
PENDUGAAN UMUR SIMPAN JAMUR TIRAM PUTIH 
(Pleurotus ostreatus) PADA PENYIMPANAN DINGIN DENGAN 

METODE ACCELERATED SHELF LIFE TESTING (ASLT)

SKRIPSI

Oleh :

HAFID ANUGRAHA
0411020040-102

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2011



Pendugaan Umur Simpan Jamur Tiram Putih (Pleurotus 

ostreatus) pada Penyimpanan Dingin dengan Metode Accelerated 

Shelf Life Testing (ASLT)

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul :

Nama : Hafid Anugraha

NIM : 0411020040 - 102

Jurusan : Keteknikan Pertanian 

Fakultas : Teknologi Pertanian

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I,        Dosen Pembimbing II,

La Choviya Hawa, STP.MP        M. Bagus Hermanto,STP,M.Sc
NIP. 19780307 200012 2 001        NIP. 19820805 200501 1 003

Tanggal Persetujuan:        Tanggal Persetujuan:



Pendugaan Umur Simpan Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 

pada Penyimpanan Dingin dengan Metode Accelerated Shelf Life 

Testing (ASLT)

LEMBAR PENGESAHAN

Judul :

Nama : Hafid Anugraha

NIM : 0411020040 - 102

Jurusan : Keteknikan Pertanian 

Fakultas : Teknologi Pertanian

Dosen Penguji I, Dosen Penguji II,

Evi Kurniati,STP.MT    Ir. Nur Komar. MS
19760415 199903 2 001 NIP. 19540405 198103 1 002

Dosen Penguji III, Dosen Penguji IV

Moch. Bagus Hermanto, STP.M.Sc La Choviya Hawa, STP. MP
NIP. 19820805 200501 1 003 NIP. 19780307 200012 2 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Keteknikan Pertanian

Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS
   NIP. 19530112 198003 1 003

Tanggal Pengesahan :



Pendugaan Umur Simpan Jamur Tiram Putih (Pleurotus 

ostreatus) pada Penyimpanan Dingin dengan Metode 

Accelerated Shelf Life Testing (ASLT)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Hafid Anugraha

NIM : 0411020040 - 102

Jurusan : Keteknikan Pertanian 

Fakultas : Teknologi Pertanian

Judul Skripsi : 

Menyatakan Bahwa,

Skripsi dengan judul di atas merupakan karya asli penulis tersebut di atas. Apabila 

di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut sesuai 

hukum yang berlaku.

Malang, 09 Agustus 2011

Pembuat Pernyataan,

Hafid  Anugraha
NIM. 0411020040



RIWAYAT HIDUP

Sekolah Menengah Tingkat Pertama di SMP Negeri 5 Probolinggo, lulus pada 

tahun 2001, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Tingkat Atas di SMA Negeri 

1 Probolinggo pada tahun 2004.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi melalui 

jalur SPMB di Jurusan Keteknikan Pertanian, Program Studi Teknik Pengolahan 

Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.

Pada tahun 2011, penulis telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata-1 di 

Universitas Brawijaya, Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian dengan judul skripsi “Pendugaan Umur Simpan Jamur Tiram Putih 

(Pleurotus ostreatus) pada Penyimpanan Dingin dengan Metode Accelerated Shelf 

Life Testing (ASLT)”.

Penulis dilahirkan pada tanggal 11 April 1985 di 

Probolinggo, Jawa Timur dan merupakan putra dari Bapak 

yang bernama Sugito dan Ibu Supriati. Penulis 

menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 

Sukoharjo I pada tahun 1998, kemudian melanjutkan ke 



Hafid Anugraha. 0411020040. PENDUGAAN UMUR SIMPAN JAMUR 
TIRAM PUTIH (Pleurotus ostreatus) PADA PENYIMPANAN DINGIN 
DENGAN METODE ACCELERATED SHELF LIFE TESTING (ASLT)
Dosen pembimbing : 1. La Choviya Hawa, STP. MP

2. M. Bagus Hermanto, STP. M.Sc

RINGKASAN

Dari hasil penelitian rata-rata jamur mengandung 14-15% protein, 
sedangkan beras 7.38% dan gandum 13.2%.  Ini berarti jamur memiliki kadar 
protein yang lebih tinggi.  Asam amino essensial yang terdapat dalam jamur 
kurang lebih ada 9 jenis dari 10 asam amino  essensial yang telah dikenal yaitu 
arginin, histidin, isoleusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan 
valin.  Istimewanya lagi, 72% lemaknya tidak jenuh.  Jamur kaya akan berbagai 
jenis vitamin, antara lain vitamin B1 (thiamin), vitamin B2 (riboflavin), niasin dan 
biotin sehingga jamur tiram sangat berguna untuk kesehatan.

Accelerated Shelf life Testing Merupakan metode yang dapat digunakan 
untuk memprediksi umur simpan dan kecepatan reaksi dengan pendekatan 
arrhenius pada beberapa range suhu. Prediksi ini didasarkan pada prinsip 
fundamental dari model penurunan mutu makanan selama penyimpanan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui kualitas jamur tiram putih 
setelah dilakukan penyimpanan meliputi susut berat, laju respirasi, tekstur, kadar 
air, dan warna dan menentukan umur simpan jamur tiram putih dengan metode 
ASLT (Accelerated Self Life Testing) dengan pendekatan Arrhenius.

Penelitian dilaksanakan mulai bulan April 2011 sampai bulan Mei 2011 di 
Laboratorium Prosesing Hasil Pertanian, Jurusan Teknik Pertanian, Universitas 
Brawijaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental, yaitu 
mengadakan percobaan secara langsung, dan mengolah data tiap parameter untuk 
mencari umur simpan pada penyimpanan dingin jamur tiram putih.

Parameter tekstur mempunyai energi aktivasi yang paling kecil yaitu 
1755.62 kal/mol. Sehingga energi aktivasi tekstur digunakan untuk penentuan 
umur simpan menggunakan persamaan Arrhenius. Umur simpan paling lama pada 
suhu penyimpanan 0 – 3 C° yaitu 5.36 hari sedangkan umur simpan paling cepat 
yaitu pada suhu penyimpanan 9 – 12 °C yaitu 4.9 hari.

Kata kunci : jamur tiram putih, umur simpan, ASLT.



Hafid Anugraha. 0411020040. Prediction of Shelf Life of White Oyster
Mushrooms (Pleurotus ostreatus) in Cold Storage with Accelerated Shelf Life 
Testing (ASLT) Method
Advisor : 1. La Choviya Hawa, STP. MP

2. M. Bagus Hermanto, STP. M.Sc

SUMMARY

From the research the average mushrooms contain 14-15% protein, 7.38%, 
while rice and wheat 13.2%. This means the fungus has a higher protein content. 
Essential amino acid found in mushrooms there are approximately 9 species of the 
10 essential amino acids that have been recognized namely arginine, histidine, 
isoleucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, and valine. 
Special anymore, 72% unsaturated fat. Mushrooms are rich in various kinds of
vitamins, including vitamin B1 (thiamin), vitamin B2 (riboflavin), niacin and
biotin. 

Accelerated Shelf life Testing Is a method that can be used to predict the
shelf life and speed of reaction with the Arrhenius approach at some temperature
range. This prediction is based on the fundamental principle of model reduction in
food quality during storage. 

The purpose of this study was formulated as follows, knowing the quality 
of white oyster mushrooms after a heavy shrinkage include storage, respiration 
rate, texture, moisture content, and color and determine the shelf life of white
oyster mushrooms with ASLT method (Self Accelerated Life Testing) with the
Arrhenius approach. 

The experiment was conducted from April 2011 to May 2011 at the 
Laboratory of Processing of Agricultural Products, Department of Agricultural 
Engineering, UB. The research method used is an experimental method, of 
conducting experiments directly, and process data for each parameter to look at 
the cold storage shelf life of white oyster mushrooms.

Texture parameters have the smallest activation energy of 1755.62 cal /
mol. So that the texture of the activation energy used for shelf life determination
using the Arrhenius equation. The longest shelf life at storage temperature of 0-3
°C is 5.36 today, while the fastest is the shelf life at storage temperature of 9-12 ° 
C is 4.9 days.  

Keywords: white oyster mushrooms, shelf life, ASLT. 
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jamur tiram merupakan komoditas hasil pertanian yang akan cepat layu 

atau membusuk jika disimpan tanpa perlakuan yang benar. Kesegaran jamur tiram 

pada kondisi ruang (suhu ± 28 ºC dan kelembapan ± 50%) hanya berlangsung 4-6 

jam kemudian layu, warna berubah menjadi kuning-kecoklatan, tekstur, aroma, 

dan flavor terjadi perubahan, akhirnya mengering atau busuk.

Dari hasil penelitian rata-rata jamur mengandung 14-15% protein, 

sedangkan beras 7.38% dan gandum 13.2%.  Ini berarti jamur memiliki kadar 

protein yang lebih tinggi.  Asam amino essensial yang terdapat dalam jamur 

kurang lebih ada 9 jenis dari 10 asam amino  essensial yang telah dikenal yaitu 

arginin, histidin, isoleusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan 

valin.  Istimewanya lagi, 72% lemaknya tidak jenuh.  Jamur kaya akan berbagai 

jenis vitamin, antara lain vitamin B1 (thiamin), vitamin B2 (riboflavin), niasin dan 

biotin.  Selain elemen mikro seperti Cu, Zn dan lain-lain, jamur juga mengandung 

berbagai elemen makro, antara lain K, P, Ca, dan Mg.  jamur juga terbukti ampuh 

untuk menghambat kolesterol, gula darah dan juga kanker.

Waktu kadaluarsa dari suatu produk pangan berkenaan dengan umur 

simpan dari produk pangan tersebut.  Umur simpan adalah selang waktu antara 

saat produksi hingga saat konsumsi, dimana produk berada dalam kondisi yang 

memuaskan pada sifat fisik dan organoleptiknya.  Selama penyimpanan bahan 

pangan terjadi perubahan kimiawi yang melibatkan faktor internal bahan pangan 



yang disimpan dan faktor eksternal.  Perubahan-perubahan ini akan menyebabkan 

kerusakan pada bahan pangan.  Oleh karena itu pencantuman tanggal kadaluarsa 

pada kemasan produk makanan sangat penting demi keamanan konsumen.

Ada berbagai macam cara atau metode dalam menentukan umur simpan 

diantara studi literatur, turnover time, end point study, accelerated shelf life 

testing (ASLT), metode konvensional dan metode diagram isokhorik, isotermik, 

dan isokhorik penyimpanan.  Diantara semua metode tersebut yang paling efektif 

adalah metode ASLT, karena penentuannya dapat dilakukan dengan cepat pada 

berbagai kondisi penyimpanan.  Oleh sebab itu dalam penelitian ini digunakan 

metode ASLT dengan persamaan Arrhenius dalam menentukan umur simpan 

jamur tiram putih berdasarkan karakteristik fisiknya (perubahan konsentrasi O2, 

tekstur, susut berat, warna, dan kadar air).

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengetahui kualitas jamur tiram putih setelah dilakukan penyimpanan 

meliputi kadar air, tekstur, susut berat, perubahan konsentrasi O2 dan 

warna.

2. Menentukan umur simpan jamur tiram putih dengan metode ASLT

(Accelerated Self Life Testing) dengan pendekatan Arrhenius.



1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menjadi alternatif dalam 

penyimpanan dingin jamur tiram putih dalam upaya memperpanjang umur 

simpannya.

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Tidak membahas analisa kemasan .

2. Tidak membahas analisa finansial.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)

Jamur tiram merupakan jamur kayu yang tumbuh berderet menyamping 

pada batang kayu yang masih hidup atau yang sudah mati.  Jamur ini memiliki 

tudung tubuh yang tunbuh mekar membentuk corong dangkal seperti kulit kerang 

(tiram) atau bentuknya menyerupai telinga.  Hal ini sesuai dengan nama latinnya 

yaitu Pleurotus.  Istilah Pleurotus berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua 

kata, yaitu pleuoron yang berarti menyamping dan ous yang berarti telinga.

Gambar 1. Jamur Tiram Putih (Anonymous, 2011)

Ditinjau dari segi morfologinya, tubuh jamur tiram terdiri dari tudung 

(pileus) dan tangkai (stipe atau stalk).  Pileus berbentuk mirip cangkang tiram 

atau telinga dengan diameter 5 – 15 cm dan permukaan bagian bawah berlapis-

lapis seperti insang (lamella atau giling) berwarna putih dan lunak yang berisi 

basidiospora.   Bentuk pelekatan lamella ini adalah memanjang sampai ke tangkai 

atau disebut dicdirent.  Sedangkan tangkainya dapat pendek atau panjang (2-6 cm) 



tergantung pada kondisi lingkungan dan iklim yang mempengaruhi 

pertumbuhannya.  Tangkai ini yang menyangga tudung agak lateral (di bagian 

tepi) atau eksentris (agak ke tengah).

Jamur tiram termasuk golongan jamur yang memiliki spora yang 

berwarna.  Jejak sporanya menampakkan warna putih sampai kuning tiram.  

Nama-nama jamur tiram biasanya dibedakan menurut warna tudung tubuh atau 

sporanya, seperti jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus), jamur tiram merah 

jambu (P. flabellatus), jamur tiram abu-abu (P. cytidiusus) dan sebagainya 

(Djariyah dan Djariyah, 2001).

Taksonomi jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) adalah sebagai berikut:

Super kingdom : Eukaryota

Kingdom : Myceteae

Divisio : Amastigomycota

Subdivisio : Eumycota

Kelas : Basidiomycetes

Sub kelas : Holobasidiomycetedae

Ordo : Agaricales

Familia : Agaricaceae

Genus : Pleurotus

Spesies : Pleurotus ostreatus

(Alexopoulos dkk., 1996).



Tabel 1.  Komposisi dan Kandungan nutrisi jamur tiram putih per 100 gram

Kalori (Energi) 367 kalori

Protein 10.5 – 30.4 g

Karbohidrat 56.6 g

Lemak 1.7 – 2.2 g

Thiamin 0.20 mg

Riboflavin 4.7 – 4.9 mg

Niasin 77.2 mg

Ca (Kalsium) 314 mg

K (Kalium) 3.793 mg

P (Fosfor) 717 mg

Na (Natrium) 837 mg

Fe (Besi) 3.4 – 18.2 mg
Sumber : Djariyah dan Djariyah, 2001

Jamur tiram putih termasuk tumbuhan heterofit yang hidupnya tergantung 

pada lingkungan dimana ia hidup.  Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi 

pertumbuhan jamur tiram putih adalah air, keasaman, substrat, kelembapan, suhu 

udara, dan ketersediaan nutrisi.

Air dibutuhkan untuk kelancaran transportasi partikel kimia antar sel yang 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan miselium membentuk tudung buah 

sekaligus menghasilkan spora.  Miselium jamur tiram putih tumbuh optimal pada 

substrat yang memiliki kadar air sekitar 60%, dalam keadaan gelap, dan kondisi 

asam (pH 5.5 – 6.5).  Jamur tiram putih memiliki toleransi dan ketahanan terbatas 

terhadap keasaman, substrat, media tumbuh, dan suhu udara lingkungan.  Tetapi, 

kondisi lingkungan yang terlalu asam (pH rendah) atau basa (pH tinggi) akan 

menghambat pertumbuhan miselium. Sebaliknya, tubuh jamur tiram putih tumbuh 

optimal pada lingkungan yang agak terang dan kondisi keasaman agak netral (pH 

6.8 – 7.0).



Jamur tiram putih tumbuh pada tempat-tempat yang mengandung nutrisi 

berupa senyawa karbon, nitrogen, vitamin dan mineral.  Sebagian besar senyawa 

karbon digunakan sebagai sumber energi sekaligus unsur pertumbuhan.  Nitrogen 

diperlukan dalam sintesis protein, purin dan pirimidin.  Jamur menggunakan 

nitrogen dalam bentuk nitrat, ion ammonium, nitrogen organis, atau nitrogen 

bebas.

Vitamin diperlukan sebagai katalisator sekaligus berfungsi sebagai 

koenzim.  Macam vitamin yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan jamur tiram 

putih adalah thiamin (vitamin B1), asam nikotinat (vitamin B3), asam amino 

pantotenat (vitamin B5), biotin (vitamin B7), pirodoksin, dan inositol.  Unsur 

mineral untuk pertumbuhan jamur meliputi unsur makro (K, P, Ca, Mg, dll) dan 

unsur  mikro (Zn, Cu, dll).  Unsur  fosfor dan kalium diserap dalam bentuk kalium 

fosfat.  Unsur fosfor berperan dalam penyusunan membran  plasma, molekul 

organik ATP dan asam nukleat.  Unsur kalium berperan dalam aktivitas enzim 

metabolisme  karbohidrat dan keseimbangan ionik.

Masa pertumbuhan miselium membutuhkan kelembapan udara antara 65 -

70%, tetapi untuk merangsang pertumbuhan tunas dan tubuh jamur membutuhkan 

kelembapan udara sekitar 80 – 85 %.  Kondisi lingkungan yang optimal untuk 

pertumbuhan jamur tiram putih adalah pada tempat-tempat yang teduh dan tidak 

terkena sinar matahari secara langsung dengan sirkulasi udara lancar dan angin 

yang sepoi-sepoi basah.  (Djariyah dan Djariyah, 2001).



2.2. Pendinginan

Buah-buahan dan sayuran merupakan komoditas yang mudah sekali 

mengalami kerusakan setelah pemanenan, baik kerusakan fisik, mekanis maupun 

kerusakan mikrobiologis.  Padahal sebagian besar dari buah-buahan dan sayuran 

lebih disukai dalam keadaan segar.  Oleh karena itu diupayakan berbagai cara 

untuk mempertahankan kesegaran dari buah dan sayuran agar bisa bertahan lebih

lama dan bisa dikonsumsi dalam keadaan segar dalam waktu yang lebih lama 

setelah masa panen.  Salah satu cara yang telah digunakan adalah dengan 

pendinginan (Syarief dan Halid, 1993).

Menurut Anggrahini dan Hadiwiyoto (1998), penggunaan suhu rendah 

atau pendinginan merupakan cara yang efektif untuk memperpanjang daya simpan 

bahan segar.  Penggunaan suhu rendah pada prinsipnya akan menurunkan semua 

kegiatan metabolisme, termasuk menunda proses pemasakan bahan.  Setiap 

penurunan 10° C membuat kecepatan reaksi berkurang menjadi kira-kira 

setengahnya.  Karena itu, penyimpanan bahan pangan pada suhu rendah dapat 

memperpanjang masa hidup jaringan-jaringan di dalam bahan pangan tersebut.

Beberapa jenis buah-buahan dan sayuran, khususnya yang berasal dari 

daerah tropis dan subtropis akan mengalami kerusakan fisiologis ketika diberi 

perlakuan suhu dibawah temperatur penyimpanan optimumnya tapi diatas titik 

bekunya.  Kerusakan ini dikenal sebagai kerusakan dingin atau “chilling injury”.  

Chilling injury dapat menyebabkan munculnya bercak coklat pada sayuran yang 

disimpan (Desrosier and Desrosier, 1978).



Penurunan suhu yang terlalu besar hanya dapat memperpanjang daya 

simpan dalam beberapa hari saja.  Suhu penyimpanan yang terlalu rendah jika 

dilakukan terlalu lama walaupun dapat mencegah proses pemasakan tetapi dapat 

menimbulkan kerusakan (Emiliya, 2001)

Tabel 2. Kondisi yang direkomendasikan untuk penyimpanan sayuran 

dengan        pengemasan atmosfer terkendali.

Komoditi
Laju 

respirasi

Toleransi Optimum Rekomendasi 

suhu 

Penyimpanan

(ºC)

Maksimum

CO2 (%)

Minimum

O2 (%)
CO2

(%)

O2

(%)

Wortel
Cabai
Jagung
Mentimun
Jamur
Bayam
Kentang
Bawang

10-20
10-20
>60
4b

>60
>60
5-10
5-10

5
2
15
10
15
15
-
-

5
3
2
3
1
-
-
-

3-4
5

10-20
0

5-15
10-20
None

0

5
3

2-4
3-5
3-21
Air

None
1-2

0-5
8-12
0-5

8-12
0-5
0-5

4-12
0-5

Sumber : Day (1993)

2.3. Parameter Jamur Segar

Jamur termasuk bahan pangan yang mudah rusak. Beberapa hari setelah 

pemanenan,  jamur akan mengalami perubahan-perubahan sehingga tidak dapat 

lagi diterima sebagai bahan pangan. Perubahan yang segera dapat dilihat pada 

jamur setelah dipanen adalah kelayuan, warna menjadi coklat, tekstur menjadi 

lunak, aroma dan flavor berubah. Menurut Eskin (2001), ada beberapa parameter 

yang harus dipertimbangkan dalam usaha mengurangi penurunan mutu jamur 

segar setelah pemanenan yaitu ;



a. Laju respirasi

Pada proses ini zat gula dan O2 diubah menjadi CO2, air dan energi. Jamur 

memiliki tingkat respirasi yang tinggi dibanding komoditi yang lainnya. Energi 

yang dihasilkan dalam respirasi digunakan untuk proses pemasakan. Hal ini 

menyebabkan kelayuan dan warna jamur menjadi kecoklatan sehingga tidak 

diterima di pasaran.

b. Cara Panen

Jamur dipanen/dipotong mulai dari tudung sampai batang bawah. Potongan 

jamur bagian bawah umur simpannya lebih lama dibanding potongan bagian atas.

c. Kehilangan air

Faktor utama pada pembusukan jamur adalah karena kehilangan air dan 

kemudian diikuti penyusutan berat. Kehilangan air yang disebabkan lingkungan 

dapat dikurangi dengan menggunakan kemasan film.

d. Kecoklatan

Jamur segar yang kualitasnya baik berwarna putih bersih. Jamur mudah 

mengalami pencoklatan. Jamur yang membusuk ditandai dengan perubahan warna 

pada permukaan jamur yang menjadi coklat. Kecoklatan ini disebabkan oleh 

oksidasi unsur phenol, yaitu Polyphenol oxidase (PPO).

e. Tekstur

Jamur yang dipanen memiliki tekstur yang cukup kuat, segar dan kering, serta 

lunak (mudah dipotong). Tetapi setelah mengalami proses pembusukan tekstur 

jamur menjadi sangat lunak. Hal ini disebabkan oleh sintetis kitin pada dinding sel 



dan kehilangan turgen sel dalam kaitannya dengan perubahan permeabilitas 

membran sel.

2.4 Metode-Metode Penentuan Umur Simpan 

Syarief dan Halid (1993), menyatakan beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk menentukan umur simpan produk pangan adalah sebagai berikut:

a) Studi Literatur

Penentuan umur  simpan dengan metode ini, dimana umur simpan suatu 

produk pangan diperoleh darii literatur yang analog dengan produk tersebut.  

Berdasar asumsi bahwa produk mempunyai proses produksi yang sama akan 

menghasilkan produk yang hampir sama.

b) Turn Over Time

Penentuan dengan cara ini dilakukan dengan menentukan jangka waktu 

produk pangan selama berada di rak penjual sehingga konsumen 

memperkirakan sendiri berapa lama umur simpannya.  Hal ini tidak 

menunjukkan umur simpan produk sebenarnya tetapi hanya umur simpan yang 

dibutuhkan. Ini diasumsikan bahwa produk masih dapat diterima untuk 

beberapa waktu setelah jangka waktu tertentu berada pada penjual.

c) End Point Study

Produk diambil secara random dari penjual eceran kemudian diuji di 

laboratorium untuk analisa kualitasnya.  Dari sinilah umur simpan produk 

pangan dapat ditetapkan karena produk pangan sudah mengalami perlakuan 

selama penyimpanan.



d) Accelerated Shelf life Testing

Penentuan dengan mempercepat kerusakan pangan produk pangan yaitu 

menghasilkan produk di luar suhu normal dengan tujuan untuk menetapkan 

laju kerusakannya.  Setelah laju reaksi penurunan mutu diketahui, umur 

simpan dapat diketahui dengan persamaan kinetika reaksi.

e) Metode Konvensional

Metode ini dilakukan dengan menyimpan produk pada tempat 

penyimpanan pada suhu ruang.  Pengamatan dilakukan secara berkala untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi selama penyimpanan melalui uji 

organoleptik untuk mengetahui batas penerimaan panelis pengamatan 

dihentikan sampai perubahan yang terjadi menunjukkan penurunan mutu 

sehingga produk tidak layak untuk dikonsumsi.

f) Metode Diagram Isohidrik, Isotermik dan Ishokhorik Penyimpanan

Metode ini digunakan untuk biji-bijian serealia dengan menggambarkan 

diagram ishokorik dan isotermik.  Diagram-diagram tersebut dibuat 

berdasarkan hasil percobaan empiris yang memerlukan waktu lama.  Untuk 

dapat membuat diagram tersebut harus ditentukan dulu salah satu faktor mutu 

yang dijadikan tolok ukur.  Misalnya susut bahan kering karena respirasi, 

kontaminasi jasad renik (kapang), asam lemak bebas dan viabilitas benih.

Diagram isokhorik didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik dimana 

ambang nilai batas faktor-faktor mutu yang masih dapat diterima.  Diagram 

isotermik yaitu apabila titik yang menunjukkan nilai batas ambang faktor 

mutu merupakan fungsi kadar air (kelembapan) dan waktu (lama) 



penyimpanan pada suhu yang sama. Sedangkan diagram isokronik yaitu 

sekumpulan titik ambang nilai batas faktor mutu yang merupakan fungsi kadar 

air (kelembapan) san suhu pada waktu (lama) penyimpanan yang sama.

Tabel 3. Perubahan – Perubahan Mutu Berdasarkan Atribut Mutu

Atribut Mutu
Perubahan Mutu

Tekstur - Kehilangan daya larut
- Kehilangan daya ikat air
- Pengerasan
- Pelunakan

Aroma - Timbul aroma tengik
- Timbul aroma karamel
- Timbul aroma lain

Warna - Penggelapam
- Pemucatan
- Timbul warna yang tidak 

diinginkan
Kenampakan - Peningkatan ukuran partikel

- Penurunan ukuran partikel
- Ukuran partikel tidak seragam

Nilai Nutrisi - Degradasi vitamin
- Degradasi mineral
- Degradasi protein
- Degradasi lemak

Sumber : Fennema (1996)

2.5 Accelerated Shelf Life Testing (ASLT)

Menurut Gyesley (1991) dalam Komariah (2009), umur simpan 

merupakan rekomendasi waktu terhadap produk yang disimpan, selama mutu 

yang ditetapkan terhadap barang-barang dapat diterima pada kondisi yang 

diharapkan serta pada kondisi pendistribusian, penyimpanan dan pemajangan.

Umur simpan atau shelf life merupakan jangka waktu produk makanan 

mulai dari pengolahan dan penyimpanan sampai penggunaannya oleh konsumen 



dengan catatan masih dapat dipertahankan dan masih layak untuk dikonsumsi 

sampai pada suatu kondisi yang diinginkan (Man and Jones, 1994).

Perlakuan selama proses dan distribusi serta pengaruh kondisi lingkungan 

dapat menyebabkan penurunan dan kerusakan produk pangan.  Akibatnya 

makanan tersebut tidak dapat diterima karena membahayakan konsumen.  

Penentuan batas kadaluarsa dapat dilakukan dengan dengan mengggunakan 

metode-metode tertentu.  Penentuan batas kadaluarsa dilakukan untuk 

menentukan umur simpan (Shelf Life) produk. Penentuan umur simpan didasarkan 

atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk pangan.  Faktor-

faktor tersebut misalnya adalah keadaan ilmiah (sifat makanan), mekanisme 

berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta 

kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal).

Faktor lain adalah ukuran kemasan (Volume), kondisi atmosfer (terutama 

suhu dan kelembapan), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum 

digunakan terhadap keluar masuknya air, gas dan abu.

Menurut Syarief dan Halid (1993), semakin sederhana model yang 

digunakan untuk menduga umur simpan, maka makin banyak asumsi yang 

dipakai.  Asumsi-asumsi untuk penggunaan model Arrhenius antara lain:

1. Perubahan faktor mutu hanya ditentukan oleh satu macam reaksi saja.

2. Tidak terjadi faktor lain yang dianggap mengakibatkan penurunan 

mutu.

3. Proses perubahan mutu dianggap bukan merupakan akibat dari proses-

proses yang terjadi sebelumnya.



4. Suhu penyimpanan dianggap tetap.

Syarief dan Halid (1993) selanjutnya menyatakan bahwa, untuk 

menganalisa penurunan mutu diperlukan beberapa pengamatan, yaitu harus ada 

parameter yang diukur secara kuantitatif dan parameter tersebut dapat berupa hasil 

pengukuran kimiawi, organoleptik atau mikrobiologis seperti daya serap oksigen, 

kadar protein, intensitas warna, TBA, kadar vitamin c, uji cita rasa, tekstur, total 

mikroba dan sebagainya.  Selain itu diperlukan pola perubahan faktor mutu yang 

diamati tersebut dalam kondisi penyimpanan tertentu.

Dalam penentuan kadaluarsa atau prediksi umur simpan harus ditentukan 

dahulu parameter yang akan digunakan sebagai dasar memperkirakan masa 

kadaluarsa atau umur simpan tersebut diantara parameter-parameter lainnya.  

Parameter yang digunakan adalah parameter yang saling mempengaruhi 

kemunduran mutu produk pangan selama penyimpanan dalam berbagai variasi 

suhu. Parameter tersebut mempunyai harga energi aktivasi terendah, karena 

semakin rendah energi aktivasinya suatu reaksi akan akan berjalan cepat dan jika 

harganya tinggi maka reaksi akan berjalan lambat. (Labuza dan Riboh, 1982).

Energi aktivasi (Ea) adalah energi yang diperlukan untuk mengaktivasi 

proses kerusakan. Harga energi aktivasi mempunyai dua arti, jika berharga rendah 

reaksi berjalan dengan cepat dan jika harganya tinggi maka reaksi akan berjalan 

lambat. (Labuza dan Riboh, 1982).

Setelah semua asumsi (hanya suhu yang berpengaruh, satu parameter 

kunci terpilih) terpenuhi, penentuan waktu kadaluarsa produk pangan dilakukan 

dengan pendekatan Arrhenius konstanta.



(1a) k = k0.e
-Ea/RT

(1b) ln k = ln k0 – (Ea/RT)

(1c) ln k = ln k0 [(Ea/R)(1/T)]………………………………………..(1)

dimana   k = Laju penurunan mutu

  k0 = konstanta mutu pada t0

  Ea = Energi Aktivasi (kal/mol)

  R = Konstanta gas (1.986 kal/molº )

  T = Suhu mutlak (K) (Syarif dan Halid, 2000).

Persamaan diatas diasumsikan bahwa energi aktivasi dan faktor arrhenius 

tidak berubah terhadap suhu. Asumsi ini secara umum benar tapi prediksi yang 

didasarkan pada model ini terkadang salah saat diaplikasikan pada kisaran suhu 40 

°C. Oleh karena itu jika mekanisme reaksi berubah dengan suhu, energi aktivasi 

kemungkinan berubah. Nilai EA merupakan ukuran sensitivitas reaksi terhadap 

suhu yaitu seberapa cepat reaksi akan berlangsung jika suhu dinaikkan.

Metode pendugaan umur simpan dengan metode akselerasi merupakan 

metode pendugaan umur simpan dengan cara mempercepat kerusakan bahan 

pangan dengan mengubah kondisi penyimpanan dari kondisi normal. Kondisi 

yang umum diubah adalah suhu.  Semakin tinggi suhu penyimpanan maka 

semakin pendek jangka waktu kadaluarsanya (Syarief dan Halid, 1993).

Accelerated Shelf Life Testing (ASLT) merupakan metode yang dapat 

digunakan untuk memprediksi umur simpan dan kecepatan reaksi dengan 

pendekatan Arrhenius pada beberapa range suhu.  Prediksi ini didasarkan pada 



prinsip fundamental dari model penurunan mutu makanan selama penyimpanan 

(Labuza, 1982).  Menurut Robertson (1993), Accelerated shelf Life Testing  

merupakan metode yang dapat digunakan untuk memprediksi umur simpan atau 

produk pangan dimana penelitian dilaksanakan dalam kondisi lingkungan yang 

dipercepat salah satu faktornya sehingga kerusakan produk lebih cepat dari 

kondisi normal.

Setiap produk pangan dapat diketahui melalui pengujian fisik, kimia dan 

organoleptik.  Berdasarkan asumsi ini, metode akselerasi dapat dilakukan dengan 

mengubah kondisi penyimpanan dari kondisi normal.  Selanjutnya penurunan 

mutu dapat diketahui melalui tingkat penerimaan panelis terhadap atribut mutu 

yang diujikan.  Analisa kimia juga harus dilakukan secara bersamaan.

Prosedur dalam penerapan ASLT menurut Toukies et al (2003) dalam 

Susanti (2009) adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi keamanan pangan secara mikrobiologis dari produk dan 

proses.

2. Memilih reaksi yang secara signifikan berpengaruh terhadap umur simpan. 

Untuk memenuhi tahapan ini dapat dilakukan dengan studi literatur, 

pengetahuan tentang sistem dan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

3. Memilih kemasan untuk digunakan dalam uji umur simpan.

4. Menentukan suhu penyimpanan untuk pengujian.

5. Mengumpulkan informasi seperti nilai Q10 dari suhu kontrol, bila tidak ada 

maka tes dilakukan minimal tiga suhu berbeda.



2.6 Pengaruh Suhu Terhadap Kinetika Reaksi

Suhu dimana produk ditempatkan adalah salah satu penentu utama dari umur 

simpan produk di mana laju suatu reaksi kimia bertambah dengan naiknya 

temperatur. Kenaikan laju reaksi ini terjadi karena molekul-molekul bergerak 

lebih cepat pada temperatur yang lebih tinggi sehingga lebih sering bertabrakan 

dan dampak benturannya lebih besar karena bergerak lebih cepat. Pada temperatur 

yang lebih tinggi, prosentase tabrakan yang mengakibatkan reaksi kimia akan 

lebih besar, karena makin banyak molekul yang memiliki kecepatan lebih besar 

dab memiliki energi cukup untuk bereaksi (Keenan et al., 1991).

Keush (2003) mengatakan bahwa Svante Arrhenius menguji hubungan 

antara konstanta reaksi dengan perubahan temperatur. Ia menemukan bahwa 

ketika nilai Ln k dan nilai dari 1/T (dalam kelvin) diplotkan akan menghasilkan 

suatu garis linier yang berslope negatif. Nilai dari slope itu adalah –EA/R dimana 

EA adalah energi aktivasi (energi minimum yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

produk) dan R adalah konstanta gas. Semakin tinggi nilai energi aktivasi, reaksi 

kerusakan berjalan makin lambat dan begitu pula sebaliknya.

2.7 Kualitas Makanan

Syarief dan Halid (1993) menyatakan bahwa untuk dapat menganalisis 

penurunan mutu dengan metode simulasi, maka sebelumnya diperlukan perubahan 

mengenai pola perubahan faktor mutu yang diamati dalam kondisi penyimpanan 

tertentu. Beberapa pengmatan yang diperlukan harus ada parameter yang dapat 

diukur secara kuantitatif dan parameter tersebut harus mencerminkan keadaan 



mutu produk yang diperiksa. Parameter tersebut dapat berupa hasil pengukuran 

kimiawi, uji organoleptik, uji fisik dan mikrobiologis.

Model Arrhenius banyak digunakan untuk pendugaan umur simpan 

produk pangan yang mudah rusak oelh akibat reaksi kimia, seperti oksidasi lemak, 

reaksi Maillard, denaturasi protein dan sebagainya. Secara umum, laju reaksi 

kimia akan semakin cepat pada suhu yang lebih tinggiyang berarti penurunan 

mutu produk semakin cepat terjadi. Laju reaksi kimia yang dapat memicu 

kerusakan produk pangan umumnya mengikutilaju reaksi ordo 0 dan ordo 1 

(Kusnandar, 2008).

Tipe kerusakan pangan yang mengikuti model reaksi ordo nol adalah 

degradasi enzimatis, reaksi kecoklatan non-enzimatis dan reaksi oksidasi lemak. 

Sedangkan tipe kerusakan bahan pangan yang termasuk dalam reaksi ordo satu 

adalah ketengikan, pertumbuhan mikroorganisme, produksi off flavor oleh 

mikroba, kerusakan vitamin dalam makanan kaleng dan makanan kering serta 

kehilangan mutu protein (Labuza, 1982).

2.8 Kinetika Reaksi Kerusakan Bahan

Menurut Robertson (1993), laju reaksi sangat tergantung pada faktor 

instrinsik (pH, kandungan nutrisi, aktivitas air dan struktur biologi) dan faktor 

ekstrinsik (temperature penyimpanan, RH dan konsentrasi gas di lingkungan). 

Kontrol terhadap reaksi kerusakan memerlukan analisa kuantitatif. Perhitungan 

terhadap kerusakan bahan memerlukan model matematika yang mengekspresikan 

pengaruh faktor instrinsik dan faktor ekstrinsik. Persamaan umum yang 

menggambarkan kerusakan bahan dituliskan sebagai :



= f (Ii,Ei) …………………………………………………………….(a)

Dimana : = laju perubahan beberapa indeks penurunan kualitas produk C 

terhadap waktu. Tanda (-) digunakan jika konsentrasi C 

menurun terhadap waktu.

Ii = faktor instrinsik ( i = 1…m)

     Ei = faktor ekstrinsik ( i = 1…m)

Sejak kualitas dari suatu produk makanan dan laju selama terjadi proses 

dan penyimpanan tergantung pada faktor instrinsik, maka pada banyak kasus 

sangar mungkin untuk menghubungkan kehilangan kualitas dengan kehilangan 

komponen tunggal suatu produk A menjadi produk akhir B dapat dituliskan 

sebagai berikut:

A    produk pertengahan    B

Secara umum ekspresi laju reaksi dituliskan sebagai :

±
[ ]

= k[ ] ……………………………………………..……………..(b)

Dimana : Q = kualitas produk

k = konstanta laju reaksi

n = orde reaksi

t  = waktu

tanda ± digunakan untuk menunjukkan peningkatan atau penurunan nilai kualitas 

Q. asumsi yang digunakan bahwa temperature, RH, cahaya dan konsentrasi dari 

komponen yang lain adalah konstan.

Persamaan (B) dapat ditulis kembali secara spesifik dimana kualitas 

produk menurun terhadap waktu dengan orde reaksi n menjadi :



− [ ]
= k[ ] ……………………………………………..…………….(c)

A. Reaksi Orde Nol

Menurut Man and Jones (2000), garis linear yang diperoleh dari 

pengeplotan kualitas produk versus waktu simpan menunjukkan bahwa laju 

kerusakan kualitas adalah kostan dan tidak tergantung pada konsentrasi Q.

Substitusi n = 0 pada persamaan (c) menghasilkan :

− [ ]
= k .………………………………………………...…………(d)

Dengan mengasumsikan bahwa [Q]10 adalah nilai kualitas awal dan [Q] adalah 

nilai kualitas akhir , kemudian memisahkan variabel pada persamaan (c) dan 

memberikan batas integral diperoleh :

−∫ [ ][ ][ ] = k∫ …………………………………………………… (e)

Hasil integrasi : 

− [ ] [ ][ ] � ……………………………………………………..…………(f)

Atau, [ ] − [ ] = ……………………………………….………………..(g)

Sisi kiri persamaan (g) merupakan tingkat reaksi ketika orde reaksi n sama dengan 

nol. Persamaan (g) dapat ditulis kembali menjadi :

[ ] = [ ] − ………………………………………..……………..(h)

Nila k dari persamaan (h) dapat diperoleh dari slope. Menurut Rivki 

(2000), slope adalah laju perubahan satu variable terhadap yang lain. Slope dari 

pengeplotan y versus x adalah ∆ ∆ atau 
( )
( ) dimana ∆ menunjukkan 

perubahan variable untuk tambahan yang sangat kecil.



Menurut Robertson (1993) reaksi orde nol digunakan untuk 

menggambarkan reaksi pencoklatan pada sereal kering, oksidasi lipid pada 

makanan yang dikeringkan dan makanan beku serta degradasi enzim pada buah 

dan sayuran kering.

A. Reaksi Orde Satu

Substitusi n = 1 pada persamaan (c) menghasilkan :

− [ ] = [ ] ……………………………………………………………(i)

Untuk mengintegralkan persamaan di atas variabel dipisahkan sehingga didapat :

− [ ] = …………………………………………………..…………(j)

Mengasumsikan [ ] sebagai nilai kualitas awal dan [ ] adalah nilai kualitas 

akhir serta menetapkan batas integral pada persamaan (i) diperoleh :

−∫ [ ][ ][ ] = − ∫ …………………………………………………(k)

Hasil integral :

− [ ] [ ][ ] = | ………………………...…………………………….(l)

Atau 

ln[ ] − ln[ ] = …………………………………………………….(m)

Atau 

ln [ ]
[ ] = − …………………………………………………………….(n)

Atau 

ln = − …………………………………………………………….(o)

Atau 

= …………………………………………………………………(p)



Menurut Robertson (1993), reaksi kerusakan bahan pada orde satu 

digunakan untuk menggambarkan rusaknya protein pada makanan yang 

dikeringkan dan rusaknya vitamin pada makanan kaleng.

2.9 Penelitian Yang Sejenis

Penelitian yang dilakukan (Sunaryo, 2005) yang berjudul Analisa 

Penyimpanan Jamur Tiram Putih dengan Sistem MAS (Modified Atmosphere 

Storage) Pasif, yakni melakukan penelitian jamur tiram putih yang disimpan 

dalam plastik stretch film (SF) dengan tebal 13 µm, plastik polietilen (PE) dengan 

tebal 30 µm dan plastik polipropilen (PP) dengan tebal 30 µm pada suhu 7 ºC dan 

12 ºC.

Penelitian yang dilakukan (Alimul,2010) yang berjudul Analisa Ketebalan 

Plastik Polietilen Densitas Rendah Sebagai Pengemas Jamur Tiram Putih, yakni 

bertujuan untuk mempelajari pengaruh ketebalan plastik polietilen densitas rendah 

sebagai pengemas jamur tiram putih terhadap modifikasi gas O2 dan CO2 serta 

perubahan fisik yang terjadi selama penyimpanan.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai bulan April 2011 sampai bulan Mei 2011 di 

Laboratorium Prosesing Hasil Pertanian, Jurusan Keteknikan Pertanian, 

Universitas Brawijaya, Malang.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian antara lain :

1. Ruang pendingin sebagai tempat penyimpanan bahan

2. Toples sebagai ruang penyimpan bahan

3. Timbangan untuk mengukur berat bahan

4. Oven untuk menganalisa kadar air bahan

5. Cawan petri sebagai tempat sampel untuk mengukur kadar air

6. Termometer untuk mengukur suhu

7. Penetrometer untuk mengukur tekstur jamur tiram putih.

8. O2 analyzer untuk mengukur konsentrasi gas O2

9. Higrometer untuk mengukur kelembaban dalam ruang simpan

10. Color reader untuk membaca warna pada bahan



1.2.2 Bahan

Bahan yang dipakai dalam penelitian adalah jamur tiram putih segar yang 

diperoleh dari Dusun Gondang, Desa Tulungrejo, Kecamatan, Bumiaji Kota Batu.

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, yaitu 

mengadakan percobaan secara langsung di laboratorium untuk mendapatkan data 

ukur dengan tahapan sebagai berikut:

1. Jamur Tiram Putih

a) Jamur dibersihkan

b) Jamur dipilih yang seragam dan menyesuaikan besar toples

c) Ditimbang sebesar 93.3 gram.

d) Penentuan berat awal, kadar air, tekstur, laju respirasi dan 

warna

e) Jamur dimasukkan dalam toples

2. Proses Penyimpanan

a) Masing-masing jamur yang sudah dimasukkan toples disimpan 

dengan kisaran suhu 0 – 3 ºC, 3 – 6 ºC, 6 - 9 ºC, 9 - 12º C, dan 

suhu kontrol 26 ºC.

b) Penyimpanan dilakukan selama 5 hari.

c) Pengamatan dilakukan tiap 24 jam sekali



 Temperatur Penyimpanan

T1 = 0 – 3 °C T5 = 26 °C (Kontrol)

T2 = 3 – 6 °C

T3 = 6 – 9 °C

T4 = 9 -12 °C

3.4 Pengamatan Percobaan

Pada penelitian ini pengamatan dan pengukuran terhadap susut berat jamur 

tiram putih, tekstur, perubahan kadar air, warna, perubahan konsentrasi O2 dan 

pendugaan umur simpan jamur tiram putih.  Prosedur pengukuran dan perhitungan 

adalah :

1. Susut berat

Langkah-langkah pengukuran susut berat adalah sebagai berikut:

a) Dilakukan penimbangan jamur sebelum dilakukan dalam ruang pendingin 

untuk mendapatkan berat awal (m1)

b) Setelah keluar jamur ditimbang lagi untuk mendapatkan berat akhir (m2).

c) Kehilangan berat (%) dari komoditi dihitung dengan rumus :

Persentase kehilangan Berat = x 100%........................................(2)

Keterangan : m1 = massa awal

m2 = massa akhir

2. Kadar Air

Penentuan berat kering dilakukan dengan mengeringkan sampel jamur 

dalam oven pada suhu 105 ºC selama 24 jam sampai tercapai kadar air minimum 

dimana tidak terjadi lagi penguapan pada bahan.



KA = 100%....................................................................(3)

Keterangan : KA = kadar air

W1 = berat awal

W2 = berat akhir

3. Warna 

Perubahan warna pada jamur diamati setiap hari sampai hari ke -5.  Warna 

cokelat pada jamur menandakan bahwa proses pembusukan telah terjadi.  Ini 

berarti bahwa jamur sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Pengamatan dilakukan 

menggunakan alat color reader.

4. Tekstur

Tekstur dapat ditentukan dengan menggunakan Penetrometer, dimana 

akan diketahui besarnya tekanan yang diperlukan untuk menancapkan jarum 

penetrometer ke dalam bagian bahan pada kedalaman jarum penetrometer 

tertentu. Keras tidaknya tekstur bahan tergantung dari berat kecilnya tekanan yang 

diperlukan oleh jarum penetrometer untuk menembus bahan.

5. Perubahan Konsentrasi O2

Perubahan Konsentrasi O2 jamur dalam penelitian diukur berdasarkan 

ketersediaan gas O2. Konsentrasi O2 diukur dengan menggunakan O2 analyzer. 

Selama penyimpanan O2 diukur setiap hari. 

6. Penentuan Umur Simpan Jamur Tiram Putih dengan metode Arrhenius.

a. Jamur Tiram Putih sebesar 93.3 gram dimasukkan dalam wadah dan 

disimpan dalam ruang pendingin pada setiap suhu 0-3 ºC, 3-6 ºC, 6-9 ºC 

dan 9-12 ºC pengamatan dilakukan tiga kali pengulangan.



b. Setiap level suhu penyimpanan pengamatan dilakukan setiap 24 jam sekali 

selama 5 hari.

c. Data dari analisa untuk setiap parameter diplotkan terhadap waktu  (hari) 

dan dihitung persamaan regresi linearnya. Kemudian diperoleh 3 

persamaan regresi untuk tiga kondisi suhu penyimpanan produk dengan 

menggunakan y = a+bx, dimana y = nilai karakteristik jamur tiram putih 

pada awal penyimpanan, b = laju perubahan nilai karakteristik ( nilai b 

sama dengan nilai k).

d. Dari masing – masing persamaan tersebut diperoleh nilai slope (b) yang 

merupakan konstanta laju reaksi perubahan karakteristik produk atau laju 

penurunan mutu (k) dan dari nilai k dapat digunakan untuk menentukan 

ordo reaksi.

e. Untuk pendekatan konstanta Arrhenius, nilai k diplotkan terhadap (1/T) 

(K-1) dan didapatkan nilai intersep dan slope dari persamaan regresi linear 

ln k = ln ko – (E/R)(1/T), dimana ln k0 = intersep, E/R = slope, E = energy 

aktivasi dan R = konstanta gas ideal (1,986 kal/molºK).

y = a – bx

y = ln k

a = ln k0 ln k = ln k0 -

b = -E/R

x = 1/T

f. Dari persamaan pada tahap 5 diperoleh nilai konstanta k0 yang merupakan 

faktor pre-eksponensial dan nilai energi aktivasi reaksi perubahan 



karakteristik jamur tiram putih (Ea = E). Dan kemudian ditentukan model 

persamaan konstanta laju reaksi (k) perubahan karakteristik jamur tiram 

putih dengan k  = k0.e –E/RT . Persamaan ini disebut sebagai persamaan 

konstanta Arrhenius.

g. Dengan persamaan Arrhenius dapat dihitung nilai konstanta laju reaksi (k) 

perubahan karakteristik mutu jamur tiram putih pada suhu (T) 

penyimpanan ditentukan.

h. Penentuan parameter kunci dengan melihat karakteristik mutu jamur tiram 

yang mempunyai energi aktivasi terendah.

Umur simpan jamur tiram putih dihitung dengan menggunakan persamaan 

kinetika reaksi berdasarkan ordo reaksinya, yaitu reaksi pada ordo nol maka 

persamaannya adalah At=A0 – kt sedangkan A0 adalah konsentrasi pada t = 0, At

adalah konsentrasi A pada akhir umur simpan.



3.5 Diagram Alir Pelaksanaan Percobaan

Gambar 2. Diagram alir Pelaksanaan Percobaan.

Mulai

Pemilihan permbersihan yang 

seragam

Disimpan pada suhu 0-3°C, 3-6°C, 6-9°C, 9-

12 °C dan suhu kontrol (26 °C) Selama  5 

hari.

Jamur siap 

disimpan

Jamur Tiram Putih

Analisa awal:
- Massa awal
- Kadar Air
- Tekstur
- Warna

- Laju respirasi
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Analisa:
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selesai



Gambar 3. Alur Perhitungan Umur Simpan

Mulai

Jamur tiram putih

Disimpan pada suhu 0-3°C (275K), 3-6 °C(278), 6-9°C(280K), 9-12°C(283K), 26°C(255°K)

Pengamatan dilakukan setiap hari kadar air, tekstur, susut berat, konsentrasi O2 dan warna

Data hasil pengamatan

Diplotkan terhadap waktu didapatkan 5 persamaan regresi linier Y=a+bx

Untuk masing-masing suhu dimana b=slope=k

Nilai ln k diplotkan dengan suhu (1/T) = pendekatan arrhenius

Didapat persamaan regresi linier ln k= ln k0 – (E/R)(1/T) 

dimana k0=faktor pre-eksponensial dan E/R = slope

Dihitung nilai konstanta Arrhenius (k) pada suhu penyimpanan

Parameter kunci ditentukan dengan 

meliha karakteristik mutu yang memiliki 

energi akivasi (Ea) terkecil

Umur simpan dihitung dengan persamaan kinetika reaksi 

berdasarkan reaksi ordo nol At = Ao + kt

Umur simpan jamur tiram putih

selesai



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kinetika Reaksi Dasar Untuk Menduga Penurunan Mutu

4.1.1 Kadar Air

Hasil analisa perubahan kadar air pada jamur tiram putih yang disimpan 

pada berbagai kondisi suhu penyimpanan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rerata Perubahan Kadar Air Jamur Tiram Putih pada 4 kondisi 

Suhu Penyimpanan

Faktor yang berpengaruh terhadap penurunan mutu produk pangan adalah 

perubahan kadar air dalam produk. Penelitian menunjukkan kadar air mengalami 

kenaikan pada tiap parameter, dan hal ini berbeda dengan pada saat jamur tiram 

putih disimpan pada suhu ruang (26 °C) dimana penyimpanan pada suhu 9 – 12 C 

merupakan kenaikan yang paling tinggi kadar airnya dan peningkatan kadar air 

terendah adalah pada penyimpanan pada suhu 3 – 6 °C.

Hari
Suhu Penyimpanan

0 - 3 °C 3 - 6 °C 6 - 9 °C 9 - 12 °C Kontrol (26 °C)

0 92.70 92.70 92.70 92.70 92.70
1 92.78 92.40 92.77 92.55 90.20
2 92.79 92.60 93.10 92.48 88.40
3 92.90 92.80 93.10 93.51 85.20
4 93.03 93.13 93.10 93.14 64.00
5 93.49 93.32 93.53 93.62 26.70



Plot data pengamatan kadar air selama penyimpanan pada penyimpanan 

yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 3

Gambar 4. Perubahan Kadar Air Jamur pada pada berbagai Suhu 
Penyimpanan

Pendekatan kinetika reaksi digunakan untuk mengetahui pengaruh suhu 

selama penyimpanan terhadap kadar air jamur tiram putih.  Kinetika perubahan 

kadar air ditentukan melalui laju perubahan kadar air selama penyimpanan, secara 

sistematis laju perubahan ini dapat dihitung dari kemiringan garis kadar air 

dengan lama penyimpanan atau dihitung dengan analisa regresi linier.

Pada Gambar 3 menunjukkan kadar air semakin tinggi dengan semakin 

lama penyimpanan jamur tiram putih pada setiap kondisi suhu penyimpanan. 

Dimana ruang penyimpanan lebih lembab daripada jamur tiram putih, sehingga 

akan terjadi penyerapan dari ruang penyimpanan ke jamur tiram putih.
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Purnomo (1995) mendefinisikan kadar air didalam bahan pangan akan 

berubah-berubah sesuai lingkungan, hal ini sangat erat hubungannya dengan daya 

awet bahan pangan tersebut.  Bentuk air dapat ditemukan sebagai air bebas dan air 

terikat.  Air bebas yaitu air yang terkandung didalam suatu bahan yang dapat 

dengan mudah hilang apabila terjadi penguapan/pengeringan, sedangkan air 

terikat yaitu air yang terkandung didalam bahan dan sulit bebas dengan cara 

pengeringan/penguapan.

Dari plot data antara nilai kadar air dan lama penyimpanan untuk masing-

masing suhu didapat  persamaan regresi linear yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Persamaan Regresi Linear dan Parameter Arrhenius Perubahan 
Kadar Air Jamur Tiram putih pada 4 Suhu Penyimpanan

T (K) PERSAMAAN (Y) k 1/T (1/K) Ln K

275 0.137x + 92.60 0.137 0.00363 -1.9878
278 0.156x + 92.43 0.156 0.00359 -1.8579
280 0.146x + 92.68 0.146 0.00357 -1.9241
283 0.211x + 92.47 0.211 0.00353 -1.5559

Pendekatan kinetika dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh suhu 

penyimpanan terhadap tingkat kadar air jamur tiram putih. Untuk itu dilakukan 

pengamatan secara berkala untuk melihat laju peningkatan tingkat kadar air. 

Secara matematis, laju peningkatan kadar air jamur tiram putih selama 

penyimpanan pada suhu yang berbeda-beda dapat dihitung melalui regresi linier 

antara lama penyimpanan dan nilai tingkat kadar air jamur tiram putih.

Dari analisa regresi linier pada Tabel 5 menunjukkan bahwa kadar air 

dipengaruhi oleh suhu penyimpanan.  Selama penyimpanan terjadi peningkatan 

kadar air karena adanya transfer uap air dari ruang antara produk dan bahan 



pengemas ke produk. Transfer uap air tersebut terjadi karena adanya perbedaan 

kelembapan antara produk dengan ruang tersebut dimana kelembapan produk 

lebih kecil. Desrosier(1988) menyatakan bahwa transfer uap air itu terjadi dari 

kelembapan tinggi ke kelembapan rendah dari lingkungannya akan menyerap air 

dari lingkungan hingga mencapai kelembapan relatif yang seimbang.

Untuk mengetahui hubungan suhu terhadap laju peningkatan kadar air 

dapat diketahui dengan membuat persamaan regresi linear antara ln k dengan 1/T 

(K) yang merupakan persamaan Arrhenius.  Karena persamaan Arrhenius 

menyatakan kecepatan reaksi dipengaruhi oleh parameter Arrhenius untuk 

meningkatkan kadar air selama penyimpanan pada empat kondisi suhu 

penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 5.

Plot data parameter Arrhenius perubahan kadar air jamur tiram putih 

selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 5. Plot Konstanta Arhenius Perubahan Kadar Air
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Persamaan regresi linier dari plot ln k dan 1/T pada perubahan nilai kadar 

air adalah ln = 12.61 – 4035(1/T).  Semakin tinggi suhu penyimpanan maka 

semakin cepat pula laju reaksi penurunan mutu sehingga menyebabkan kadar air 

naik.

Energi aktivasi (Lampiran) untuk reaksi peningkatan nilai kadar air adalah 

8013.51 kal/mol yang artinya bahwa untuk meningkatkan nilai kadar air 

dibutuhkan energi sebesar 8013.51 kal/mol.  Semakin besar energi aktivasi maka 

reaksi akan berjalan semakin lambat karena lebih banyak membutuhkan energi.  

4.1.2 Tekstur

Hasil Analisa perubahan tekstur pada jamur tiram putih pada berbagai  

kondisi suhu penyimpanan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rerata Perubahan Tekstur Jamur Tiram pada 4 kondisi suhu 
Penyimpanan

Hari
Suhu Penyimpanan

0 - 3 °C 3 - 6 °C 6 - 9 °C 9 - 12 °C Kontrol (26 °C)

0 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71

1 3.78 3.68 3.58 3.47 3.02

2 3.72 2.72 3.18 3.07 3.11

3 3.2 2.72 3.05 3.75 3.45

4 3.04 2.42 2.45 2.37 4.45

5 2.34 1.75 2.05 2.07 7.55

Skor tekstur jamur tiram putih terendah  diperoleh pada perlakuan suhu 3 –

6 °C (1.75 kg/cm2) dan tertinggi pada suhu kontrol (26 °C) yaitu 7.55 kg/cm2. 

Nilai tekstur yang tinggi pada suhu kontrol terjadi karena jamur mengering dan 

banyak kehilangan air sehingga jamur tiram putih yang disimpan pada suhu 

kontrol (26 °C) memiliki tingkat kekerasan yang tinggi.



Plot data pengamatan tekstur selama penyimpanan pada 4 kondisi suhu 

penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini.

Gambar 6. Perubahan Tekstur Jamur Tiram Putih pada berbagai Suhu 
Penyimpanan.

Pendekatan kinetika reaksi digunakan untuk mengetahui pengaruh suhu 

selama penyimpanan terhadap perubahan tekstur jamur tiram putih.  Kinetika 

perubahan tekstur ditentukan melalui laju perubahan tekstur selama penyimpanan,

secara sistematis laju perubahan ini dapat dihitung dari kemiringan garis tekstur 

dengan lama penyimpanan atau dihitung dengan analisa regresi linier.

Pada Gambar 5 menunjukkan tekstur jamur tiram putih semakin menurun 

dengan semakin lama penyimpanan pada setiap kondisi suhu penyimpanan.  

Demikian juga pada gambar plot data pengamatan menghasilkan analisa regresi 

linier yang negatif.
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Selama penyimpanan nilai tekstur jamur tiram putih cenderung semakin 

menurun. Penurunan nilai tekstur ini disebabkan oleh peningkatan kadar air.  

Menurut Anonymous (2009), tekstur dan keempukan jamur tiram putih 

dipengaruhi oleh kandungan airnya.  Semakin tinggi nilai kadar airnya maka nilai 

tekstur jamur tiram putih semakin rendah. Kandungan air yang tinggi pada jamur 

tiram putih akan meningkatkan keempukan sehingga akan mempunyai nilai 

tekstur yang kecil.

Dari plot data antara nilai tekstur dan lama penyimpanan untuk untuk masing –

masing suhu didapat empat persamaan regresi linear yang dapat dilihat pada Tabel 

7 dibawah ini.

Tabel 7. Persamaan Regresi Linier dan Parameter Arrhenius Perubahan 
Tekstur Jamur Tiram Putih pada 4 Suhu Penyimpanan

T (K) Persamaan (Y) k 1/T (1/K) Ln K

275 -0.274x + 3.983 0.274 0.00363 -1.2946

278 -0.388x + 3.803 0.388 0.00359 -0.9467

280 -0.337x + 3.847 0.337 0.00357 -1.0876

283 -0.309x + 3.846 0.309 0.00353 -1.1744

Pendekatan kinetika dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh lama 

penyimpanan terhadap tingkat tekstur jamur tiram putih.  Hubungan lama 

penyimpanan (hari) dengan penurunan tekstur adalah semakin lama penyimpanan 

untuk setiap kondisi suhu penyimpanan, tekstur jamur tiram putih semakin turun.

Laju penurunan tekstur pada jamur tiram putih selama penyimpanan dapat 

diketahui dari persamaan regresi linier antara Ln k dan 1/T.  perubahan nilai 

konstanta laju penurunan tekstur jamur tiram putih dapat dilihat pada Tabel 7.



Plot data parameter Arrhenius perubahan tekstur jamur tiram putih selama 

penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini.

Gambar 7. Plot konstanta Arrhenius Perubahan Tekstur

Persamaan regresi linier plot ln k dan 1/T pada perubahan nilai tekstur 

pada pada grafik diatas adalah Ln k = 2.029 – 881.5(1/T).  Semakin tinggi suhu 

penyimpanan maka semakin cepat pula laju reaksi penurunan mutu sehingga 

menybabkan tekstur turun.

Energi aktivasi (Lampiran 2) untuk reaksi penurunan mutu nilai tekstur 

adalah 1750.66 kal/mol yang artinya bahwa untuk menurunkan nilai tekstur 

dibutuhkan energi sebesar 1750.66 kal/mol.  Semakin kecil energi aktivasi maka 

reaksi akan berjalan semakin cepat karena lebih sedikit membutuhkan energi.
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4.1.3 Susut Berat

Hasil analisa perubahan susut berat pada jamur tiram putih yang disimpan 

pada 4 suhu penyimpanan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rerata Perubahan Susut Berat Jamur Tiram Putih  pada berbagai 
Suhu Penyimpanan

Hari
Suhu Penyimpanan

0 - 3 °C 3 - 6 °C 6 - 9 °C 9 - 12 °C 26 °C

0 93.3 93.3 93.3 93.3 93.3

1 91.83 100.27 92.63 91.13 65

2 90.7 97.2 90.33 89.47 46.3

3 91.17 97.37 89.43 88.1 35

4 88.27 95.47 87.8 87.4 23.8

5 87.03 95.13 88.83 85.63 13

Plot data pengamatan susut berat selama penyimpanan pada 4 kondisi suhu 

penyimpanan dapat dilihat pada gambar 7 dibawah ini.

Gambar 8. Perubahan Susut Berat Jamur Tiram Putih pada berbagai Suhu 
Penyimpanan

y = -1.187x + 93.35
R² = 0.912

y = -0.145x + 96.82
R² = 0.012

y = -1.078x + 93.08
R² = 0.863

y = -1.454x + 92.80
R² = 0.979

80

85

90

95

100

105

0 1 2 3 4 5 6

Su
su

t B
er

at
 (%

)

Lama Penyimpanan (HARI)
Suhu Penyimpanan 0 - 3 °C Suhu Penyimpanan 3 - 6 °C
Suhu Penyimpanan 6 - 9 °C Suhu Penyimpanan 9 - 12 °C
Linear (Suhu Penyimpanan 0 - 3 °C) Linear (Suhu Penyimpanan 3 - 6 °C)
Linear (Suhu Penyimpanan 3 - 6 °C) Linear (Suhu Penyimpanan 6 - 9 °C)



Pendekatan kinetika reaksi digunakan untuk mengetahui pengaruh suhu 

selama penyimpanan terhadap perubahan susut berat jamur tiram putih.  Kinetika 

perubahan susut berat jamur tiram putih ditentukan melalui laju penurunan susut 

berat selama penyimpanan, secara sistematis laju peningkatan ini dapat dihitung 

dari kemiringan garis susut berat dengan lama penyimpanan atau dihitung dengan 

analisa regresi linier.

Pada Gambar 7 menunjukkan susut berat jamur tiram putih semakin 

menurun dengan lama penyimpanan jamur tiram putih pada setiap kondisi suhu 

penyimpanan.

Selama penyimpanan nilai susut berat jamur tiram putih cenderung 

menurun.  Penurunan susut berat terjadi karena air terikat yang ada pada jamur 

tiram putih semakin lama akan menjadi air bebas karena adanya suatu reaksi yang 

diakubatkan oleh mikroorganisme yang dapat mengurai zat-zat yang ada pada 

jamur tiram putih.  Sehingga lambat laun berat jamur tiram putih akan menyusut.  

Makin tinggi suhu penyimpanan jamur tiram putih menghasilkan kemiringan garis 

yang semakin tajam atau besar.  Hal ini berarti suhu penyimpanan jamur tiram 

putih berpengaruh terhadap susut berat jamur tiram putih.

Dari plot data antara nilai susut berat dan lama penyimpanan untuk 

masing-masing suhu didapat 4 persamaan regresi linier pada Tabel 9

Tabel 9. Persamaan Regresi Linier dan Parameter Arrhenius pada 4 Kondisi 
Suhu Penyimpanan.

T (K) Persamaan (Y) k 1/T (1/K) Ln k
275 -1.187x + 93.35 1.187 0.00363 -0.1714
278 -0.145x + 96.82 0.145 0.00359 -0.1931
280 -1.078x + 93.08 1.078 0.00357 0.0751
283 -1.454x + 92.80 1.454 0.00353 0.3743



Harga kinetika perubahan mutu ditentukan dengan mengkondisikan jamur 

tiram putih pada suhu yang lebih tinggi daripada suhu normal sehingga reaksi 

kerusakan yang muncul pada kondisi normal lebih cepat terjadi dan laju kerusakan 

dapat segera diketahui.  Semakin lama penyimpanan untuk setiap kondisi suhu 

penyimpanan, susut berat jamur tiram putih semakin menurun.

Laju penurunan susut berat jamur tiram putih selama penyimpanan dapat 

diketahui dari persamaan regresi linier antara ln k dan 1/T.  perubahan nilai 

konstanta laju penurunan susut berat jamur tiram putih dapat dilihat pada Tabel 9.

Plot data parameter Arrhenius perubahan susut berat jamur tiram putih 

pada 4 kondisi penyimpanan yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 8. Plot Arrhenius Perubahan Susut Berat

Persamaan regresi linier plot ln k dan 1/T pada perubahan nilai susut berat 

adalah ln k = 20.66 – 5766(1/T). Semakin tinggi suhu penyimpanan maka 
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semakin cepat pula laju reaksi penurunan mutu sehingga menybabkan susut berat 

turun.

Energi aktivasi (Lampiran) untuk reaksi penurunan nilai susut berat jamur 

tiram putih adalah 11451.27 kal/mol yang artinya bahwa untuk menurunkan nilai 

susut berat dibutuhkan energi sebesar 11451.27 kal/mol.  Semakin kecil energi 

aktivasi maka reaksi akan berjalan semakin cepat karena tidak membutuhkan 

banyak energi.

4.1.4 Perubahan Konsentrasi O2

Respirasi merupakan proses katabolisme atau penguraian senyawa organik 

menjadi senyawa anorganik, proses ini berlangsung secara aerobik maupun 

anaerobik.  Perubahan konsentrasi O2 merupakan suatu indikator yang baik sekali 

mengenai kegiatan metabolisme dalam jaringan.

Hasil analisa perubahan perubahan O2 pada jamur tiram putih yang 

disimpan pada setiap suhu penyimpanan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 

10.

Tabel 10. Rerata Perubahan Konsentrasi O2 Jamur Tiram Putih pada 4 
Kondisi Suhu Penyimpanan

Hari
Suhu Penyimpanan

0 - 3 °C 3 - 6 °C 6 - 9 °C 9 - 12 °C
0 21.0 21.0 21.0 21.0
1 16.0 14.4 18.7 18.8
2 12.8 11.7 17.6 17.1
3 9.2 7.1 14.7 14.3
4 6.1 4.3 9.4 9.5
5 4.0 2.6 6.3 6.7



Plot data pengamatan perubahan konsentrasi O2 selama penyimpanan pada 

4 kondisi penyimpanan yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 10. Perubahan Konsentrasi O2 Jamur Tiram Putih pada Berbagai 
Suhu Penyimpanan

Pendekatan kinetika reaksi digunakan untuk mengetahui pengaruh suhu 

selama penyimpanan terhadap perubahan konsentrasi O2 jamur tiram putih. 

Kinetika perubahan konsentrasi O2 ditentukan melalui penurunan konsentrasi O2

selama penyimpanan, secara sistematis laju penurunan ini dapat dihitung dari 

garis kemiringan perubahan konsentrasi O2 dengan lama penyimpanan atau 

dihitung dengan analisa regresi linier.

Pada Gambar 9 Menunjukkan perubahan konsentrasi O2 jamur tiram putih 

semakin menurun dengan semakin lama penyimpanan pada setiap kondisi 

penyimpanan. Penurunan konsentrasi O2 ini secara umum selain dipengaruhi oleh 

suhu rendah juga dipengaruhi oleh ketersediaan O2 dan penimbunan CO2 dalam 
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kemasan. Menurut Pantastico (1986), konsentrasi O2 yang rendah laju respirasi 

dan oksidasi substrat dan penimbunan CO2 yang berlebih dapat menimbulkan 

gangguan metabolisme dari produk segar yang disimpan.

Dari plot antara nilai perubahan konsentrasi O2 dan lama penyimpanan 

untuk masing – masing suhu penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 11 dibawah 

ini.

Tabel 11. Persamaan Regresi Linier dan Parameter Arrhenius Perubahan 
Perubahan Konsentrasi O2 Jamur Tiram Putih pada 4 Suhu Penyimpanan

T (K) Persamaan (Y) k 1/T (1/K) Ln k
275 -3.38x + 19.96 3.38 0.00363 1.2179
278 -3.625x + 19.24 3.625 0.00359 1.2879
280 -2.98x + 22.06 2.98 0.00357 1.0919
283 -2.92x + 21.86 2.92 0.00353 1.0716

Harga kinetika perubahan mutu ditentukan dengan mengkondisikan jamur 

tiram putih pada suhu yang lebih tinggi daripada suhu normal sehingga reaksi 

kerusakan yang muncul pada kondisi normal lebih cepat terjadi dan laju kerusakan 

dapat segera diketahui.  Dalam hal ini semakin lama penyimpanan untuk setiap 

kondisi suhu penyimpanan, perubahan konsentrasi O2 jamur tiram putih semakin 

turun.

Laju penurunan konsentrasi O2 jamur tiram putih selama penyimpanan 

dapat diketahui dari persamaan regresi linier antar Ln k dan 1/T. Perubahan nilai 

konstanta penurunan laju respirasi jamur tiram putih dapat dilihat pada Tabel 11.



4.1.5  Warna

Menurut Yuwono (2001), R menunjukkan tingkat terang dengan kisaran 0 

sampai 100.  Nilai 0 menunjukkan sangat gelap atau hitam, sedangkan nilai 100 

menunjukkan sangat terang atau putih.  Nilai G menyatakan tingkat hijau-merah 

dengan kisaran nilai -100 sampai +100. Nilai negatif (-) menyatakan 

kecenderungan warna merah.  Nilai B menyatakan tingkat biru-kuning dengan 

kisaran nilai -100 sampai +100.  Nilai negatif (-) menyatakan kecenderungan 

warna biru dan nilai positif (+) menyatakan kecenderungan warna kuning.

Pengujian warna jamur tiram putih diukur dengan alat colour reader 

dengan parameter paembacaan R, G  dan B.  Colour reader memiliki batas atas 

yaitu 1023 dan batas bawah yaitu 0.  Batas atas dan batas bawah alat nantinya 

akan dikalibrasi dengan nilai yang muncul colour reader dengan skala 0-1023 

sampai 0-255.

Hasil analisa warna jamur tiram putih pada 4 kondisi penyimpanan yang 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 12, 13, 14 dan Tabel 15.

Tabel 12. Data Pengujian Warna Laboratorium Setelah Dikonversi Skala 0-
1023 dengan 0 – 255 Dengan Suhu Penyimpanan 0-3 °C

HARI 
PENYIMPANAN SUHU 0 - 3 °C

R G B

0 255 135 122
1 255 180 156
2 255 167 144
3 255 163 138
4 255 140 102
5 251 142 118



Tabel 13. Data pengujian Warna Laboratorium Setelah Dikonversi Skala 0-

1023 dengan 0-255 Dengan Suhu Penyimpanan 3-6°C

HARI 
PENYIMPANAN SUHU 3 - 6 °C

R G B

0 255 135 122
1 255 179 161
2 255 156 131
3 250 142 123
4 254 140 114
5 247 141 118

Tabel 13. Data pengujian Warna Laboratorium Setelah Dikonversi Skala 0-

1023 dengan 0-255 Dengan Suhu Penyimpanan 6-9°C

HARI 
PENYIMPANAN SUHU 6 - 9 °C

R G B

0 255 135 122
1 255 142 125
2 255 137 125
3 244 123 105
4 215 107 91
5 237 115 99

Tabel 13. Data pengujian Warna Laboratorium Setelah Dikonversi Skala 0-

1023 dengan 0-255 Dengan Suhu Penyimpanan 9-12°C

HARI 
PENYIMPANAN SUHU 9 - 12 °C

R G B

0 255 235 122
1 255 165 141
2 251 147 133
3 250 142 104
4 246 154 122
5 255 140 116

Warna makanan memiliki peranan utama dalam penampilan makanan, 

meskipun makanan itu lezat, tetapi bila penampilan tidak menarik waktu disajikan 

akan mengakibatkan selera orang yang akan memakannya hilang, Laila (2008).  



Warna biasanya merupakan tanda kemasakan atau kerusakan dari makanan, 

seperti perlakuan penyimpanan yang memungkinkan adanya perubahan warna.  

Oleh karena itu untuk mendapatkan warna yang sesuai dan menarik harus 

digunakan teknik penyimpanan yang baik, Laila(2008). Dari masing-masing data 

tabel diatas menunjukkan bahwa penurunan tingkat kecerahan jamur tiram putih 

berbanding lurus dengan lama penyimpanan, yaitu semakin lama waktu 

penyimpanan maka kecerahan jamur tiram putih semakin menurun.

4.2 Karakteristik Mutu Jamur Tiram Putih 

Pada pendugaan umur simpan suatu produk diperlukan pengujian 

parameter yang mempengaruhi mutu produk sebelum disimpan untuk periode 

tertentu.  Parameter yang diamati dari jamur tiram putih sebelum penyimpanan 

(hari ke 0 penyimpanan) adalah analisa kadar air, tekstur, susut berat, dan warna 

karena perubahan konsentrasi O2 tidak dapat digunakan sebagai karakteristik mutu 

kritis melainkan harus laju respirasi.  Hal ini berfungsi untuk menyeragamkan 

mutu awal jamur tiram putih dan sebagai nilai karakteristik mutu awal jamur tiram 

putih (A0).

Tabel 16. Karakteristik Mutu Kritis Jamur Tiram pada Awal dan Akhir 
Penyimpanan

Parameter Rerata Awal (A0) Rerata Akhir (At)

1. Kadar Air (%) 92.7 93.49

2. Tekstur (kg/cm2) 3.71 2.05

3. Susut Berat (%) 93.3 87.55
4. Warna R G B R G B

255 135 122 248 135 113
Untuk menentukan umur simpan jamur tiram putih, juga diperlukan mutu 

akhir jamur tiram putih (At atau nilai karakteristik mutu saat jamur tiram putih 



pada hari ke 5).  Untuk kontrol, jamur tiram putih disimpan pada suhu 26 °C dan

diamati setiap hari sampai hari ke-5.  Penggunaan suhu 26 °C pada penentuan 

karakteristik mutu kritis jamur tiram putih dikarenakan kebanyakan mudah rusak 

pada suhu tersebut yang disebabkan oleh kapang.  Menurut Ray (1996), 

kebanyakan kapang bersifat mesofil, yaitu tumbuh baik pada suhu kamar dan suhu 

optimum pertumbuhan untuk kebanyakan kapang adalah 25-40 °C.  

4.3 Pendugaan Umur Simpan Jamur Tiram Putih dengan Persamaana 
Arrhenius

Labuza (1993), dalam menentukan umur simpan suatu produk harus 

ditentukan terlebih dahulu parameter yang digunakan sebagai dasar 

memperkirakan umur simpan tersebut diantara parameter-parameter lainnya. 

Parameter yang digunakan adalah parameter yang paling mempengaruhi 

penurunan mutu produk tersebut selama penyimpanan dalam berbagai suhu. 

Parameter itu merupakan parameter yang memiliki energi aktivasi paling kecil. 

Karena semakin kecil nilai energi aktivasinya suatu reaksi akan berlangsung lebih 

cepat (energi aktivasi yang rendah berarti energi yang diperlukan untuk 

menjalankan suatu reaksi itu kecil).

Nilai energi aktivasi setiap parameter dapat diperoleh dari perkalian nilai 

slope grafik hubungan Ln k dan 1/T dengan nilai konstanta gas ideal (R). 

Besarnya energi aktivasi setiap parameter dapat dilihat pada Tabel 19

Tabel 17. Nilai Energi Aktivasi Tiap Parameter

Parameter
Persamaan Regresi 

linier
Slope

Nilai Energi Aktivasi 
(kal/mol)

Kadar Air (%) y = -4035x + 12.61 4035 8013.51
Tekstur (kg/cm2) y = -881.5x + 2.029 881.5 1750.66
Susut Berat (%) y = -5766x + 20.66 5766 11451.27



Data tersebut menunjukkan bahwa perubahan tekstur mempunyai energi 

aktivasi yang paling kecil, berarti perubahan tekstur mempengaruhi penurunan 

mutu jamur tiram putih.

Hasil perhitungan umur simpan dengan parameter perubahan tekstur 

(Lampiran 3) menunjukkan umur simpan jamur tiram putih yang berbeda pada 

suhu penyimpanan yang berbeda.  Umur simpan jamur tiram putih dapat dilihat 

pada tabel 18.

Tabel 18. Umur Simpan Jamur Tiram Putih Menggunakan Persamaan 
Arrhenius

Persamaan Suhu Nilai k At A0

Umur 
Simpan 
(Hari)

Ln k = 2.029 - 884(1/T) 0 - 3 C 0.3083 2.05 3.71 5.38
Ln k = 2.029 - 884(1/T) 3 - 6 C 0.3192 2.05 3.71 5.20
Ln k = 2.029 - 884(1/T) 6 - 9 C 0.3265 2.05 3.71 5.08
Ln k = 2.029 - 884(1/T) 9 - 12 C 0.3387 2.05 3.71 4.91

Pada tabel diatas didapatkan hasil prediksi umur simpan pada tiap-tiap 

suhu penyimpanan yang berbeda. Dimana pada saat jamur tiram putih disimpan 

pada suhu 0-3°C, diperoleh umur simpan jamur tiram adalah 5.38 hari.  Pada suhu 

penyimpanan 3-6 °C, diperoleh umur simpan jamur tiram adalah 5.20  hari.  Pada 

suhu penyimpanan 6-9 °C, diperoleh umur simpan jamur tiram putih adalah 5.08 

hari, dan pada suhu penyimpanan 9-12 °C, diperoleh umur simpan jamur tiram 

putih adalah 4.91 hari.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

a. Perubahan kadar air terbesar pada suhu penyimpanan 9–12 °C sebesar 0.99% 

dan perubahan kadar air yang terkecil pada suhu penyimpanan 3–6 °C sebesar 

0.66%. Untuk susut berat terbesar didapat pada penyimpanan suhu 9–12 °C 

sebesar 8.2% dan susut berat terkecil pada penyimpanan suhu 3–6 °C sebesar 

4.9%. Penyimpanan jamur tiram putih pada suhu 0–3 °C merupakan suhu 

penyimpanan yang dapat mempertahankan tekstur sampai hari ke-5 dengan 

nilai tekstur 2.34 kg/cm2. Serta penurunan tingkat kecerahan pada suhu 

penyimpanan 9–12 °C merupakan tingkat penurunan yang terbesar dibanding 

dengan suhu penyimpanan lainnya.

b. Umur simpan jamur tiram putih menggunakan metode Accelerated Shelf Life 

Testing (ASLT) berdasarkan karakteristik fisiknya berbeda – beda pada 

masing – masing suhu penyimpanan.  Umur simpan yang paling lama pada 

suhu penyimpanan 0 – 3 °C yaitu 5.38 hari sedangkan paling cepat yaitu pada 

suhu penyimpanan 9 – 12 °C yaitu 4.91 hari.

5.2 Saran

Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh berbagai pengemas 

dan cara pengemasan jamur tiram putih. Dan perlu digunakan alat yang mampu 

menampilkan nilai RGB dengan lebih akurat
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Lampiran 1. Prosedur Analisa

Prosedur Pengujian Kadar Air Jamur

 Jamur dengan masa ±6 gram sebagai berat basah (bb) diletakkan di dalam 

cawan dan dioven selama 24 jam sampai tercapai kadar air minimum 

dimana tidak terjadi lagi penguapan.

 Diukur massa jamur yang sudah dioven sebagai berat kering (bk).

 Kadar air jamur dihitung dengan menggunakan persamaan 

KA = x 100%

Contoh perhitungan 

Diketahui : bb = 6.199 gram

bk = 0.452 gram

KA = x 100% = 
. .

. x 100% = 92.709 %.

Prosedur Pengukuran Susut Berat

 Jamur tiram putih ditimbang masssa awalnya sebagai Mo

 Pada pengamatan selanjutnya jamur tiram putih ditimbang lagi massanya 

sebagai M1.

Susut berat = x 100%

SB = x 100%

Contoh perhitungan

Diketahui : M0 = 93.3 gram

M1 = 92.4 gram



SB = x100% = 
. .

. x100% = 0.964 %

Prosedur Pengujian Tekstur

Menurut Yuwono dan Susanto (2001), penentuan tekstur yang dilakukan 

dengan metode penetrometer yaitu:

 Bahan ditimbang beratnya (bahan dengan batang pemegang)

 Bahan yang diukur kekerasannya diletakkan tepat dibawah jarum 

penetrometer.

 Ditentukan waktu pengujian, yaitu waktu yang diperlukan untuk 

penekanan terhadap bahan (5 detik)

 Beban dilepas, kemudian dibaca skala penunjuk setelah baban berhenti

 Pengujian perlu diulang pada berbagai sisi sampel (±5 kali)

 Dibuat rata – rata hasil pembacaan

Tekstur atau keempukan ditung dengan persamaan:

Keempukan = 
. ( )

( )
Keempukan dinyatakan dalam kg/cm2.

Prosedur Pengujian Warna

Pengujian warna menggunakan color reader:

 Pertama alat dikalibrasi dengan warna putih sampai nilai R,G dan B = 

1023

 Setelah dikalibrasi, baru alat digunakan untuk menskor warna pada bahan

 Nilai skor warna, semakin mendekati angka 1023 maka warna semakin 

putih dan apabila nilainya semakin kecil maka warna semakin gelap.



Prosedur Pengukuran perubahan konsentrasi O2

Pengukuran konsentrasi gas O2 menggunakan O2 analyzer :

 Pertama alat dihidupkan

 Kemudian selang bagian depan dan bagian belakang dihubungkan dengan 

selang pada toples.

 Laju dipompa secara perlahan sehingga terjadi sirkulasi udara dan alat 

membaca konsentrasi gas.



Lampiran 2 . Perhitungan Energi Aktivasi untuk Tiap Parameter

Ln k = ln k0 – (E/R) (1/T)

     k = konstanta 

Ln k0 = intersep

b = E/R = slope

E = Energi Aktivasi

R = konstanta gas ideal (1.986 kal/mol)

T = suhu (K)

Untuk setiap parameter

 Kadar air

Ln k = 12.61 – 4035(1/T)

      b = 4035

      b = E/R

      E = b x R

= 4035 x 1.986

= 8013.51 kal/mol



 Tekstur

Ln k = 2.029 – 881.5 (1/T)

b = 881.5

b = E/R

E = b x R

= 881.5 x 1.986

= 1750.66 kal/mol

 Susut Berat

Ln k = 20.66 – 5766 (1/T)

b = 5766

b = E/R

E = b x R

= 5766 x 1.986

= 11451.27 kal/mol



Lampiran 3. Penentuan Umur Simpan dengan Parameter Tekstur

Ln k = 2.029 – 881.5(1/T)

A0 = 3.71

At = 2.05

Pada suhu penyimpanan ( 0-3 °C) ~ 275 K

Ln k = 2.029 – 881.5(1/275)

= 2.029 – 3.2054

= - 1.1764

k = 0.3083

t = ( − 0) 0.3083
= (2.05 − 3.71) 0.3083
= - 5.38 hari

= 5.38 hari

Pada suhu simpan (3-6 °C) ~ 278 K

Ln k = 2.029 – 881.5(1/278)

= 2.029 – 3.1708

= - 1.1418

k = 0.3192



t = ( − 0) 0.3192
= (2.05 − 3.71) 0.3192
= - 5.20 hari

= 5.20 hari

Pada suhu simpan (6 -9 °C) ~ 280K

Ln k = 2.029 – 881.5 (1/280)

= 2.029 – 3.1482

= - 1.1192

k = 0.3265

t = ( − 0) 0.3265
= (2.05 − 3.71) 0.3265
= - 5.08 hari

= 5.08 hari

Pada suhu simpan (9 -12 °C) ~ 283 K

Ln k = 2.029 – 881.5 (1/283)

= 2.029 – 3.1148

= - 1.0858

k = 0.3376



t = ( − 0) 0.3376
= (2.05 − 3.71) 0.3376
= -4.91 hari

= 4.91 hari



Lampiran 4. Data Hasil Pengamatan
 Kadar Air

Hari
Penyimpanan 0-3 °C

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Rata-rata

0 92.70 92.90 92.50 92.70

1 91.50 92.40 91.00 91.63

2 91.20 91.90 92.80 91.97

3 91.60 92.80 92.20 92.20

4 93.50 93.30 92.30 93.03

5 93.20 92.80 92.60 92.87

Hari
Penyimpanan suhu 3-6 °C

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Rata-rata

0 92.7 92.9 92.5 92.70

1 92.7 92 92.5 92.40

2 92.7 92 93.1 92.60

3 90.9 92.5 92.3 91.90

4 93.3 92.5 93.6 93.13

5 92.1 92.5 92 92.20

Hari
Penyimpanan suhu 6-9 °C

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 rata-rata

0 92.7 92.9 92.5 92.70

1 93.1 92.3 92.9 92.77

2 93.6 92.5 92.9 93.10

3 93.7 92.8 92.8 93.10

4 93.5 92.8 93 93.10

5 93.8 93.3 93.5 93.53

Hari
Penyimpanan suhu 9-12 °C

26 °C
ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 rata-rata

0 92.7 92.9 92.5 92.70 92.7

1 91.9 90.6 90.4 90.97 90.2

2 90.2 90.2 89.8 90.07 88.4

3 91 85.8 90.2 89.00 85.2

4 88.9 88.6 91.8 89.77 64

5 90.4 91.8 90.3 90.83 26.7



 Tekstur

Hari
Penyimpanan 0-3 °C

ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 rata-rata

0 3.71 3.71 3.71 3.71

1 3.82 3.79 3.73 3.78

2 3.71 3.75 3.71 3.72

3 3.1 3.12 3.37 3.20

4 3.08 3.09 2.95 3.04

5 2.45 2.6 1.97 2.34

Hari
Penyimpanan suhu 3-6 °C

ulangan 1 ulangan 2 ulangan 2 rata-rata

0 3.71 3.71 3.71 3.71

1 3.9 3.6 3.54 3.68

2 3.01 3.09 3.45 2.72

3 2.83 2.64 2.7 2.72

4 2.48 2.34 2.43 2.42

5 1.9 1.96 1.4 1.75

HARI
Penyimpanan suhu 6-9 °C

ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 rata-rata

0 3.71 3.71 3.71 3.71

1 3.6 3.65 3.48 3.58

2 3.2 3.18 3.15 3.18

3 3.01 3.05 3.1 3.05

4 2.5 2.35 2.49 2.45

5 1.97 2.12 2.05 2.05

HARI
Penyimpanan suhu 9-12 °C

Kontrol
ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 rata-rata

0 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71

1 3.57 3.49 3.35 3.47 3.02

2 3.08 3.11 3.03 3.07 3.11

3 2.84 2.67 2.74 2.75 3.45

4 2.42 2.31 2.37 2.37 4.45

5 1.98 2.01 2.22 2.07 7.55



 Susut Berat

Hari

Penyimpanan suhu 0-3 °C

ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 rata-rata

0 93.3 93.3 93.3 93.30

1 92 92.4 91.1 91.83

2 90.3 91.4 90.4 90.70

3 91.7 90.7 91.1 91.17

4 86 91.2 87.6 88.27

5 86.7 87.2 87.2 87.03

Hari

Penyimpanan suhu 3-6 °C

ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 rata-rata

0 93.3 93.3 93.3 93.30

1 100 100.8 100 100.27

2 98 95.6 98 97.20

3 97.4 99.3 95.4 97.37

4 95.4 95.1 95.9 95.47

5 95.7 95.4 94.3 95.13

Hari

Penyimpanan suhu 6-9 °C

ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 rata-rata

0 93.3 93.3 93.3 93.30

1 92.8 92.1 93 92.63

2 91.1 91.1 88.8 90.33

3 90 88.9 89.4 89.43

4 89 85.4 89 87.80

5 88.4 88.7 89.4 88.83

Hari

Penyimpanan suhu 9-12 °C
Kontrol

ulangan1 ulangan2 ulangan3 rata-rata

0 93.3 93.3 93.3 93.30 93.3

1 90.3 91.4 91.7 91.13 65

2 89.7 90.1 88.6 89.47 46.3

3 88.5 88.7 87.1 88.10 35

4 88.1 86.5 87.6 87.40 23.8

5 86.1 85.8 85 85.63 13



 Perubahan Konsentrasi O2

Hari
Penyimpanan suhu 0-3 °C

ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 rata-rata

0 21 21 21 21

1 15.6 16.1 16.3 16

2 14.7 11.2 12.6 12.8

3 9.2 9.3 9.2 9.2

4 6.2 6.2 6 6.1

5 4.4 3.7 3.8 4.0

Hari
Penyimpanan suhu 3-6 °C

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 rata-rata

0 21 21 21 21

1 14.3 14.5 14.3 14.4

2 12.5 10.2 12.4 11.7

3 6.7 6.9 7.6 7.1

4 4.9 3.2 4.7 4.3

5 2.6 2.7 2.6 2.6

Hari
Penyimpanan suhu  6-9 °C

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 rata-rata

0 21 21 21 21

1 18.3 18.9 18.9 18.7

2 17.5 17.7 17.5 17.6

3 15 14.5 14.5 14.7

4 9.6 9.2 9.3 9.4

5 6.2 6.4 6.4 6.3

Hari
Penyimpanan suhu 9-12 °C

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 rata-rata

0 21 21 21 21

1 18.6 19 18.9 18.8

2 17 17.1 17.3 17.1

3 14 14.3 14.5 14.3

4 9.7 9.8 9.1 9.5

5 7.5 6.1 6.5 6.7



Lampiran 5. Dokumentasi PenelitianLampiran 5. Dokumentasi Penelitian

Pengukuran konsentrasi O2

Penimbangan Bahan



Pengemasan sebelum disimpan dalam ruang pendingin

Penyimpanan jamur dalam ruang pendingin



Pendinginan bahan dalam proses pengukuran kadar air

Penyimpanan jamur pada suhu ruang (26 °C)



Lampiran 6. Skoring Warna

Skoring Warna pada penyimpanan suhu 0 – 3 °C

Warna Awal Jamur Warna Jamur Hari 1

Warna Jamur Hari 2 Warna Jamur Hari 3



Warna Jamur Hari 4 Warna Jamur Hari 5

Skoring Warna Pada Penyimpanan Suhu 3 – 6 °C

Warna Awal Jamur Warna Jamur Hari 1



Warna Jamur Hari 2 Warna jamur Hari 3

Warna Jamur Hari 4 Warna Jamur Hari 5



Skoring Warna Pada Penyimpanan Suhu 6 – 9 °C

Warna Awal Jamur Warna Jamur Hari 1

Warna Jamur Hari 2 Warna Jamur Hari 3



Warna Jamur Hari 4 Warna Jamur Hari 5

Skoring Warna Pada Penyimpanan Suhu 9 – 12 °C

Warna Awal Jamur Warna Jamur Hari 1



Warna Jamur Hari 2 Warna Jamur Hari 3

Warna Jamur Hari 4 Warna Jamur Hari 5



Skoring Warna Pada Penyimpanan Suhu 26 °C

Warna Awal Jamur Warna Jamur Hari 1

Warna Jamur Hari 2 Warna Jamur Hari 3



Warna Jamur Hari 4 Warna Jamur Hari 5



Lampiran 7. Missing Data

1. Missing data untuk plot konstanta Arrhenius perubahan kadar air

T (K) PERSAMAAN (Y) k 1/T (1/K) Ln K

275 0.137x + 92.60 0.137 0.00363 -1.9878
278 0.156x + 92.43 0.156 0.00359 -1.8579
280 0.146x + 92.68 0.146 0.00357 -1.9241
283 0.211x + 92.47 0.211 0.00353 -1.5559

Missing data :

Ln k =  
( . ) ( . )

= - 1.891

1/T(1/K) = 
. .

= 0.003358

2. Missing data untuk plot konstanta perubahan tekstur

T (K) Persamaan (Y) k 1/T (1/K) Ln K

275 -0.274x + 3.983 0.274 0.00363 -1.2946

278 -0.388x + 3.803 0.388 0.00359 -0.9467

280 -0.337x + 3.847 0.337 0.00357 -1.0876

283 -0.309x + 3.846 0.309 0.00353 -1.1744

Missing data :

Ln k = 
( . ) ( . )

= 1.0171

1/T(1/K) = 
. .

= 0.003358



3. Missing data untuk plot konstanta Arrhenius susut berat

T (K) Persamaan (Y) k 1/T (1/K) Ln k
275 -1.187x + 93.35 1.187 0.00363 -0.1714
278 -0.145x + 96.82 0.145 0.00359 -0.1931
280 -1.078x + 93.08 1.078 0.00357 0.0751
283 -1.454x + 92.80 1.454 0.00353 0.3743

Missing data :

Ln k = 
( . ) .

= - 0.118

1/T(1/K) = 
. .

= 0.003358



Lembar uji organoleptik (Soekarto, 1985)

Lembar Uji Organoleptik

(Hedonik Scale Scoring)

Nama Penguji :

Produk yang diuji :

Tanggal pengujian :

Ulangan ke :

Dihadapan saudara disajikan jamur tiram putih, saudara diminta untuk 

mengujinya terhadap aroma, warna dan tekstur. Tuliskan seberapa jauh saudara 

menyukai dengan memberikan penilaian yang saudara anggap paling sesuai. 

Pernyataan jujur dan bijaksana dari saudara akan sangat membantu kami.

Kode Aroma Warna Tekstur

UL1

UL2

UL3

Keterangan penilaian:

1. Amat sangat tidak suka
2. Sangat tidak menyukai
3. Tidak menyukai
4. Agak tidak menyukai
5. Netral
6. Agak menyukai
7. Menyukai
8. Sangat menyukai
9. Amat sangat menyukai



Prosedur Pemilihan Perlakuan

Menurut De Garmo et al (1984), untuk menentukan kombinasi perlakuan 

terbaik digunakan indeks efektivitas dengan prosedur pembobotan sebagai 

berikut:

 Mengelompokkan parameter

Parameter-parameter fisik dan kimia dikelompokkan terpisah dengan 

parameter organoleptik

 Memberikan bobot 0-4 pada setiap parameter terhadap masing-masing 

kelompok. Bobot yang diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan setiap 

parameter dalam mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen yang 

diwakili panelis.

Pembobotan =  

 Menghitung Efektifitas (NE) dengan rumus

NE = 

Untuk setiap parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, maka 

nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik, 

maka nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai 

terbaik

 Menghitung nilai produk

Nilai produk diperoleh dengan cara perkalian nilai efektivitas dengan 

bobot nilai



Menjumlahkan nilai produk dari perkalian semua parameter pada setiap 

kelompok. Kelompok yang mempunyai nilai produk tertinggi adalah 

perlakuan terbaik pada kelompok parameter

 Kelompok terbaik dipilih dengan perlakuan yang memiliki nilai produk 

tertinggi untuk parameter organoleptik.



KUISIONER PEMILIHAN PERLAKUAN TERBAIK

Nama Produk : Jamur Tiram Putih

Pada jamur tiram putih yang akan dilakukan pengamatan terhadap 

beberapa parameter yaitu organoleptik.

Berikut disajikan parameter organoleptik jamur tiram putih, saudara 

diminta untuk mengurutkan parameter tersebut berdasarkan penilaian saudara, 

tandai yang kurang penting sampai yang paling penting (1 – 4)

No. Parameter Bobot Nilai
1 Warna
2 Aroma
3 Rasa
4 Kenampakan (Tekstur)



Lampiran . Data uji Organoleptik Parameter Mutu Kritis

Disimpan pada suhu 26 °C ( suhu kamar)

Hari ke 0

∑ Panelis
Parameter

Kesimpulan
Aroma Tekstur Warna

1 7 7 7 Terima
2 7 6 7 Terima
3 7 8 8 Terima
4 8 7 7 Terima
5 7 7 7 Terima
6 8 6 7 Terima
7 6 7 6 Terima
8 7 5 6 Terima
9 8 6 7 Terima

10 7 6 7 Terima
Total 64 67 66
Rata - rata 6.4 6.7 6.6
% panelis menolak 0%
% panelis menerima 100%

Diterima

Hari ke 1

∑ Panelis
Parameter

Kesimpulan
Aroma tekstur Warna

1 7 5 4 Terima
2 7 3 7 Terima
3 5 7 7 Terima
4 7 6 6 Terima
5 7 5 6 Terima
6 5 4 7 Terima
7 4 2 5 Tolak
8 3 3 6 Tolak
9 5 6 6 Terima

10 7 2 5 Terima
Total 57 32 59
Rata - rata 5.7 3.2 5.9
% panelis menolak 20%
% panelis menerima 80%



Diterima

Hari ke 2

∑ Panelis
Parameter

Kesimpulan
Aroma tekstur Warna

1 7 6 4 Terima
2 5 3 4 Tolak
3 7 6 6 Terima
4 7 6 3 Terima
5 7 6 4 Terima
6 6 6 3 Terima
7 5 3 2 Tolak
8 5 1 1 Tolak
9 4 5 7 Terima

10 3 3 5 Tolak
Total 56 42 33
Rata - rata 5.6 4.2 3.3
% panelis menolak 40%
% panelis menerima 60%

Diterima

Hari ke 3

∑ Panelis
Parameter

Kesimpulan
Aroma tekstur Warna

1 4 1 1 Tolak
2 4 1 1 Tolak
3 6 4 1 Tolak
4 5 5 5 Terima
5 7 6 4 Terima
6 6 2 1 Tolak
7 6 7 5 Terima
8 4 1 1 Tolak
9 4 2 3 Tolak

10 2 1 4 Tolak
Total 48 24 20
Rata - rata 4.8 2.4 2.0
% panelis menolak 70%
% panelis menerima 30%


