awal 
yang diuji pada keripik kelapa meliputi kadar air, kekerasan, 
dan organoleptik (warna, aroma, rasa,dan tekstur). 
Parameter-parameter tersebut dianalisa pada awal 
penyimpanan sebagai nilai karakteristik mutu awal keripik 
kelapa. Uji awal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan awal 
produk sebelum disimpan melalui identifikasi kerusakan-
kerusakan yang terjadi selama penyimpanan pada produk 
tersebut. Untuk mengetahui nilai mutu akhir keripik kelapa, 
dilakukan dengan menyimpan keripik kelapa pada suhu 
ruang dan diamati perubahan kekerasan setiap 30 menit 
sekali. Setelah pengamatan selama 3.5 jam, keripik kelapa 
sudah tidak dapat diterima dikarenakan sudah tidak keras 
lagi. Kemudian, dilakukan pengujian pada keripik kelapa yang 
sudah tidak keras tersebut.  Perubahan nilai mulai awal 
penyimpanan sampai akhir penyimpanan dapat dilihat pada  
Tabel 4.1 
 
Tabel  4.1  Karakteristik Perubahan Mutu Keripik Kelapa Sebelum 
Penyimpanan dan Setelah Penyimpanan 

No Parameter Mutu 
Nilai Awal 

Penyimpanan 
Nilai Akhir 

Penyimpanan 

1 Kadar Air (%) 1.800 4.5 
2 Kekerasan (Kgf) 0.458 0.9 
3 Organoleptik   
 -  Warna (%) 7 3 
 -  Aroma (%) 7 3 
 -  Rasa(%) 7 3 
 -  Tekstur (%) 7 3 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa semakin 
lama penyimpanan, kadar air, dan kekerasan keripik kelapa 
mengalami kenaikan. Sehingga tingkat kesukaan panelis 
menurun. Pengujian secara organoleptik dengan skala 1-7, 
dimana untuk parameter mutu kritis digunakan skala 7 (amat 
sangat suka) pada nilai awal penyimpanan dan skala 3 (tidak 
suka) untuk nilai akhir penyimpanan. Hal ini dikarenakan 
keripik kelapa merupakan jenis makanan kering yang bersifat 
higroskopis yaitu menyerap air air dari udara sekiar. 
Meningkatnya kadar air sangat dipengaruhi oleh suhu, 
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kelembaban dan permeabilitas kemasan. Pada penelitian ini, 
digunakan metode Accelerated Shelf-life Testing dimana 
pendugaan umur simpan suatu produk dipercepat dengan 
menempatkan produk tersebut pada kondisi lingkungan 
ekstrim. Kondisi lingkungan ekstrim pada penelitian ini 
digunakan suhu diatas suhu ruangan dengan menggunakan 
inkubator dengan kontrol suhu dan penggunaan larutan 
garam KNO3 untuk menambah kelembaban pada container. 
Selama penyimpanan, larutan garam akan menguap dan 
melepaskan uap air, uap air tersebut akan terserap oleh 
keripik kelapa sehingga lingkungan akan semakin lembab. 
Kelembaban yang tinggi dalam ruang penyimpanan 
menyebabkan keripik menyerap sejumlah air dari lingkungan 
sehingga kadar air pada produk meningkat dan 
mempengaruhi nilai kerenyahan (Latifah, 2010). 
Meningkatnya nilai kadar air juga akan meningkatkan nilai 
kekerasan keripik kelapa. Naik nya nilai kekerasan tersebut 
dikarenakan gaya yang diberikan untuk memecah keripik 
semakin besar karena keripik tidak renyah lagi.  Manurut 
(Katz dan Labuza,1981) dalam (Latifah, 2010) air yang 
diserap keripik akan melarutkan dan melunakkan matriks pati 
atau protein yang ada pada sebagian besar bahan pangan 
yang mengakibatkan perubahan kekuatan mekanik termasuk 
kerenyahan.  

 
4.2 Perubahan Mutu Selama Penyimpanan  

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa terjadi peningkatan 
nilai kadar air yang menyebabkan naiknya nilai bobot dan nilai 
kerenyahan keripik kelapa. Hal ini disebabkan karena produk 
mengalami proses deteriorasi. Hal ini didukung oleh (Arpah, 
2001) yang menyatakan bahwa deteriorasi merupakan 
penyimpangan suatu produk dari mutu awalnya serta 
kehilangan kandungan nutrien. Tingkat deteriorasi produk 
dipengaruhi oleh lamanya penyimpanan, sedangkan laju 
deteriorasi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 
penyimpanan. Proses deterioasi menyebabkan perubahan 
mutu seperti tekstur, flavor, dan warna selama penyimpanan. 
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Pengemasan untuk suatu produk juga memiliki peran 
yang sangat penting. Menurut Sumiyarto (2013) fungsi utama 
kemasan yaitu melindungi produk dari penurunan pada 
beberapa karakteristik mutu selama masa penyimpanan baik 
yang dilihat secara fisik maupun non fisik. Keripik kelapa 
merupakan jenis makanan kering yang mengandung lemak 
sehingga dalam penyimpanan nya perlu menjaga atau 
mempertahankan kerenyahan produk agar terhindar dari 
ketengikan. Hal yang dapat menyebabkan perubahan mutu 
produk pangan yaitu adanya perubahan secara kimiawi, fisik, 
dan microbial (Sigh, 1994). Ellis (1994), menyatakan bahwa 
banyak komponen pada produk pangan mengalami 
perubahan karena oksigen. Kerusakan pada lemak pada 
produk beremulsi menyebabkan ketengikan. Pigmen alami 
juga mengalami perubahan warna seperti pada saus tomat 
dari warna merah menjadi kecoklatan. (Herawati, 2008) 
dalam (Rosalina, 2015) mengatakan faktor yang berpengaruh 
nyata pada penurunan mutu produk adalah perubahan kadar 
air dalam produk dan menurut Saleh dkk (2013), kadar air 
merupakan variabel yang diketahui merupakan parameter 
kritis masa kedaluwarsa suatu produk. Perubahan kadar air 
dalam produk dapat menimbulkan ketengikan akibat dari 
reaksi oksidasi (Arpah, 2001). Reaksi oksidasi terjadi apabila 
produk yang mengandung minyak bereaksi dengan oksigen 
di udara. Minyak yang digunakan untuk menggoreng keripik 
mempunyai asam lemak yang dengan ikatan rangkap banyak 
atau polyunsaturated fatty acid (PUFA) menyebabkan sangat 
rentan terhadap oksidasi sehingga menyebabkan ketengikan. 
proses oksidasi dapat terjadi karena beberapa hal antara lain: 
udara, cahaya, enzim, logam (Cu, Fe) (Chan, 2005). 
Beberapa parameter lain dalam penelitian ini yaitu 
organoleptik (warna, rasa, aroma, dan tekstur) yang berguna 
untuk mengetahui produk tersebut masih diterima atau tidak 
oleh konsumen. 
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4.2.1 Kadar Air   

Menurut SNI 01-4031-1996 tentang syarat mutu 
keripik kentang mempunyai kadar air yang rendah maksimal 
3%. Keripik kelapa mudah mengalami kerusakan karena 
adanya penyerapan uap air sehingga mengalami penurunan 
kerenyahan. Kadar air keripik kelapa merupakan karakteristik 
penting untuk menentukan mutu dari keripik kelapa. Adanya 
kandungan air dalam suatu bahan akan mempengaruhi 
karakteristik bahan itu sendiri, seperti kenampakan, tekstur, 
aroma, dan rasanya. Kadar air awal ini ditentukan 
berdasarkan AOAC (1984) dengan menggunakan metode 
oven melalui perhitungan basis kering dengan suhu 105˚C. 
Perubahan kadar air keripik kelapa selama penyimpanan 
selama 16 hari pada suhu 25˚C±1, 35˚C±1, dan 45˚C±1 yang 
dikemas dengan plastik polipropilen, polietilen, dan 
microwaveable vacuum pack bag. Hasil Analisa kadar air 
tersebut dapat dilihat pada Lampiran 7 yang menunjukkan 
bahwa di awal penyimpanan, kadar air seluruh sampel yaitu 
1.894 %. Kemudian setelah dilakukan penyimpanan selama 
16 hari pada suhu 25˚C±1, 35˚C±1, 45˚C±1 dan dikemas 
dengan plastik polipropilen kadar air akhir sebesar 3.157, 
3.467, dan 4.589 %. Sampel yang disimpan pada plastik 
polietilen yaitu sebesar 3.500, 4.660, dan 5.603 %. Sampel 
yang disimpan pada plastik microwaveable vacuum pack bag 
yaitu sebesar 3.758, 5.079, dan 6.424. Berdasarkan data 
tersebut dapat dilihat bahwa semakin lama penyimpanan 
kadar air keripik kelapa cenderung meningkat pada kemasan 
polipropilen, polietilen, dan microwaveable vacuum pack bag 
yang disimpan pada ketiga suhu yaitu 25˚C±1, 35˚C±1, 
45˚C±1.  

 
Pemilihan orde reaksi setiap parameter dan ketiga 

suhu yang dikemas dengan plastik polipropilen, polietilen, 
dan microwaveable vacuum pack bag dilakukan dengan 
memilih orde reaksi satu yang dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini. 
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Gambar 4.2 Hubungan antara penyimpanan dengan kadar air 

kemasan polipropilen  

 

 
Gambar 4.3 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan 

kadar air kemasan polietilen 
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Gambar 4.4 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan 

kadar air kemasan microwaveable vacuum pack bag 

 
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi 

kenaikan kadar air pada keripik kelapa. Hal ini dikerenakan 
keripik kelapa yang bersifat higroskopis yaitu menyerap uap air 
dari udara yang melewati barrier kemasan. Semakin lama 
penyimpanan, kadar air keripik kelapa semakin besar 
dikarenakan terjadi adsorbsi uap air dari udara. Berdasarkan 
persamaan orde satu dengan grafik eksponensial persamaan 
persamaan regresinya yaitu y = a.ex. Perhitungan umur simpan 
keripik kelapa dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Prediksi umur simpan  keripik kelapa 

T 
(˚C) 

N0 Nt 
ts PP 
(hari) 

ts PE 
(hari) 

ts microwaveable 
vacuum pack (hari) 

25 1.8 4.5 25 23 19 
35 1.8 4.5 21 14 12 
45 1.8 4.5 14 11 8 

Tabel 4.2 menunjukkan menunjukkan bahwa semakin 
tinggi suhu maka laju penurunan mutu semakin tinggi yang 
mengakibatkan produk semakin cepat mengalami kerusakan, 
sehingga umur simpan keripik kelapa menjadi lebih pendek. 
Keripik kelapa yang disimpan pada suhu 25˚C±1 dengan RH 82% 
memiliki umur simpan yang lebih lama dibandingkan pada RH 
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85% suhu 35˚C±1, dan RH 89% suhu 45˚C±1. Berdasarkan hal 
tersebut dapat diketahui bahwa suhu penyimpanan 
mempengaruhi umur simpan produk, dimana semakin rendah 
suhu penyimpanan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk 
produk mengalami kerusakan.   

Kelembaban ruangan (RH) sangat berpengaruh terhadap 
perubahan bobot, kadar air, dan kekerasan pada keripik kelapa. 
Rata-rata RH ruang penyimpanan pada masing-masing suhu 
adalah 82% pada suhu 25˚C±1, 85% pada suhu 35˚C±1, dan 
89% pada suhu 45˚C±1. Besarnya kelembaban dalam ruang 
penyimpanan dipengaruhi oleh larutan garam yang menguap. 
Selain kelembaban, permeabilitas kemasan, dan sifat higroskopis 
keripik juga dapat menyebabkan produk menyerap uap air dari 
lingkungan melewati bahan kemasan tersebut. Semakin besar 
suhu maka RH juga akan meningkat hal ini menyebabkan 
meningkatnya kadar air, bobot, dan nilai kekerasan produk juga 
semaikin besar. Hal ini didukung oleh (Wijaya, 2007) yang 
menyatakan nilai kadar air cenderung naik selama waktu 
penyimpanan. Semakin tinggi suhu penyimpanan, maka tingkat 
kenaikan kadar air produk juga akan semakin tinggi. Naiknya 
kadar air dapat disebabkan adanya, sifat keripik kelapa yang 
higroskopis sehingga cenderung mengadsorbsi uap air dari 
udara, tingkat kelembaban udara lingkungan terhadap produk, 
dan permeabilitas bahan kemasan produk terhadap uap air. 
Penggunaan suhu penyimpanan yang berbeda dapat 
mempengaruhi sifat permeabilitas bahan kemasan. Semakin 
tinggi suhu penyimpanan, maka permeabilitas bahan kemasan 
terhadap uap air akan semakin meningkat. Meningkatnya sifat 
permeabilitas ini akan membuat semakin banyak uap air dari 
lingkungan yang melewati bahan kemasan. Peningkatan kadar 
air akan mencapai taraf tertentu yang menyebabkan penurunan 
mutu sehingga produk kehilangan kerenyahan dan menimbulkan 
reaksi oksidatif yang menimbilkan ketengikan. Hal ini didukung 
oleh Wigelar (2013), suhu yang lebih tinggi akan menyebabkan 
memuainya kemasan sehingga pori-pori kemasan akan 
membesar, maka penyerapan uap air akan lebih cepat terjadi. 
Plastik polipropilen merupakan jenis plastik yang memiliki 
ketahanan yang baik terhadap lemak dan permeabilitas uap air 
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yang rendah (Syarief et al, 1989 dalam Sunyoto, 2017) dan stabil 
pada suhu tinggi dibanding kemasan LDPE (Low Density 
Polyethylene), PC (Polycarbonate), dan PS (Polystyrene) (Buckle 
et al, 2009) dalam (Rosalina, 2015). Pada penelitian ini, keripik 
kelapa yang disimpan di plastik polipropilen masa kadarluasanya 
lebih lama dibandingkan platik polietilen dan microwaveable 
vacuum pack.  

 
4.2.2 Kekerasan 

Tekstur merupakan parameter penting yang berkaitan 
dengan kualitas keripik kelapa dan penerimaan konsumen. 
Pengukuran tekstur dilakukan pada tujuh titik permukaan keripik 
kelapa. Perubahan penambahan kekerasn keripik kelapa selama 
penyimpanan selama 16 hari pada suhu 25˚C±1, 35˚C±1, dan 
45˚C±1 yang dikemas dengan plastik polipropilen, polietilen, dan 
microwaveable vacuum pack bag. Hasil Analisa kadar air 
tersebut dapat dilihat pada Lampiran 8 

Lampiran 8 menunjukkan bahwa terjadi penambahan nilai 
kekerasan keripik kelapa atau menjadi tidak renyah lagi setelah 
dilakukan penyimpanan dikarenakan adanya penyerapan uap air. 
Pada awal penyimpanan berat semua sampel yaitu 0.458 Kgf. 
Berat sampel setelah penyimpanan selama 16 hari pada suhu 
25˚C±1, 35˚C±1, 45˚C±1 dan dikemas dengan plastik polipropilen 
berat akhirnya yaitu sebesar 0.869, 0.897, dan 0.905 Kgf. Sampel 
yang disimpan pada plastik polietilen yaitu sebesar 0.928, 0.949, 
dan 1.163 Kgf. Sampel yang disimpan pada plastik 
microwaveable vacuum pack bag yaitu sebesar 1.005, 0.148, dan  
1.202 Kgf. Keripik kelapa yang disimpan pada suhu 25˚C±1 dan 
dikemas dengan plastik polipropilen lebih bisa mempertahankan 
penambahan bobot yang berpengaruh pada masa kadaluwarsa 
produk.  

Pemilihan orde reaksi setiap parameter dan ketiga suhu 
yang dikemas dengan plastik polipropilen, polietilen, dan 
microwaveable vacuum pack bag dilakukan dengan memilih orde 
reaksi satu yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.5 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan 

kekerasan kemasan polipropilen 

 
 

Gambar 4.6 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan 
kekerasan kemasan polietilen 
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Gambar 4.7 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan 

kekerasan kemasan microwaveable vacuum pack bag 
 
Berdasarkan diatas dapat dilihat bahwa semakin lama waktu 
penyimpanan, maka nilai kekerasan juga semakin besar. Hal ini 
disebabkan, bertambahnya kandungan air dalam keripik kelapa 
karena terjadi penyerapan uap air dari udara. Berdasarkan 
persamaan orde satu dengan grafik eksponensial persamaan 
persamaan regresinya yaitu y = a.ex. Perhitungan umur simpan 
keripik kelapa dapat dilihat pada Tabel 4.3 
 
Tabel 4.3 Prediksi Umur simpan  keripik kelapa  

T 
(˚C) 

N0 Nt 
ts PP 
(hari) 

ts PE 
(hari) 

Ts microwaveable 
vacuum pack bag (hari) 

25 0.458 0.9 16 13 12 
35 0.458 0.9 15 13 10 
45 0.458 0.9 14 10 9 

 
Menurut Pratiwi (2003) nilai kerenyahan berbanding 

terbalik dengan nilai kekerasan. Semakin rendah nilai 
kekerasannya maka semakin baik kerenyahannya karena gaya 
yang dibutuhkan untuk memecahkan produk semakin kecil. Pada 
penelitian ini, terjadi penyerapan air ketika keripik kelapa 
disimpan pada jangka waktu tertentu sehingga terjadi penurunan 
kerenyahan dan peningkatan kekerasan yang lebih tinggi 
sehingga produk yang menjadi alot (kehilangan kerapuhan) 
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akibat air. Hasil studi Nugroho (2007) menyatakan bahwa 
kerenyahan menurun selama penyimpanan. Hal ini disebabkan 
oleh penyerapan uap air dari lingkungan sehingga kadar air 
bahan meningkat. Menurut (Roudaut, dkk., 2004) peningkatan 
kekerasan disebabkan oleh peningkatan jumlah air yang mengisi 
pori-pori udara bahan pangan. Hasil studi Amertaningtyas, dkk. 
(2010) menyatakan bahwa hilangnya sifat renyah dan kekerasan 
bahan pangan kering, seperti keripik merupakan penyebab 
utama penolakan konsumen. Pada penelitian ini, keripik kelapa 
yang disimpan di plastik polipropilen masa kadaluarsa nya lebih 
lama dibandingkan platik polietilen dan microwaveable vacuum 
pack. 

 
4.2.4 Uji Organoleptik  

Pengujian organoleptik terhadap keripik kelapa yang 
disimpan dalam berbagai suhu dilakukan dengan menggunakan 
uji kesukaan (Hedonic Scale Score). Panelis yang digunakan 
adalah panelis tidak terlatih sebanyak 20 orang dan merupakan 
panelis yang sama pada setiap pengamatan untuk menyatakan 
kesukaan nya terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur pada 
keripik kelapa. Skala hedonik yang digunakan yaitu 1 = sangat 
tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = agak tidak suka, 4 = netral, 5 = 
agak suka, 6 = suka, dan 7 = sangat suka. Penilaian dilakukan 
setiap 4 hari sekali selama masa penyimpanan yaitu 16 hari pada 
suhu 25˚C±1, 35˚C±1, 45˚C±1 dan dikemas dengan plastik 
polipropilen, polietilen, dan microwaveable vacuum pack bag. 
 
4.2.4.1 Warna 

Warna memegang peranan penting dalam penerimaan 
produk pangan karena warna dapat memberikan petunjuk 
mengenai perubahan kimia di dalam produk. Salah satu faktor 
yang menentukan suka atau tidaknya konsumen terhadap suatu 
produk adalah warna produk tersebut. Secara visual warna tampil 
lebih dahulu dan kadang-kadang sangat menentukan karena 
warna adalah hal yang terlihat pertama saat konsumen melihat 
produk. Menurut Arpah (2001), perubahan warna menunjukkan 
juga perubahan nilai gizi pada beberapa jenis produk pangan, 
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sehingga perubahan warna dijadikan indikator untuk 
menunjukkan tingkat nilai gizi maksimum yang diterima.  

Perubahan warna keripik kelapa selama penyimpanan 
selama 16 hari pada suhu 25˚C±1, 35˚C±1, dan 45˚C±1 yang 
dikemas dengan plastik polipropilen, polietilen, dan 
microwaveable vacuum pack bag. Hasil Analisa perubahan 
warna tersebut dapat dilihat pada Lampiran 9 yang menunjukkan 
bahwa terjadi perubahan warna keripik kelapa semakin lama nya 
penyimpanan. Pada awal penyimpanan skor sensori terhadap 
keripik kelapa berada pada skor kesukaan yaitu 6.485 dan 
diambil batas kritis pada skor 3 (agak tidak suka). Perubahan 
warna sampel setelah penyimpanan selama 16 hari pada suhu 
25˚C±1, 35˚C±1, 45˚C±1 dan dikemas dengan plastik polipropilen 
berat akhirnya yaitu sebesar 5.950, 5.818, dan 5.780. Sampel 
yang disimpan pada plastik polietilen yaitu sebesar 5.850, 
5.690,dan 5.555. Sampel yang disimpan pada plastik 
microwaveable vacuum pack bag yaitu sebesar 5.730, 5.636,dan 
5.500. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa semakin 
lama waktu penyimpanan, tingkat kesukaan panelis terhadap 
warna menurun. Menurut (Latifah, 2010) Perubahan warna ini 
bisa dihubungkan dengan perubahan kecerahan warna keripik 
kelapa. Semakin lama disimpan keripik menjadi lebih gelap 
sehingga tidak disukai oleh panelis. Keripik kelapa yang disimpan 
pada suhu 25˚C±1 dan dikemas dengan plastik polipropilen lebih 
bisa mempertahankan perubahan warna. Hal ini dikarenakan laju 
reaksi pencoklatan terhadap produk lebih rendah bila 
dibandingkan dengan produk yang disimpan pada suhu 35˚C±1, 
dan 45˚C±1. 

Pemilihan orde reaksi setiap parameter dan ketiga suhu 
yang dikemas dengan plastik polipropilen, polietilen, dan 
microwaveable vacuum pack bag dilakukan dengan memilih orde 
reaksi satu yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.8 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan warna 

kemasan polipropilen 
 

 
Gambar 4.9 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan warna 

kemasan polietien 
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Gambar 4.10 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan warna 
kemasan microwaveable vacuum pack bag 

 
Berdasarkan diatas dapat dilihat bahwa semakin lama 
penyimpanan, skala penerimaan oleh panelis semakin menurun. 
Hal ini disebabkan warna keripik kelapa yang semakin 
kecoklatan. Hal ini didukung oleh (Meyer, 1982) yang 
menyatakan bahwa semakin tinggi suhu penyimpanan maka nilai 
L akan semakin rendah yang secara visual kecerahan warna 
akan terlihat lebih gelap. Warna gelap ini timbul bisa disebabkan 
reaksi pencoklatan non-enzimatis yang terjadi karena suhu yang 
tinggi. Berdasarkan persamaan orde satu dengan grafik 
eksponensial persamaan persamaan regresinya yaitu y = a.ex. 
Perhitungan umur simpan keripik kelapa dapat dilihat pada Tabel 
4.4 
 
Tabel 4.4 Prediksi Umur simpan  keripik kelapa  

T 
(˚C) 

N0 Nt 
ts PP 
(hari) 

ts PE 
(hari) 

ts microwaveable 
vacuum pack bag (hari) 

25 7 3 16 13 10 
35 7 3 18 12 12 
45 7 3 14 12 10 
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4.2.4.2 Aroma  
Selama penyimpanan telah terjadi penurunan terhadap 

penerimaan aroma. Terbentuknya beberapa molekul off-flavor 
pada produk akan segera merusak aroma secara keseluruhan 
(Arpah, 2001). Laju perubahan terhadap penerimaan aroma 
keripik kelapa secara subjektif dapat diketahui melalui uji 
organoleptik. Pada penelitian ini dilakukan uji kesukaan terhadap 
keripik kelapa yang disimpan pada suhu 25˚C±1, 35˚C±1, dan 
45˚C±1 yang dikemas dengan plastik polipropilen, polietilen, dan 
microwaveable vacuum pack bag selama 16 hari.  Perubahan 
aroma dideteksi oleh sel-sel pembau di dalam hidung yang 
mampu mencium bau yang terbentuk meskipun pada konsentrasi 
yang sangat rendah. Hasil Analisa aroma tersebut dapat dilihat 
pada Lampiran 10 yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan 
aroma keripik kelapa semakin lama nya penyimpanan. Pada awal 
penyimpanan penilaian panelis terhadap seluruh sampel yaitu 
5.632 dan diambil batas kritis pada skor 3 (agak tidak suka). 
Perubahan warna sampel setelah penyimpanan selama 16 hari 
pada suhu 25˚C±1, 35˚C±1, 45˚C±1 dan dikemas dengan plastik 
polipropilen berat akhirnya yaitu sebesar 5.250, 3.792, dan 3.167. 
Sampel yang disimpan pada plastik polietilen yaitu sebesar 
4.792, 3.583, dan 2.756. Sampel yang disimpan pada plastik 
microwaveable vacuum pack bag yaitu sebesar 4.042, 3.417,dan 
2.375. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa semakin 
lama waktu penyimpanan, tingkat kesukaan panelis terhadap 
aroma menurun. Menurut Putri (2016) adanya faktor suhu, 
cahaya, dan gas dapat mempengaruhi kadar air dan asam lemak 
pada produk, sehingga aroma keripik tempe menjadi tengik 
selama penyimpanan. Menurut Arpah (2001) perubahan aroma 
adalah masalah yang sensitif dalam produk pangan. Hal ini 
disebabkan karena adanya deteksi oleh sel-sel pembau di dalam 
hidung yang mampu mencium bau yang terbentuk meskipun 
pada konsentrasi yang sangat rendah. Terbentuknya beberapa 
molekul off-flavor pada produk akan dapat merusak rasa secara 
keseluruhan. Salah satu yang paling umum adalah terjadinya 
ketengikan baik akibat dari hidrolisa maupun oksidasi. Menurut 
(Susilawati dan Dewi, 2011) Cahaya adalah akselerator terhadap 
timbulnya ketengikan. Kombinasi dari oksigen dan cahaya dapat 
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mempercepat proses oksidasi. Keripik kelapa yang disimpan 
pada suhu 25˚C±1 dan dikemas dengan plastik polipropilen lebih 
bisa mempertahankan perubahan aroma dibanding suhu 35˚C±1, 
dan 45˚C±1. 

Pemilihan orde reaksi setiap parameter dan ketiga suhu 
yang dikemas dengan plastik polipropilen, polietilen, dan 
microwaveable vacuum pack bag dilakukan dengan memilih orde 
reaksi satu yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 4.11 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan aroma 

kemasan polipropilen 
 

 
Gambar 4.12 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan aroma 

kemasan polietien 
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Gambar 4.13 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan aroma 

kemasan microwaveable vacuum pack bag 

 
Berdasarkan diatas dapat diketahui bahwa, semakin lama 
penyimpanan maka skala kesukaan panelis semakin menurun. 
Hal ini dikarenakan, munculnya bau tengik pada keripik kelapa 
akibat proses oksidasi lemak.  Berdasarkan persamaan orde satu 
dengan grafik eksponensial persamaan persamaan regresinya 
yaitu y = a.ex. Perhitungan umur simpan keripik kelapa dapat 
dilihat pada Tabel 4.5. 
 
Tabel 4.5 Prediksi Umur simpan keripik kelapa 

T 
(˚C) 

N0 Nt ts PP 
(hari) 

ts PE 
(hari) 

ts microwaveable 
vacuum pack bag (hari) 

25 7 3 20 13 10 
35 7 3 11 14 12 
45 7 3 8 8 8 

 
4.2.4.3. Rasa 

Bahan kemasan yang digunakan dapat mempengaruhi 
perubahan rasa pada keripik tempe, karena setiap jenis kemasan 
memiliki kemampuan berbeda dalam menyerap cahaya dan gas 
sehingga akan mempengaruhi komponen penyusun citarasa 
yang ada di dalam produk (Putri, 2016) Rasa merupakan 
komponen sifat sensori yang penting dalam penerimaan produk 
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pangan. Rasa merupakan faktor yang paling penting dalam 
mengambil keputusan terakhir konsumen untuk menerima atau 
menolak suatu bahan makanan. Walaupun warna, aroma, dan 
tekstur baik namun jika rasanya tidak enak maka konsumen akan 
menolak makanan tersebut. Rasa dinilai dengan adanya 
tanggapan rangsangan kimiawi oleh indera pencicip (lidah) 
dimana akhirnya kesatuan interaksi antara sifat-sifat dari 
keseluruhan rasa makanan yang dinilai (Maulana, 2011). 
Perubahan rasa keripik kelapa selama penyimpanan selama 16 
hari pada suhu 25˚C±1, 35˚C±1, dan 45˚C±1 yang dikemas 
dengan plastik polipropilen, polietilen, dan microwaveable 
vacuum pack bag. Hasil Analisa perubahan rasa tersebut dapat 
dilihat pada Lampiran 12 yang menunjukkan bahwa terjadi 
perubahan rasa keripik kelapa semakin lama nya penyimpanan. 
Pada awal penyimpanan penilaian panelis terhadap seluruh 
sampel yaitu 4.849 dan diambil batas kritis pada skor 3 (agak 
tidak suka). Perubahan warna sampel setelah penyimpanan 
selama 16 hari pada suhu 25˚C±1, 35˚C±1, 45˚C±1 dan dikemas 
dengan plastik polipropilen berat akhirnya yaitu sebesar 4.598, 
4.488, dan 4.335. Sampel yang disimpan pada plastik polietilen 
yaitu sebesar 4.399, 4.285, dan 4.061. Sampel yang disimpan 
pada plastik microwaveable vacuum pack bag yaitu sebesar 
4.194, 3.619, dan 2.825. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat 
bahwa semakin lama waktu penyimpanan, tingkat kesukaan 
panelis terhadap perubahan rasa menurun. Keripik kelapa yang 
disimpan pada suhu 25˚C±1 dan dikemas dengan plastik 
polipropilen lebih bisa mempertahankan perubahan rasa 
dibanding suhu 35˚C±1, dan 45˚C±1. 

Pemilihan orde reaksi setiap parameter dan ketiga suhu 
yang dikemas dengan plastik polipropilen, polietilen, dan 
microwaveable vacuum pack bag dilakukan dengan memilih orde 
reaksi satu yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.14Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan 

warna kemasan polipropilen 
 

 
Gambar 4.15 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan aroma 

kemasan polietilen 
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Gambar 4.16 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan warna 

kemasan microwaveable vacuum pack bag 

 
Tabel 4.6 Prediksi Umur simpan keripik kelapa  

T 
(˚C) 

N0 Nt ts PP 
(hari) 

ts PE 
(hari) 

ts microwaveable 
vacuum pack bag (hari) 

25 7 3 743 374 249 
35 7 3 496 372 115 
45 7 3 298 253 72 

 
4.2.4.4 Tekstur 

Perubahan tekstur menyebabkan perubahan terhadap 
penerimaan sensori selama penyimpanan. Selama 
penyimpanan, perubahan tekstur semakin besar dan semakin 
tidak disukai oleh panelis. Penilaian sensori terhadap perubahan 
tekstur ini dideteksi dengan sensasi di mulut dan sensasi 
pendengaran saat keripik wortel mulai digigit pertama kali. 
Perubahan tektur keripik kelapa selama penyimpanan selama 16 
hari pada suhu 25˚C±1, 35˚C±1, dan 45˚C±1 yang dikemas 
dengan plastik polipropilen, polietilen, dan microwaveable 
vacuum pack bag. Hasil Analisa perubahan tekstur tersebut 
dapat dilihat pada Lampiran 12 yang menunjukkan bahwa terjadi 
perubahan tekstur keripik kelapa semakin lama nya 
penyimpanan. Pada awal penyimpanan penilaian panelis 
terhadap seluruh sampel yaitu 6.684 dan diambil batas kritis pada 
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skor 3 (agak tidak suka). Perubahan tekstur sampel setelah 
penyimpanan selama 16 hari pada suhu 25˚C±1, 35˚C±1, 45˚C±1 
dan dikemas dengan plastik polipropilen berat akhirnya yaitu 
sebesar 5.400, 5.165, dan 3.875. Sampel yang disimpan pada 
plastik polietilen yaitu sebesar 4.889, 4.209,dan 2.758. Sampel 
yang disimpan pada plastik microwaveable vacuum pack bag 
yaitu sebesar 4.075, 3.758,dan 1.975. Berdasarkan data tersebut 
dapat dilihat bahwa semakin lama waktu penyimpanan, tingkat 
kesukaan panelis terhadap tekstur menurun. Keripik kelapa yang 
disimpan pada suhu 25˚C±1 dan dikemas dengan plastik 
polipropilen lebih bisa mempertahankan perubahan tekstur 
dibandingkan dengan produk yang disimpan pada suhu 35˚C±1, 
dan 45˚C±1. Menurut Maulana (2011) hal ini disebabkan karena 
selama penyimpanan kelembaban relatif yang tinggi dalam ruang 
penyimpanan menyebabkan produk menyerap sejumlah air dari 
lingkungan sehingga kadar air pada keripik salak meningkat dan 
mempengaruhi nilai kerenyahannya. Air akan melarutkan dan 
melunakan matriks pati atau protein yang ada pada sebagian 
besar bahan pangan yang mengakibatkan perubahan kekuatan 
mekanik termasuk kerenyahan, sehingga semakin meningkatnya 
kadar air produk selama penyimpanan akan semakin berkurang 
kerenyahannya.  

Kerenyahan merupakan suatu perubahan sifat fisik pada 
bahan pangan akibat dari reaksi deteriorasi selama penyimpanan 
yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan 
kelembaban relatif. Tergantung pada tingkat deteriorasi yang 
berlangsung, perubahan tersebut dapat menyebabkan produk 
pangan tidak dapat digunakan untuk tujuan seperti yang 
seharusnya, atau bahkan tidak dapat dikonsumsi sehingga 
dikategorikan sebagai bahan kadaluwarsa (Arpah, 2001). 

Pemilihan orde reaksi setiap parameter dan ketiga suhu 
yang dikemas dengan plastik polipropilen, polietilen, dan 
microwaveable vacuum pack bag dilakukan dengan memilih orde 
reaksi satu yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.17 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan tekstur 

kemasan polipropilen 
 

 
Gambar 4.18 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan tekstur 

kemasan polietilen 
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Gambar 4.19 Hubungan antara penyimpanan (hari) dengan tekstur 
kemasan microwaveable vacuum pack bag 

 
Tabel 4. Prediksi Umur simpan keripik kelapa  

T 
(˚C) 

N0 Nt ts PP 
(hari) 

ts PE 
(hari) 

ts microwaveable 
vacuum pack (hari) 

25 7 3 4 3 4 
35 7 3 5 3 4 
45 7 3 1 4 5 

 
4.3 Umur Simpan  

Berdasarkan data umur simpan dari beberapa parameter 
mutu yang dianalisis dapat dilihat pada Tabel 4.45 
 
Tabel 4.45 Umur Simpan Keripik Kelapa 

FISIKOKIMIA 

Parameter 
mutu 

Perlakuan 
Umur 

simpan 
(hari) 

Kadar air 

PP 25˚C±1 25 
PP 35˚C±1 21 
PP 45˚C±1 14 
PE 25˚C±1 23 
PE 35˚C±1 14 
PE 45˚C±1 11 
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FISIKOKIMIA 

Parameter 
mutu 

Perlakuan 
Umur 

simpan 
(hari) 

MVPB 25˚C±1 19 
MVPB 35˚C±1 12 
MVPB 45˚C±1 8 

Kekerasan PP 25˚C±1 16 
PP 35˚C±1 15 
PP 45˚C±1 14 
PE 25˚C±1 13 
PE 35˚C±1 13 
PE 45˚C±1 10 

MVPB 25˚C±1 12 
MVPB 35˚C±1 10 
MVPB 45˚C±1 9 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa, umur 

simpan untuk keripik kelapa yang dikemas dalam polipropilen 

dengan ketebalan 150 µm dan disimpan pada suhu 25˚C±1 

(82%RH) adalah 16 hari, 35˚C±1 (85%RH) yaitu 15 hari, dan  

45˚C±1(89%RH) yaitu 14 hari, plastik polietilen dengan ketebalan 

118 µm pada suhu 25˚C±1 yaitu 13 hari, 35˚C±1 (85%RH) yaitu 

13 hari, dan  45˚C±1(89%RH) yaitu 10 hari, plastik 

microwaveable vacuum pack bag ketebalan 100 µm pada suhu 

25˚C±1 (82%RH) adalah 12 hari, 35˚C±1 (85%RH) yaitu 10 hari, 

dan  45˚C±1(89%RH) yaitu 9 hari. Hasil tersebut diambil dari yang 

paling pendek umur simpan secara keseluruhan parameter mutu 

yang dianalisis.   
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V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Kadar air merupakan parameter yang paling penting dalam 
pendugaan umur simpan keripik kelapa. 

2. Umur simpan keripik kelapa keripik kelapa yang dikemas 
dalam plastik polipropolen dengan ketebalan 150 µm dan 
disimpan pada suhu 25˚C±1 (82%RH) adalah 16 hari, 35˚C±1 
(85%RH) yaitu 15 hari, dan  45˚C±1(89%RH) yaitu 14 hari 

3. Umur simpan keripik kelapa keripik kelapa yang dikemas 
dalam plastik polietilen dengan ketebalan 118 µm pada suhu 
25˚C±1 yaitu 13 hari, 35˚C±1 (85%RH) yaitu 13 hari, dan  
45˚C±1(89%RH) yaitu 10 hari  

4. Umur simpan keripik kelapa keripik kelapa yang dikemas 
dalam plastik microwaveable vacuum pack bag ketebalan 
100 µm pada suhu 25˚C±1 (82%RH) adalah 12 hari, 35˚C±1 
(85%RH) yaitu 10 hari, dan  45˚C±1(89%RH) yaitu 9 hari. 

5. Kemasan polipropilen dengan ketebalan 150 µm lebih 
mampu menjaga mutu kerenyahan keripik kelapal selama 
penyimpanan di suhu 25˚C±1 (82%RH). 
 

5.2 Saran 
1. Sebaiknya dilakukan percobaan dengan variasi kelembaban  
2. Perlu dilakukan percobaan pendugaan umur simpan dengan 

kemasan lainnya untuk mendapatkan umur simpan yang 
lebih lama.   
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Komposisi Kimia Daging Buah Kelapa Segar Per 100 gr 
Bahan 

No 
Komposisi 

kimia 
Satuan 

Umur buah 

Muda 
Setengah 

tua 
Tua 

1 Kalori Kal 68.0 180.0 359.0 
2 Protein G 1.0 4.0 3.4 
3 Lemak G 0.9 15.0 34.7 
4 Karbohidrat G 14.0 10.0 14.0 
5 Kalsium Mg 7.0 8.0 21.0 
6 Fosfor Mg 30.0 55.0 98.0 
7 Besi Mg 1.0 1.3 2.0 
8 Vitamin A SI 0.0 10.0 0.0 
9 Vitamin B1 Mg 0.06 0.05 0.1 
10 Vitamin C Mg 4.0 4.0 2.0 
11 Air G 83.0 70.0 46.9 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI (1981) dalam Mardiatmoko dan Mira (2011). 
 

Lampiran 2. Syarat Mutu Keripik Kentang Berdasarkan SNI 01-4031-
1996 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan :   
1.1 Bau - Normal 
1.2 Rasa - Normal 

1.3 Warna - 
Kuning sampai coklat 

merata 
1.4 Tekstur - Renyah 
1.5 Keutuhan, b/b % Min. 90 
1.6 Ukuran, b/b % Min. 90 
1.7 Diameter cm Min. 2 
2 Air, b/b % Mak. 3 
3 Abu, b/b % Mak. 3 

4 
Asam lemak bebas 
(dihitung sebagai asam 
laurat), b/b 

% Mak. 1 

5 NaCl, b/b % Mak. 2 

6 
Bahan tambahan 
makanan 

- Sesuai SNI 01-0222-1995 

7 Cemaran logam :   
7.1 Timbal (Pb) Mg/kg Mak. 2 
7.2 Tembaga (Cu) Mg/kg Mak. 30 
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7.3 Seng (Zn) Mg/kg Mak.40 
7.4 Raksa (Hg) Mg/kg Mak. 0.03 
7.5 Timah (Sn) Mg/kg Mak.40 
8 Arsen (As) Mg/kg Mak. 1 
9 Cemaran mikroba :   

9.1 Angka lempeng total Koloni/kg Mak. 1 x 104 

9.2 E. coli APM/gr >3 
9.2 Kapang Koloni/gr Mak. 60 

Sumber : SNI (1996) 

 
 
Lampiran 3. Kelembaban nisbi larutan garam jenuh 

Garam Rumus bangun 

Kelembaban nisbi (%) pada 
suhu (˚C) 

20 25 30 35 

Lithium Klorida LiCl 12 11 11 11 

Potassium Asetat CH3COOK 23 23 23 23 

Magnesium Klorida MgCl2.6H2O 33 33 32 32 

Potassium Karbonat K2CO3 44 43 42 41 

Magnesium Nitrat Mg(NO3)2.6H2O 53 52 52 51 

Sodium Nitrit NaNO2 65 64 63 62 

Sodium Klorida NaCl 75 75 75 75 

Ammonium Sulfat (NH4)2SO4 80 80 79 79 

Potassium Klorida KCl 85 85 84 84 

Barium Klorida BaCl2.2H2O 91 90 89 88 

Potassium Nitrat KNO3 94 93 92 91 

Potassium Sulfat K2SO4 97 97 97 96 

Sumber: (Buckle et al, 1987) dalam (Somala, 2002). 

 
 
Lampiran 4. Pembuatan larutan garam lewat jenuh dan aquabides 

Larutan Garam Aquabidest (ml) 

KOH 15 3 
MgCl2 15 2 
KI 10 2.5 
NaNO2 15 4.5 
NaCl 15 4.5 
KCl 15 6 
KNO3 10 2.5 

Sumber: Spiess dan Wolf (1987) 
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Lampiran 5. Perbandingan umur simpan produk keripik  

Sampel Perlakuan 
Suhu 
(˚C) 

Umur 
simpan 

Acuan 

Keripik 
salak 

Alumunium foil pada 
lama perputaran 
spinner 30, 60, dan 90 
detik 
Metalized (Co-PP/ Me) 
pada lama perputaran 
spinner 30, 60, dan 90 
detik 
Kemasan OPP pada 
lama perputaran 
spinner 30, 60, dan 90 
detik 

25 

107.98 hari, 
96.84 hari, 
dan 77.67 

hari. 
 

9.06 hari, 
88.32 hari 
dan 73.78 

hari 
81.01 hari, 
72.35 hari 
dan 61.75 

hari 
 

Sanjaya, 2007 

Keripik 
salak 
pondoh 
krispi 

Plastik PP 
Alumunium Foil 
Plastik Laminasi 

25 
81.49 hari 
90.53 hari 
89.99 hari 

Maulana, 2011 

Keripik 
wortel 

Plastik PP 30 µm 
Plastik PP 50 µm 
Plastik PP 80 µm 

25 
19 hari 
22 hari 
29 hari 

Latifah, 2010 

Pia Apel 

Dikemas dengan plastik 
pada kemasan primer 
dan pack karton yang 
berukuran 14,5 cm x 10 
cm x 3 cm pada 
kemasan sekunder 

25˚C±2 
35˚C±2 
45˚C±2 

164 hari 
117 hari 
92 hari 

Pulungan et 
al, 2016 

Keripik 
ikan 
beledang 

Plastik PP 
 

25 
30 
35 

9 bulan 28 
hari 

10 bulan 3 
hari 

10 bulan 8 
hari 

Rosalina dan 
Silvia, 2015 
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Lampiran 6. Lembar Penilaian Uji Hedonik 
 
Petunjuk Umum 

 
1. Kuisioner ini merupakan alat bantu pengumpulan data dalam 

rangka penyusunan tugas akhir skripsi Evy Puspitasari 
(155100201111068). Mahasiswa Keteknikan Pertanian minat 
Teknologi Bioproses-Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Brawijaya. 

2. Identitas responden tidak akan dinyatakan dalam naskah 
tugas akhir. 

3. Apabila responden tidak berkenan mengikuti uji cicip, maka 
kuisioner dapat ditinggalkan atau dikembalikan kepada peneliti 
/ enumerator 

4. Semua data yang diperoleh melalui pengisian kuisioner hanya 
digunakan untuk penyelesaian studi dan tidak akan 
disalahgunakan. 
 

Uji Kesukaan 
Nama Panelis : 
Umur Panelis : 
Tanggal : 
Petunjuk : 
 
- Dihadapan anda terdapat sembilan sampel dengan kode 

T1K1, T1K2, T1K3, T2K1, T2K2, T2K3, T3K1, T3K2, T3K3. 
Anda diminta untuk mencicipi dan merasakan kesembilan 
sampel keripik kelapa tersebut secara bergantian. 

- Sebelum merasakan sampel keripik kelapa selanjutnya, anda 
diminta untuk meminum air yang telah disediakan. Tunggu 
sekitar 1-2 menit setelah minum air putih sebelum melanjutkan 
mencicipi dan merasakan sampel berikutnya. 

- Sekarang anda diminta untuk mencicipi dan merasakan 
sampel berikutnya  

- Berikan penilaian untuk masing-masing karakteristik dari 
sampel keripik kelapa di hadapan anda  
Cara penilaian : 
1 = sangat tidak suka  
2 = tidak suka 
3 = agak tidak suka  
4 = netral 
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5 = agak suka 
6 = suka  
7 = sangat suka 

 
- Terimakasih atas bantuan dan waktu yang telah anda 

sediakan. 
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Lampiran 7. Penentuan Umur Simpan Parameter Kadar Air  
- Hasil Analisa kadar air Keripik Kelapa  

Perlakuan 

fungsi (y) fungsi (ln y) 

Hari Ke- Hari Ke- 

0 4 8 12 16 0 4 8 12 16 

Suhu 25˚C±, 

Polipropilen 
1.89 2.29 2.36 3.09 3.16 0.64 0.83 0.86 1.13 1.15 

Suhu 35˚C±, 

Polipropilen 
1.89 2.70 2.94 3.36 3.47 0.64 0.99 1.08 1.21 1.24 

Suhu 45˚C±, 

Polipropilen 
1.89 3.21 3.35 3.99 4.59 0.64 1.17 1.21 1.39 1.52 

Suhu 25˚C±, 

Polietilen 
1.89 2.73 2.63 3.16 3.50 0.64 1.01 0.97 1.15 1.25 

Suhu 35˚C±, 

Polietilen 
1.89 3.56 3.57 3.73 4.66 0.64 1.27 1.27 1.32 1.54 

Suhu 45˚C±, 

Polietilen 
1.89 3.79 4.18 4.94 5.60 0.64 1.33 1.43 1.59 1.72 

Suhu 25˚C±, 

microwavea

ble vacuum 

pack bag 

1.89 3.37 3.14 3.53 3.76 0.64 1.22 1.14 1.26 1.32 

Suhu 35˚C±, 

microwavea

ble vacuum 

pack bag 

1.89 3.52 3.84 4.52 5.08 0.64 1.26 1.35 1.51 1.63 

Suhu 45˚C±,  

microwavea

ble vacuum 

pack bag 

1.89 5.14 5.59 5.98 6.42 0.64 1.64 1.72 1.79 1.86 

 
a. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 

plastik polipropilen 
- T1K1  

y   = 1.9261e0.0331x 

ln 4.5  = ln 1.9261+ 0.0331 x 
ln 4.5

ln 1.9261
 = 0.0331 x 

0.8486 =  0.0331 x 
x  = 25 hari 

- T2K1  
y   = 2.1126e0.0357x 

ln 4.5 = ln 2.1126 + 0.0357 x 
ln 4.5

ln 2.1126
 = 0.0357 x 
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0.7562 = 0.0357 x 
x  = 21 hari 

-  T3K3 
y   = 2.1969e0.0497x 

ln 4.5  = ln 2.1969 + 0.0497 x 
ln 4.5

ln 2.1969
 = 0.0497 x 

0.7170 = 0.0497 x  
x  = 14 hari 

b. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik polietilen 

- T1K2 
y   = 2.0719e0.0343x 

ln 4.5  = ln 2.0719 + 0.0343 x 
ln 4.5

ln 2.0719
 = 0.0343 x 

0.7756 =  0.0343 x 
x  = 23 hari  

- T2K2  
y   = 2.3122e0.0462x 

ln 4.5 = ln 2.3122 + 0.0462 x 
ln 4.5

ln 2.3122 
 = 0.0462 x 

0.6659 = 0.0462 x 
x = 14 hari 

- T3K3 
y   = 2.3581e0.0609x 

ln 4.5  = ln 2.3581+ 0.0609 x 
ln 4.5

ln 2.3581
 = 0.0609 x 

0.6462 = 0.0609 x  
x  = 11 hari 

c. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik microwaveable vacuum pack bag 

- T1K3  
y   = 2.3018e0.0354x 

ln 4.5  = ln 2.3018 + 0.0354 x 
ln 4.5

ln 2.3018
 = 0.0354 x 

0.6704  = 0.0354 x 
x   =19 hari 

- T2K3  
y   = 2.296e0.0555x 

ln 4.5 = ln 2.296 + 0.0555 x 
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ln 4.5

ln 2.296 
 = 0.0555 x 

0.6729 = 0.0555 x  
x  = 12 hari 

- T3K3 
y   = 2.7459e0.0649x  
ln 4.5  = ln 2.7459 + 0.0649 x 

ln 4.5

ln 2.7459 
 = 0.0649 x  

0.4939 = 0.0649 x  
x  = 8 hari 

 
Lampiran 8. Penentuan Umur Simpan Parameter Kekerasan 

- Hasil Analisa kekerasan Keripik Kelapa  
 

Perlakuan  

Fungsi (y) Fungsi (ln y) 

Hari Ke- Hari Ke- 

0 4 8 12 16 0 4 8 12 16 

Suhu 25˚C±, 
Polipropilen 

0.46 0.53 0.67 0.77 0.87 -0.78 -0.64 -0.39 -0.26 -0.14 

Suhu 35˚C±, 
Polipropilen 

0.46 0.56 0.70 0.79 0.89 -0.78 -0.57 -0.36 -0.23 -0.11 

Suhu 45˚C±, 
Polipropilen 

0.46 0.58 0.76 0.86 0.91 -0.78 -0.54 -0.28 -0.15 -0.09 

Suhu 25˚C±, 
Polietilen 

0.46 0.67 0.76 0.87 0.93 -0.78 -0.39 -0.28 -0.14 -0.07 

Suhu 35˚C±, 
Polietilen 

0.46 0.69 0.79 0.92 0.95 -0.78 -0.36 -0.23 -0.08 -0.05 

Suhu 45˚C±, 
Polietilen 

0.46 0.72 0.82 0.96 1.16 -0.78 -0.32 -0.20 -0.04 0.15 

Suhu 25˚C±, 
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

0.46 0.69 0.84 0.95 1.01 -0.78 -0.37 -0.18 -0.06 0.01 

Suhu 35˚C±, 
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

0.46 0.75 0.85 1.05 1.15 -0.78 -0.29 -0.17 0.04 0.14 

Suhu 45˚C±,  
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

0.46 0.78 0.89 1.10 1.20 -0.78 -0.25 -0.11 0.09 0.18 
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a. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik polipropilen 

- T1K1 
y    = 0.4592e0.0416x 

ln 0.9  = ln 0.4592+ 0.0416 x 
ln 0.9

ln 0.4592
  = 0.0416 x 

0.6729  = 0.0416 x 
x    = 16 hari 

- T2K1 
y    = 0.4736e0.0423x 

ln 0.9  = ln 0.4736 + 0.0423 x 
ln 0.9

ln 0.4736  
 = 0.0423 x 

0.6420  = 0.0423 x 
x   = 15 hari 

- T3K1 
y    = 0.4861e0.0439x 

ln 0.9  = ln 0.4861 + 0.0439 x 
ln 0.9

ln 0.4861 
  = 0.0439 x 

0.6159  = 0.0439 x  
x   =  14 hari 

b. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik polietilen 

- T1K2 
y    = 0.514e0.0417x 

ln 0.9  = ln 0.514 + 0.0417 x 
ln 0.9

ln 0.514 
  = 0.0417 x 

0.5602  = 0.0417 x  
x    = 13 hari 

- T2K2 
y   = 0.5219e0.0434x  
ln 0.9 = ln 0.5219 + 0.0434 x 

ln 0.9

ln 0.5219 
 = 0.0434 x 

0.5449 = 0.0434 x 
x  = 13 hari 

-  T3K2 
y   = 0.5126e0.0537x 

ln 0.9 = ln 0.5126 + 0.0537 x 
ln 0.9

ln 0.5126 
 = 0.0537 x  
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0.5629 = 0.0537 x  
x  = 10 hari 

c. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik microwaveable vacuum pack bag 

- T1K1  
y   = 0.52e0.0472x 

ln 0.9  = ln 0.52+ 0.0472 x 
ln 0.9

ln 0.52 
  = 0.0472 x 

0.5486 = 0.0472 x 
x   = 12 hari 

- T2K1  
y   = 0.5233e0.0544x 

ln 0.9  = ln 0.5233 + 0.0544 x 
ln 0.9

ln 0.5233 
 = 0.0544 x 

0.5422 = 0.0544 x 
x  = 10 hari 

 
- T1K3 

y   = 0.5334e0.057x 

ln 0.9  = ln 0.5334 + 0.057 x 
ln 0.9

ln 0.5334 
 = 0.057 x  

0.5231 = 0.057 x  
x  = 9 hari 

 
 
Lampiran 10. Penentuan Umur Simpan Parameter Warna 

- Hasil Analisa warna Keripik Kelapa 

Perlakuan  

Fungsi (y) Fungsi (y) 

Hari Ke- Hari Ke- 

0 4 8 12 16 0 4 8 12 16 

Suhu 25˚C±, 
Polipropilen 

6.49 6.28 6.20 6.15 5.95 1.87 1.84 1.83 1.82 1.78 

Suhu 35˚C±, 
Polipropilen 

6.49 6.10 6.15 6.10 5.82 1.87 1.81 1.82 1.81 1.76 

Suhu 45˚C±, 
Polipropilen 

6.49 6.05 5.90 5.86 5.78 1.87 1.80 1.78 1.77 1.75 

Suhu 25˚C±, 
Polietilen 

6.49 6.34 6.15 6.00 5.85 1.87 1.85 1.82 1.79 1.77 

Suhu 35˚C±, 
Polietilen 

6.49 6.15 6.00 5.95 5.69 1.87 1.82 1.79 1.78 1.74 

Suhu 45˚C±, 
Polietilen 

6.49 6.00 5.90 5.83 5.56 1.87 1.79 1.78 1.76 1.72 
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Suhu 25˚C±, 
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

6.49 6.30 5.95 5.80 5.73 1.87 1.84 1.78 1.76 1.75 

Suhu 35˚C±, 
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

6.49 6.05 5.85 5.75 5.64 1.87 1.80 1.77 1.75 1.73 

Suhu 45˚C±,  
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

6.49 5.95 5.80 5.65 5.50 1.87 1.78 1.76 1.73 1.71 

a. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik polipropilen 

- T1K1  
y  = 6.453e-0.005x 

ln 7  = 6.453 - 0.005 x 
ln 7

ln 6.453 
 = - 0.005 x 

0.0814 = - 0.005 x  
x  = 16 hari 

- T2K1  
y  = 6.3986e-0.005x  
ln 7 = 6.3986 - 0.005 x 

ln 7

ln 6.3986  
 = - 0.005 x 

0.0898 = - 0.005 x 
x = 18 hari 

- T3K1 
y  = 6.3332e-0.007x 

ln 7 = ln 6.3332 - 0.007 x 
ln 7

ln 6.3332 
 = - 0.007 x 

0.1001 = - 0.007 x 
x = 14 hari 

b. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik polietilen 
T1K2 
y  = 6.4911e-0.007x 

ln 7  = 6.4911 - 0.007 x 
ln 7

ln 6.4911
 = - 0.007 x 

0.0898 = - 0.007 x  
x  = 13 hari 
T2K2 
y  = 6.4165e-0.007x 
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ln 7 = 6.4165 - 0.007 x 
ln 7

ln 6.4165
 = - 0.007 x 

0.0870 = - 0.007 x 
x = 12 hari 
T3K2 
y  = 6.3626e-0.008x 

ln 7 = ln 6.3626 - 0.008 x 
ln 7

ln 6.3626
 = - 0.008 x 

0.0955 = - 0.008 x 
x = 12 hari 

c. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik polietilen 
T1K3 
y  = 6.4587e-0.008x 

ln 7  = 6.4587 - 0.008 x 
ln 7

ln 6.4587 
 = - 0.008 x 

0.0805 = - 0.008 x  
x  = 10 hari 
T2K3 
y  = 6.3544e-0.008x 

ln 7 = 6.3544 - 0.008 x 
ln 7

ln 6.3544 
 = - 0.008 x 

0.0968 = - 0.008 x 
x = 12 hari 
T3K3 
y  = 6.3322e-0.01x 

ln 7 = ln 6.3322 - 0.01 x 
ln 7

ln 6.3322
 = - 0.01 x 

0.1003 = - 0.01 x 
x = 10 hari 
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Lampiran 10. Penentuan Umur Simpan Parameter Aroma 
- Hasil Analisa aroma Keripik Kelapa 

a. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik polipropilen 

- T1K1 
y   = 6.0663e-0.007x 

ln 7  = 6.0663 - 0.007 x 
ln 7

ln 6.0663
 = - 0.007 x 

0.1432 = - 0.007 x  
x   = 20 hari 
T2K1 
y   = 5.4026e-0.024x 

ln 7  = 5.4026 - 0.024 x 
ln 7

ln 5.4026 
 = - 0.024 x 

0.2590 = - 0.024 x 
x  = 11 hari 
T3K1 
y   = 5.2493e-0.036x 

Perlakuan 
 

Fungsi (y)  Fungsi (ln y) 

Hari Ke-  Hari Ke- 

0 4 8 12 16 0 4 8 12 16 

Suhu 25˚C±, 
Polipropilen 

5.63 6.23 6.22 5.46 5.25 1.73 1.83 1.83 1.69 1.66 

Suhu 35˚C±, 
Polipropilen 

5.63 4.64 4.55 3.86 3.79 1.73 1.53 1.51 1.35 1.33 

Suhu 45˚C±, 
Polipropilen 

5.63 4.23 3.95 3.23 3.17 1.73 1.44 1.38 1.17 1.15 

Suhu 25˚C±, 
Polietilen 

5.63 5.96 5.55 4.86 4.79 1.73 1.78 1.71 1.58 1.57 

Suhu 35˚C±, 
Polietilen 

5.63 4.00 3.86 3.68 3.58 1.73 1.39 1.35 1.30 1.28 

Suhu 45˚C±, 
Polietilen 

5.63 3.68 3.37 3.01 2.76 1.73 1.30 1.22 1.10 1.01 

Suhu 25˚C±, 
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

5.63 5.23 4.55 4.09 4.04 1.73 1.65 1.51 1.41 1.39 

Suhu 35˚C±, 
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

5.63 3.91 3.73 3.50 3.42 1.73 1.36 1.32 1.25 1.23 

Suhu 45˚C±,  
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

5.63 3.14 2.96 2.50 2.38 1.73 1.14 1.08 0.92 0.87 
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ln 7  = ln 5.2493 - 0.036 x 
ln 7

ln 5.2493 
 = - 0.036 x 

0.2878 = - 0.036 x 
x  = 8 hari 

b. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik polietilen 
-  T1K2 

y   = 5.9294e-0.013x 

ln 7  = 5.9294 - 0.013 x 
ln 7

ln 5.9294 
 = - 0.013 x 

0.1659 = - 0.013 x 
x   = 13 hari 

- T2K2 
y   = 4.9859e-0.025x 

ln 7  = 4.9859 - 0.025 x 
ln 7

ln 4.9859 
 = - 0.025 x 

0.3393 = - 0.025 x 
x  = 14 hari 

- T3K2 
y   = 4.947e-0.041x 

ln 7  = ln 4.947- 0.041 x 
ln 7

ln 4.947 
 = - 0.041 x 

0.3471 = - 0.041 x 
x  = 8 hari 
 

c. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik microwaveable vacuum pack bag 
- T1K3 

y   = 5.5962e-0.023x 

ln 7  = 5.5962- 0.023 x 
ln 7

ln 5.5962 
 = - 0.023 x 

0.2238 = - 0.023 x 
x   = 10 hari 

- T2K3 
y   = 4.9518e-0.028x 

ln 7  = 4.9518 - 0.028 x 
ln 7

ln 4.9518  
 = - 0.028 x  

0.3462 = - 0.028 x 
x  = 12 hari 
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- T3K3 
y   = 4.655e-0.049x 

ln 7  = ln 4.655 - 0.049 x 
ln 7

ln 4.655 
 = - 0.049 x 

0.4079 = - 0.049 x 
x  = 8 hari 

 
Lampiran 11. Penentuan Umur Simpan Parameter Rasa 
Hasil Analisa Rasa Keripik Kelapa 

Perlakuan 
 

Fungsi (y) Fungsi (ln y) 

Hari Ke- Hari Ke- 

0 4 8 12 16 0 4 8 12 16 
Suhu 25˚C±, 
Polipropilen 

4.85 4.85 4.75 4.65 4.59 1.58 1.58 1.56 1.54 1.53 
Suhu 35˚C±, 
Polipropilen 

4.85 4.78 4.66 4.56 4.49 1.58 1.56 1.54 1.51 1.50 
Suhu 45˚C±, 
Polipropilen 

4.85 4.68 4.56 4.44 4.34 1.58 1.54 1.52 1.49 1.47 
Suhu 25˚C±, 
Polietilen 

4.85 4.62 4.55 4.49 4.39 1.58 1.53 1.52 1.50 1.48 
Suhu 35˚C±, 
Polietilen 

4.85 4.46 4.46 4.38 4.29 1.58 1.49 1.49 1.48 1.46 
Suhu 45˚C±, 
Polietilen 

4.85 4.16 4.28 4.17 4.06 1.58 1.43 1.45 1.43 1.40 
Suhu 25˚C±, 
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

4.85 4.54 4.39 4.27 4.19 1.58 1.51 1.48 1.45 1.43 

Suhu 35˚C±, 
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

4.85 4.45 3.89 3.84 3.62 1.58 1.49 1.36 1.35 1.29 

Suhu 45˚C±,  
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

4.85 3.39 2.81 3.19 2.83 1.58 1.22 1.03 1.16 1.04 

a. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik polipropilen T1K1 
y   = 1.5853e-0.002x 

ln 7  = 1.5853 - 0.002 x 
ln 7

ln 1.5853  
 = - 0.002 x 

1.4851 = - 0.002 x 
x   = 743 hari 

- T2K1 
y   = 1.5805e-0.003x 
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ln 7  = 1.5805 - 0.003 x 
ln 7

ln 1.5805 
 = - 0.003 x  

1.4882 = - 0.003 x 
x  = 496 hari 
- T3K1 
y   = 1.5747e-0.005x 

ln 7  = ln 1.5747- 0.005 x 
ln 7

ln 1.5747 
 = - 0.005 x  

1.4918 = - 0.005 x  
x  = 298 hari 

a.  Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik polietilen 

- T1K2 
y   = 1.5657e-0.004x 

ln 7  = 1.5657 - 0.004 x 
ln 7

ln 1.5657  
 = - 0.004 x 

1.4976 = - 0.004 x 
x   = 374 hari 

- T2K2 
y   = 1.5525e-0.004x 

ln 7  = 1.5805 - 0.004 x 
ln 7

ln 1.5805 
 = - 0.004 x  

1.4882 = - 0.004 x 
x  = 372 hari 

- T3K2 
y   = 1.5263e-0.006x 

ln 7  = ln 1.5263 - 0.006 x 
ln 7

ln 1.5263
 = - 0.006 x  

1.5231 = - 0.006 x  
x  = 253 hari 

c. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik microwaveable vacuum pack bag 
- T1K3 

y   = 1.5625e-0.006x 

ln 7  = ln 1.5625 - 0.006 x 
ln 7

ln 1.5625  
 = - 0.006 x 

1.4996 = - 0.006 x 
x   =  249 hari 
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- T2K3 
y   = 1.5613e-0.013x 

ln 7  = ln 1.5613 - 0.013 x 
ln 7

ln 1.5613  
 = - 0.013 x  

1.5004 = - 0.013 x 
x  = 115 hari 

- T3K3 
y   = 1.424e-0.022x 

ln 7  = ln 1.424 - 0.022 x 
ln 7

ln 1.424
 = - 0.022 x  

1.5924 = - 0.022 x  
x  = 72 hari 

 
Lampiran 12. Penentuan Umur Simpan Parameter Tekstur 
Hasil Analisa Tekstur Keripik Kelapa 

Perlakuan 
 

Fungsi (y) Fungsi (ln y) 

Hari Ke- Hari Ke- 

0 4 8 12 16 0 4 8 12 16 

Suhu 25˚C±, 
Polipropilen 

6.68 6.19 6.09 5.72 5.40 1.89 1.82 1.81 1.75 1.69 

Suhu 35˚C±, 
Polipropilen 

6.68 6.01 5.73 5.44 5.17 1.89 1.79 1.75 1.69 1.64 

Suhu 45˚C±, 
Polipropilen 

6.68 5.83 4.98 4.30 3.88 1.89 1.76 1.61 1.46 1.35 

Suhu 25˚C±, 
Polietilen 

6.68 6.00 5.82 4.99 4.89 1.89 1.79 1.76 1.61 1.59 

Suhu 35˚C±, 
Polietilen 

6.68 5.44 5.19 4.72 4.21 1.89 1.69 1.65 1.55 1.44 

Suhu 45˚C±, 
Polietilen 

6.68 4.09 3.19 3.04 2.76 1.89 1.41 1.16 1.11 1.02 

Suhu 25˚C±, 
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

6.68 5.24 5.30 4.94 4.08 1.89 1.66 1.67 1.59 1.41 

Suhu 35˚C±, 
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

6.68 4.95 4.34 3.99 3.76 1.89 1.59 1.47 1.39 1.32 

Suhu 45˚C±,  
microwaveable 
vacuum pack 
bag 

6.68 2.99 2.24 2.11 1.98 1.89 1.09 0.81 0.75 0.68 

 
a. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 

plastik polipropilen 
- T1K1 
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y   = 6.6414e-0.013x 

ln 7  = ln 6.6414 - 0.013 x 
ln 7

ln 6.6414   
 = - 0.013 x 

0.0525 = - 0.013 x 
x   =  4 hari 

- T2K1 
y   = 6.5398e-0.015x 

ln 7  = ln 6.5398 - 0.015 x 
ln 7

ln 6.5398 
 = - 0.015 x  

0.0680 = - 0.015 x 
x  = 5 hari 

- T3K1 
y   = 6.6518e-0.035x 

ln 7  = ln 6.6518 - 0.035x 
ln 7

ln 6.6518
 = - 0.035 x  

0.0510 = - 0.035 x  
x  = 1 hari 

b. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik polietilen 

- T1K2 
y   = 6.6276e-0.02x 

ln 7  = ln 6.6276 - 0.02 x 
ln 7

ln 6.6276   
 = - 0.02 x 

0.0547 = - 0.02 x 
x   =  3 hari 

- T2K2 
y   = 6.4173e-0.027x 

ln 7  = ln 6.4173 - 0.027 x 
ln 7

ln 6.4173 
 = - 0.027 x  

0.0869 = - 0.027 x 
x  = 3 hari 

- T3K2 
y   = 5.6516e-0.052x 

ln 7  = ln 5.6516 - 0.052x 
ln 7

ln 5.6516
 = - 0.052 x  

0.2139 = - 0.052 x  
x  = 4 hari 
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c. Perhitungan umur simpan keripik kelapa yang dikemas dengan 
plastik microwaveable vacuum pack bag 
- T1K3 

y   = 6.3901e-0.026x 

ln 7  = ln 6.3901 - 0.026 x 
ln 7

ln 6.3901 
 = - 0.026 x 

0.0912 = - 0.026 x 
x   = 4 hari 
- T2K3 
y   = 6.0999e-0.034x 

ln 7  = ln 6.0999 - 0.034 x 
ln 7

ln 6.0999 
 = - 0.034 x  

0.1376 = - 0.034 x 
x  = 4 hari 

- T3K3 
y   = 4.9658e-0.07x 

ln 7  = ln 4.9658 - 0.07x 
ln 7

ln 4.9658
 = - 0.07 x  

0.3433 = - 0.07 x  
x  = 5 hari 
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Lampiran 13. Dokumntasi Penelitian 
a) Keripik kelapa sebelum penyimpanan 

 

 
b) Keripik kelapa setelah penyimpanan 4 hari  
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c) Penyimpanan hari ke delapan 

   

 
 

d) Penyimpanan 12 hari 
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e) Penyimpanan hari ke 16 

  

 
 

f) Inkubator  
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c. Container penyimpanan 

 
 

d. Sampel Uji Organoleptik 
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Lampiran 15. Nilai Kekerasan Keripik Kelapa 
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