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RINGKASAN 

Jamur merupakan salah satu produk hasil pertanian yang banyak 
dimanfaatkan sebagai bahan pangan seperti makanan ringan dan obat-abatan 
karena mengandung vitamin, kadar air, protein , karbohidrat serta serat. Salah satu 
pengolahan pada jamur kancing ini yaitu pembekuan. Kualitas mutu produk beku 
sangat tergantung dari suhu dan jangka waktu yang diperlukan untuk 
melaksanakan pembekuan dan penyimpanan. Semakin lama penyimpanan  akan 
terjadi penurunan mutu yang diakibatkan oleh beberapa reaksi seperti reaksi 
oksidasi, degradasi senyawa flavor, perubahan tekstur dan perubahan warna . 
Sehingga perlu dilakukan pencantuman tanggal kadaluarsa yang dapat ditentukan 
berdasarkan umur simpan sehingga aman untuk di konsumsi. Umur simpan adalah 
selang waktu antara proses produksi dan proses pengemasan sampai produk 
tersebut dikonsumsi oleh konsumen, dimana produk pangan masih dapat diterima 
baik secara organoleptik dan keamanannya saat di konsumsi. 

Pada penentuan umur simpan jamur kancing beku ini digunakan metode 
Accelerated Shelf Life Testing (ASLT.) ASLT adalah salah satu metode untuk 
mengetahui umur simpan dengan berbagai kondisi dimana kondisi tersebut dapat 
menurunkan kualitas produk. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
Arrhenius (berdasarkan energi aktivasi). Energi aktivasi adalah energi untuk 
memulai terjadinya reaksi kerusakan. Penentuan umur simpan dilakukan dengan 
penyimpanan pada suhu -5oC, -10oC dan -15oC. 

Uji organoleptik digunakan untuk mengetahui penerimaan konsumen dan 
waktu penolakan konsumen terhadap jamur kancing beku. Hasilnya digunakan 
untuk menentukan karakteristik akhir jamur kancing beku apakah masih bisa 
diterima atau tidak. Pada suhu kritis -5oC, penentuan umur simpan jamur kancing 
beku dipengaruhi oleh warna. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan 
range penerimaan parameter warna oleh konsumen dimana penurunan ini paling 
tajam (11.1 ke 3.3)dibandingkan dengan parameter lainnya (tekstur, aroma, rasa). 

Hasil penelitian menunjukkan perubahan warna yang memiliki EA 
13304.81 kal/mol, EA kadar air 82760.59 kal/mol, EA vitamin C 13437.28 
kal/mol, EA Nitrogen terlarut 15136.10 kal/mol, dan EA Gula reduksi 15109.28 
kal/mol . EA terkecil digunakan untuk menentukan umur simpan yaitu perubahan 
warna dan menggunakan orde nol yang diperoleh dari regresi linier y=-
6699.3x+23.487. Umur simpan jamur kancing beku adalah 250.2 hari (8 bulan 3 
hari) 
 
Kata kunci : Jamur Kancing, Umur simpan, Accelerated Shelf Life Testing 

(ASLT), Arrhenius 
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SUMMARY 

 
Mushroom is one of agriculture product that is believed to have functional 

properties due to its vitamin, protein, carbohydrat and fibre content. Frozen 
mushroom is one important product of mushroom processing. Determination of 
shelf life  is important in order to obtain high quality of frozen mushroom. The 
shelf life is a periode of time from the production and the packaging process until 
it is used by consumers,where the food product still be accepted due to its sensory 
characteristic and its consume safety. 

Aim of the research was to determine the shelf life of frozen mushroom, 
using Accelerated Shelf Life Testing (ASLT). To accelerated the reaction various 
storage temperature (5oC, -10oC and -15oC ) higher than real storage 
temperature ( -18oC) had been used. The research contains to step experiment 
wich are (1) Critical parameter determination and (2) The shelf life equation 
formulation . 

The result showed that colour was critical parameter. Based on the colour 
the shelf life may be predicted by y= -6699,3x + 23,487, where x is storage 
temperature. At storage temperature -18oC the shelf life of frozen mushroom is  
predicted for 250.2 days. 
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Keywords : Frozen Agaricus Mushroom, Shelf Life, Accelerated Shelf Life Testing 
(ASLT), Arrhenius 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jamur merupakan salah satu produk hasil pertanian yang banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan seperti makanan ringan dan obat-abatan. 

Beberapa jenis jamur yang dapat dikonsumsi antara lain jamur tiram, jamur 

kancing, jamur kuping, jamur merang dan lain sebagainya. Jamur kancing 

(Agaricus bisporus) atau sering disebut jamur “champignon”merupakan jenis 

jamur yang paling banyak dibudidayakan di dunia, sekitar 38% dari total produksi 

jamur dunia dan dikonsumsi hampir 90% dari konsumsi jamur (Eskin and 

Robinson, 2001). Selain itu jamur kancing mengandung vitamin, mineral, 

karbohidrat dan serat serta bermanfaat sebagai obat,  tidak beracun dan dapat 

hidup di daerah yang beriklim subtropis (Juwantara, 2001).  

Pembekuan adalah salah satu teknik pengolahan jamur kancing. 

Meningkatnya konsumsi jamur kancing beku ditandai dengan dijadikannya 

makanan beku menjadi favorit konsumen melebihi makanan kaleng ataupun 

makanan kering. Menurunnya temperatur dan menghilangnya ketersediaan air 

menjadi penghambat utama pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas enzim di 

dalam produk makanan, sehingga menyebabkan makanan menjadi lebih awet dan 

tidak mudah membusuk. Kualitas mutu jamur kancing beku sangat tergantung 

dari suhu dan jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembekuan dan 

penyimpanan. Semakin lama penyimpanan maka jamur kancing beku akan 

mengalami penurunan mutu sekalipun itu jamur kancing beku yang memiliki 

umur simpan yang relatif lama . Dengan demikian, maka perlu adanya penelitian 

tentang umur simpan jamur kancing beku.  



 

 
 

Mutu produk makanan akan mengalami penurunan selama jangka waktu 

tertentu seiring dengan meningkatnya waktu dan suhu penyimpanan. Penurunan 

mutu dapat diakibatkan oleh beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi, degradasi 

senyawa flavor, perubahan tekstur dan perubahan warna (Syarief dan Halid , 

1993). Kestabilan produk pangan selama penyimpanan ditunjukkan dengan umur 

simpan produk tersebut. Menurut Floros dan Gnanasekharan (1993) umur simpan 

adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu produk pangan menjadi tidak layak 

dikonsumsi jika ditinjau dari segi keamanan, nutrisi, sifat fisik dan organoleptik 

setelah disimpan dalam kondisi yang direkomendasikan. Oleh karena 

pencantuman tanggal kadaluarsa pada kemasan produk pangan sangat penting 

dalam keamanan pangan.Waktu kadaluarsa dapat ditentukan berdasarkan umur 

simpannya. 

Penelitian penentuan umur simpan jamur kancing beku dilakukan dengan 

menggunakan metode Accelerated Shelf Life Testing (ASLT). Menurut Robertson 

(1993 ), metode ASLT merupakan metode yang dapat digunakan untuk 

memprediksi umur simpan dengan kecepatan reaksi. Penentuan umur simpan 

produk dengan penerapan ASLT dimana suhu berpengaruh terhadap kecepatan 

reaksi kerusakan bahan pangan  sehingga menyebabkan penurunan mutu. Model 

yang menjelaskan penentuan umur simpan dengan ASLT antara lain,  model 

linier, model Arhenius dan model Q10. Kelebihan dari metode ASLT ini adalah 

metode ini membutuhkan waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan 

metode lain.  

 

 



 

 
 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk memprediksi umur simpan jamur kancing 

beku dengan metode Accelerated Shelf Life Testing  (ASLT) pendekatan 

arrhenius. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi 

mengenai umur simpan jamur kancing beku sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan tanggal kadaluwarsanya. 

 

1.4 Hipotesa 

Hipotesa yang diajukan bahwa semakin tinggi suhu penyimpanan dan 

lama waktu penyimpanan akan mempengaruhi kualitas fisikokimia, organoleptik 

dan umur simpan jamur kancing beku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jamur Kancing (Agaricus Bisporus) 

Menurut Anonymous (2010a) jamur kancing (Agaricus bisporus) dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Kerajaan : Fungi 

Divisi  : Basidiomycota 

Kelas  : Homobasidiomycetes 

Subkelas  : Homobasidiomycetidae 

Ordo  : Agaricales 

Famili  : Agaricaceae 

Genus  : Agaricus 

Spesies : A. Bisporus 

 

  

Gambar 2.1 Jamur Kancing (Agaricus Bisporus)  

 Jamur kancing atau yang dalam perdagangan dikenal dengan nama 

champignon memiliki nama latin Agariscus bisporus (jamur bunga putih/ 

tsukuritake). Jamur ini banyak dibudidayakan di daerah beriklim sejuk / dingin,  

karena ia menghendaki suhu antara 12-20oC untuk pertumbuhannya. 

Pertumbuhannya memerlukan sekitar 6 minggu, kemudian dipanen sebelum 



 

 
 

mekar. Biasanya pemasaran jamur kancing ini dalam bentuk segar, namun ada 

juga yang dikeringkan untuk tepung jamur dan dapat juga dikalengkan (Luh and 

Woodroof, 1975). 

Jamur kancing mengandung air, vitamin, mineral serta komponen-

komponen lain. Komposisi jamur kancing dapat dilihat dalam Tabel 1.  

Tabel 2.1 Komposisi jamur kancing (Agaricus bisporus) dalam 100 g 

Komposisi Kadar 
Kandungan air 92,60% 
Lemak 0,5 % 
Protein  1,80% 
Karbohidrat 13,00 kkal 
Kalori 0,40% 
Total N 0,64% 
Asam Lemak jenuh 0,10% 
Asam lemak Tak Jenuh 0,30% 
Serat pangan 2,0-3,0 % 
Kalsium (Ca) 6 mg 
Kalium (K) 320 mg 
Phosfor(P) 80 mg 
Besi (Fe) 0,6 mg 
Natrium (Na) 5,00 mg 
Cu 0,72mg 
Zn 0,40mg 
Cl 69,00mg 
Mn 0,10 mg 
Thiamin (vitamin B) 0,12 mg 
Riboflavin (vitamin B12) 0,31 mg 
Niacin 3,2 mg 
Vitamin B6 0,18 
Biotin  12,00mg 
Vitamin C  1,00 mg 
Vitamin E  0,12 mg 

                                 Sumber : Mc Cance and Widdowsons (1991) 
 
 Jamur kancing (Agariscus bisporus) dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

tumbuh saprofit pada jerami, tudungnya berdiameter 3-16 cm, berbentuk cembung 

dan menjadi datar saat tua, kering, halus atau jika ditekan terasa ada serat-serat 

walaupun sedikit, kebanyakan berwarna putih namun ada juga yang berwarna 



 

 
 

kecoklatan. Batangnya memiliki panjang 2-8 cm dengan tebal sekitar 1-3 cm, 

tidak mudah patah, berwarna putih namun kadang-kadang kecoklatan, terdapat 

cincin halus dibagian batangnya dan lama kelamaan akan hilang ketika dewasa. 

Bagian dagingnya berwarna putih dan keras, jika memar berubah warna menjadi 

kecoklatan (Kuo, 1998). 

 Setelah pemanenan, jamur kancing akan kehilangan warna putihnya dan 

kenampakannya menjadi cokelat. Perubahan ini merupakan hasil reaksi oksidasi 

polifenol secara enzimatis pada jaringan cap (tudung) jamur oleh enzim polifenol 

oksidase pada quinon yang akhirnya berkondensasi menjadi melanin. Indikator 

penyebab turunnya mutu adalah kesegaran yang rendah, kesegaran flavour yang 

rendah dan kebersihan yang kurang. Faktor yang paling penting yang 

menyebabkan penurunan mutu setelah panen adalah warna jamur kancing yang 

tidak diinginkan dan terjadinya fase pertumbuhan jamur yang mengakibatkan 

susut berat dan perubahan tekstur. Untuk mengatasi masalah ini, maka diperlukan 

pengolahan tersendiri agar masa simpannya lebih panjang (Burton and Noble, 

1993).  

  

2.2 Proses Pembekuan 

Pembekuan adalah metode yang paling baik untuk mengawetkan makanan 

untuk jangka waktu yang lama. Pembekuan efektif untuk mempertahankan flavor, 

warna dan nilai nutrisi dari makanan dan efektif untuk mempertahankan tekstur. 

Meskipun pembekuan memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan proses 

pengawetan yang lain namun memiliki efek yang merugikan tergantung produk 

dan proses pembekuan itu sendiri (Fennema , 1996). 



 

 
 

Proses pembekuan yang cepat akan membentuk sejumlah besar kristal es 

berukuran kecil, sedangkan pembekuan dalam waktu yang lambat akan 

membentuk sejumlah kecil kristal es berukuran besar. Pembekuan yang lambat 

memberikan waktu bagi molekul-molekul air untuk bermigrasi menuju inti yang 

akan bersatu dengannya untuk membentuk agregat kristal es sehingga 

menghasilkan kristal es berukuran besar. Pembentukan kristal es berukuran besar 

ini akan mempengaruhi struktur makanan dan menyebabkan hilangnya kualitas 

makanan. Kristal es yang besar akan menusuk dinding sel produk makanan dan 

merusaknya. Kerusakan akan semakin besar dengan semakin lambatnya laju 

pembekuan (Hadiwiyoto, 1993). Afrianti (2008) menambahkan bila pembekuan 

dilakukan dengan cepat maka air yang sedang bermigrasi ke kristal es akan 

membeku ditengah perjalanan dengan demikian terbentuklah kristal-kristal es 

yang lebih kecil. 

Teknologi pembekuan makanan adalah teknologi mengawetkan makanan 

dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. Hal ini 

berlawanan dengan proses termal, di mana makanan dipaparkan ke temperatur 

tinggi dan memicu tegangan termal terhadap makanan, dapat mengakibatkan 

hilangnya nutrisi, perubahan rasa, tekstur, dan sebagainya, atau pemrosesan kimia 

dan fermentasi yang dapat mengubah sifat fisik dan kimia makanan. Makanan 

beku umumnya tidak mengalami hal itu semua namun membekukan makanan 

cenderung menjaga kesegaran makanan (Anonymous, 2010b). Pembekuan 

didasarkan pada dua prinsip  yaitu :  



 

 
 

1. Suhu yang sangat rendah menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan 

memperlambat aktivitas enzim dan reaksi kimiawi.  

2. Pembentukan kristal es yang menurunkan ketersediaan air bebas dalam pangan 

sehingga pertumbuhan mikrooorganisme terhambat. 

Menurut Fennema (1975) faktor yang mempengaruhi lamanya proses 

pembekuan adalah konduktivitas termal, kalor jenis, ketebalan, massa jenis, 

dan luas permukaan produk makanan serta selisih temperatur antara produk 

makanan dengan medium pendinginan dan resistansi laju pindah panas. 

Perkiraan waktu pembekuan semakin sulit dilakukan karena konduktivitas 

termal, massa jenis, dan kalor jenis produk makanan bervariasi bergantung 

pada temperatur awal, ukuran, dan bentuk dari makanan. Semakin besar 

ukuran produk makanan, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

pembekuan akan semakin lama. Hal ini dikarenakan meningkatnya kalor laten 

dan jumlah kalor yang harus dipindahkan. Peningkatan ukuran makanan juga 

meningkatkan resistansi internal terhadap laju pindah panas, sehingga 

membutuhkan waktu lebih lama dalam pembekuan.  

Otero et al., (2000) menyebutkan bahwa umumnya, dalam proses 

pembekuan makanan, temperatur berkurang mulai dari temperatur awal di atas 

titik beku hingga beberapa derajat di bawah titik beku. Dalam proses ini, 

temperatur di 0 hingga -5oC disebut zona kritis yang diperlukan oleh makanan 

dalam pembentukan kristal-kristal es. Lamanya waktu yang diperlukan bagi 

makanan dalam melalui zona kritis ini menentukan jumlah dan ukuran kristal 

es yang terbentuk. 



 

 
 

Faktor penting dalam pembekuan adalah suhu penyimpanan dan 

fluktuasinya. Jika selama proses pembekuan suhu berubah-ubah, mutu produk 

pangan beku juga berubah (Anonymous, 2010b).  

 

2.2.1 Proses Pembekuan Jamur 

Salah satu pengolahan untuk mengawetkan jamur yaitu dengan pembekuan. 

Salah satu teknik pembekuan untuk jamur adalah pengeringan beku, yaitu 

pengeringan yang dilakukan dalam keadaan beku menggunakan alat yang disebut 

freeze dryer (Anonymous, 2010b). Menurut Eskin and Robinson (2001), beberapa 

teknik yang sering dilakukan dalam proses komersial jamur antara lain 

pengalengan dan pasteurisasi, dehidrasi dan freeze drying. 

Menurut Buckle, et al, (2009) sebelum dibekukan sayuran dan buah-buahan 

mengalami sejumlah perlakuan-perlakuan bahan yang meliputi pembersihan 

,pencucian, sortasi dan grading, pengupasan, blanching dan pengemasan. 

Perlakuan – perlakuan sebelum pembekuan bertujuan untuk mengurangi 

kerusakan selama pembekuan dan penyimpanan beku. Perlakuan tersebut antara 

lain : 

1. Blansing  

Dilakukan untuk menonaktifkan enzim katalase, peroksidase, dan 

fenolase/polifenoloksidase, mengurangi populasi mikroba dan memperbaiki 

warna dan tekstur. Menurut Fennema (1996), perlu dilakukan proses blansing 

sebelum proses pembekuan. Tujuan dari blansing menurut Herson dan Hullan 

(1980) yaitu untuk menonaktifkan enzim tertentu, mempertahankan warna dan 

flavour, mengeluarkan udara/gas dalam bahan yang dapat menimbulkan 



 

 
 

kerusakan dan mengurangi besar volume dari bahan. Fellows (2000) menyebutkan 

bahwa blanching dapat mempengaruhi warna beberapa bahan pangan melalui 

pengeluaran gas-gas dan partikel debu pada permukaan sehingga merubah 

panjang gelombang cahaya yang dipantulkan. 

 

2. Pencelupan / pencucian dalam larutan asam askorbat atau natrium sulfit  

Dilakukan untuk mencegah pencoklatan. Pencoklatan enzimatis merupakan 

masalah bagi makanan beku karena konsentrasi enzim dan subtratnya akan 

meningkat akibat sebagian air dalam jaringan membeku (Afrianti, 2008). 

3. Pemotongan 

 Dilakukan untuk mempermudah proses pembekuan dan  umumnya sayuran 

atau buah-buahan dipotong berukuran kecil. 

4. Pembekuan  

Pembekuan dilakukan dengan berbagai cara-cara pembekuan umumnya 

dilakukan dengan air blast freeze, fluidized bed, tunnel freezer. Menurut Buckle et 

el (2009) menyebutkan bahwa metode pembekuan yang dipilih untuk setiap 

produk tergantung pada mutu produk, tingkat pembekuan, tipe dan bentuk produk, 

biaya pembekuan dan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam pembekuan. 

5. Pengemasan 

Menurut Afrianti (2008), pengemasan bisa dilakukan sebelum atau sesudah 

pembekuan pada kacang polong, kacang roay, jagung dan wortel yang dipotong 

kecil-kecil umumnya pengemasan setelah pembekuan karena bahan-bahan ini 

setelah dibekukan tetap terpisah tetap menyatu. Pengemasan merupakan faktor 

yang penting dalam produk pangan. Menurut Ilyas (1972), bahan pengemas yang 



 

 
 

digunakan untuk mengemas produk beku antara lain plastik yang terbuat dari 

polyethylen atau polypropylen. Keduanya mempunyai sifat transparan, mudah 

dibentuk, daya rentang tinggi tanpa sobek, kedap air dan tidak tahan panas. Plastik 

ini merupakan bahan pengemas primer, harga relatif murah dan sesuai untuk 

mengemas produk beku. 

 

2.3 Metode Pembekuan 

Menurut Fellows (2000) menyebutkan bahwa ada beberapa metode 

pembekuan diantaranya adalah : 

1. Air blast Freezing 

Proses pembekuan dengan cara penyemprotan udara dingin dalam ruangan 

dingin. Metode ini biasanya dilakukan dengan cara menempatkan produk diatas 

belt berjalan dan disemprot dengan udara dingin pada suhu sekitar -18oC sampai -

34oC atau lebih rendah lagi. Keuntungannya adalah dengan memanfatkan aliran 

konveksi, temperatur dingin dapat disebarkan hingga ke sudut ruangan secara 

efisien, namun koefisien transfer panas konvektif udara cenderung kecil sehingga 

pembekuan perlu dilakukan dalam waktu yang lebih lama akibat rendahnya laju 

transfer panas. 

2. Plate Freezing 

Produk makanan dapat dibekukan dengan cara mengkontakkan produk 

dengan logam (lempengan). Lempengan dapat berupa lempengan ganda atau 

lempengan banyak yang didinginkan dengan berbagai cara. Lempengan seolah 

menjadi pembungkus produk makanan tersebut. Keuntungan dari metode ini 

adalah bentuk dan ukuran lempengan dapat disesuaikan dengan ukuran produk 



 

 
 

makanan dan pembekuan dapat dilakukan dengan cepat dari berbagai sisi produk 

makanan, karena logam memiliki konduktivitas termal yang tinggi sehingga 

transfer panas dapat melaju dengan cepat. 

3. Cryogenic Freezing 

Metode pembekuan pada teknologi ini menggunakan gas yang 

dimampatkan menjadi cairan (liquid) misalnya nitrogen (N2) dan karbon dioksida 

(CO2). Nitrogen cair sebagaimana telah diketahui sejak lama, dipergunakan 

sebagai pembeku bahan-bahan organik untuk keperluan penyimpanan dan 

ekstraksi bahan-bahan penelitian bidang biologi terapan. Karbon dioksida cair pun 

telah sejak lama dipergunakan untuk pengisi tabung pemadam kebakaran. 

Nitrogen cair memiliki titik didih pada suhu -195,8oC, sedangkan karbon dioksida 

cair -57oC. Pada suhu yang lebih tinggi dari suhu tersebut, nitrogen dan karbon 

dioksida akan berbentuk gas volatil, sehingga umumnya nitrogen cair dan karbon 

dioksida cair berada pada suhu lebih rendah daripada titik didihnya (Agnelli dan 

Mascheroni, 2002). 

 

2.3 Pengaruh Pembekuan Terhadap Produk Selama Penyimpanan 

Efek pembekuan terhadap karakter fisik produk yaitu ketika air diubah 

menjadi es, volumenya bertambah 9% (air memiliki volume terkecil pada 

temperatur 4oC lalu bertambah volumenya seiring penurunan temperatur, sifat 

anomali air). Jika produk makanan tersebut mengandung banyak air, maka hal 

yang sama akan terjadi, namun kadar air, temperatur pendinginan, dan keberadaan 

ruang antar sel amat mempengaruhi perubahan volume tersebut (Kalichevsky et 

al. 1995). 



 

 
 

 Menurut Afrianti (2008), pada umumnya pembekuan dengan kecepatan 

tinggi menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik daripada pembekuan 

dengan kecepatan rendah. Makin rendah suhu beku yang tercapai maka makin 

baik sifat-sifat dari produk tersebut bila dibandingkan dengan produk segarnya. 

Hal ini disebabkan oleh: 

1. Laju Pembekuan yang tinggi membentuk Kristal es berukuran kecil dalam 

jumlah yang besar dan tersebar merata dalam bahan. 

2. Bahan-bahan yang larut dalam cairan sel dibatasi waktu dan ruang 

geraknya dalam jaringan, sebagai akibat cepatnya pembekuan. Oleh 

karena itu kemungkinan terjadi reaksi antar komponen sel lebih kecil. 

3. Laju komponen Kimia  dan biokimia diperlambat dengan menurunnya 

suhu. 

Efek terhadap bahan penyusun makanan adalah akan mengurangi aktivitas 

air pada makanan. Mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada kondisi aktivitas air 

yang rendah dan temperatur di bawah nol. Organisme patogen tidak bisa tumbuh 

pada temperatur di bawah 5oC, namun tipe organisme lainnya memiliki respon 

yang berbeda. Protein akan mengalami denaturasi dalam temperatur dingin yang 

mengakibatkan perubahan penampilan produk, tapi nilai nutrisinya tidak terjadi 

walau terjadi denaturasi selama berat tidak berkurang. Pembekuan mempengaruhi 

kandungan vitamin C (Anonymous, 2010b). 

Menurut Jeremiah (1996), ada dua pengaruh pembekuan terhadap 

makanan yaitu :  

a. Penurunan suhu akan mengakibatkan penurunan proses-kimia, 

mikrobiologi dan biokimia yang berhubungan dengan kelayuan, 



 

 
 

kerusakan, pembusukan dan lain-lain sehingga dengan penurunan suhu 

dapat mempertahankan mutu bahan. 

b. Pada suhu dibawah 0oC air akan membeku dan terpisah dari larutan 

membentuk es sehingga terjadi penurunan nilai Aw. 

Apabila suhu penyimpanan beku cukup rendah dan perubahan kimiawi selama 

pembekuan dan penyimpanan beku dapat di pertahankan sampai batas minimum 

maka mutu makanan beku dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang cukup 

lama (Jeremiah, 1996). Menurut Man and Jones (2000) faktor penting yang 

mempengaruhi umur simpan penyimpanan beku pada sayuran adalah perubahan 

warna. Dalam sayuran hijau terjadi hidrolisis dari klorofil menjadi pheophytin, 

memberikan dampak warna merah tua. 

 

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Mutu Produk Beku 

Faktor-faktor dasar yang mempengaruhi mutu akhir dari makanan beku 

menurut Buckle, et al. (2009) adalah : 

1. Mutu bahan baku yang digunakan termasuk varietas , kematangan, 

kecocokan untuk dibekukan dan disimpan dalam keadaan beku. 

2. Perlakuan sebelum pembekuan seperti blanching, penggunaan SO2 

atau asam askorbat 

3. Metode dan kecepatan pembekuan yang dipakai 

Pada umumnya pembekuan dengan kecepatan tinggi menghasilkan 

produk dengan kualitas yang lebih baik daripada pembekuan dengan 

kecepatan rendah. 

4. Suhu Penyimpanan dan fluktuasi Suhu 



 

 
 

Fluktuasi suhu bahan pangan beku, misalnya -12oC menjadi -18 oC 

atau sebaliknya, menimbulkan reaksi-reaksi buruk yang sama pada 

produk. Mengingat bahwa penyimpanan makanan beku berlangsung 

lebih lama dari proses pembekuannya, maka jelas efek dan fluktuasi 

suhu dalam penyimpanan beku terhadap kualitas produk lebih besar. 

5. Waktu Penyimpanan 

Semakin lama waktu penyimpanan pada kondisi beku akan 

mempengaruhi mutu produk beku tersebut. 

6. Kelembapan lingkungan tempat penyimpanan, terutama jika makanan 

tidak dikemas. 

7. Sifat-sifat dari bahan pengemas 

Faktor yang harus diperhatikan juga adalah bahan pengemas dimana 

bahan pengemas harus memberikan proteksi terhadap kemungkinan 

adanya dehidrasi yang disebabkan karena terjadinya proses sublimasi 

selama pembekuan dalam udara dan selama penyimpanan beku (Paine, 

1992). 

Beberapa perubahan karakteristik selama penyimpanan yang 

mempengaruhi derajat penerimaan konsumen antara lain menurut Kuntz 

(1996) adalah : 

1. Pembusukan  

Pembusukan yang dimaksud adalah pembusukan oleh mikroba atau reaksi 

kimia yang dapat menyebabkan produk tidak bermanfaat dan beracun. 

Produk yang berisiko terkontaminasi akan mudah ditumbuhi mikroba jika 



 

 
 

tidak disterilisasi dan sasaran kontaminasi selama penyimpanan. 

Pembusukkan kimia dapat terjadi karena interaksi dengan pengemas. 

2. Flavor 

Penyebab peningkatan off flavor  selama penyimpanan bisa karena 

mikroba seperti fermentasi, tetapi karena reaksi kimia.. 

3. Tekstur  

Penyebab dari perubahan tekstur adalah kontribusi air, basi, pemutusan 

struktur gel, pemisahan fase Aw, perubahan kadar air dan kristalisasi. 

4. Kenampakan 

Perubahan warna yang tidak diinginkan seperti pencoklatan dan 

pemudaran dapat disebabkan karena perubahan lemak atau kadar air, 

reaksi kimia atau juga penurunan pH. Proses lainnya seperti pembentukan 

kristal di permukaan, pemisahan fase, sinersis akan menghasilkan 

perubahan yang tidak diinginkan selama penyimpanan. 

5. Sifat fungsional 

Jika vitamin yang ditambahkan untuk difortifikasi produk hilang 

potensinya atau chemical leavening agent hilang kemampuannya untuk 

menghasilkan gas sehingga produk tidak akan diterima. Hilangnya sifat 

fungsional selama penyimpanannya menyebabkan produk tidak berguna. 

 

2.6  Reaksi-Reaksi Penurunan Mutu Bahan Pangan 

 Menurut Floros (1993), selama proses dan penyimpanan, produk pangan 

dapat mengalami perubahan-perubahan biokimia , kimia, fisika dan biologi. 

Pengetahuan mengenai perubahan yang cepat terjadi ini penting sebagai dasar 



 

 
 

untuk menentukan bahan pengemas yang tepat untuk produk pangan. Penurunan 

mutu produk pangan terkemas sangat bergantung pada transfer yang mungkin 

terjadi antara produk dan lingkungan luar produk. Pada tabel 2.2 dapat dilihat 

pengaruh beberapa faktor terhadap penurunan mutu produk pangan. 

Tabel 2.2 Pengaruh Beberapa Faktor Terhadap Penurunan Mutu Produk 
Pangan 

 
Faktor Utama Penurunan Mutu 

Oksigen  a. Oksidasi Lipid 
b. Kerusakan vitamin 
c. Kerusakan Protein 
d. Oksidasi Pigmen 

Uap Air a. Kehilangan/ Kerusakan vitamin 
b. Perubahan Organoleptik 
c. Reaksi Browning 
d. Oksidasi Lipid 

Cahaya a. Oksidasi 
b. Pembentukan off flavour 
c. Kerusakan Vitamin 
d. Kerusakan Pigmen dan 

Perubahan Warna 
Mikroorganisme a. Pembentukan Racun 

b. Kehilangan Nutrisi 
c. Keracunan/ Alergi 

Kompresi, vibrasi dan abrasi a. Perubahan organoleptik 
b. Kebocoran Pada Kemasan 

 

2.7  Umur Simpan 

 Umur simpan adalah selang waktu sejak produksi hingga produk tersebut 

tidak layak diterima atau telah kehilangan sifat khususnya. Umur simpan 

menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh suatu produk pangan menjadi tidak 

layak dikonsumsi jika ditinjau dari segi keamanan, nutrisi, sifat fisik dan 

organoleptik setelah disimpan dalam kondisi yang direkomendasikan 

(Anonymous, 2010a). Menurut Davis (2003), umur simpan produk pangan adalah 

waktu dimana produk diterima  konsumen, dimana faktor yang mempengaruhi 



 

 
 

penerimaan adalah sifat sensoris, kimia, dan mikrobiologis. Faktor-faktor tersebut 

dipengaruhi oleh fermentasi, proses pengemasan dan kondisi penyimpanan, 

sebagai contoh peningkatan suhu penyimpanan dan kelembaban akan 

meningkatkan reaksi kerusakan dalam bahan pangan. 

 Umur simpan tergantung pada keragaman variabel dan perubahan- 

perubahan variabel termasuk karakteristik produk, kondisi penyimpanan dan 

karakteristik kemasan. Berdasarkan pada produk dan aplikasi penggunaannya, 

umur simpan juga ditentukan oleh pengaruh-pengaruh mikrobiologi, enzimologi, 

biokimia dan atau pengaruh fisik (Brody,2003). Hal itu didukung oleh Ivory 

(2004) yang menyatakan umur simpan suatu produk ditentukan oleh tiga faktor 

yaitu karakteristik produk, lingkungan dimana produk berada selama 

penyimpanan dan karakteristik kemasan yang digunakan. 

 Menurut Ellis (1994), penentuan umur simpan suatu produk dilakukan 

dengan mengamati produk selama penyimpanan sampai terjadi perubahan yang 

tidak dapat diterima lagi oleh konsumen. Penentuan umur simpan dilakukan 

dengan mengamati perubahan yang terjadi pada produk selama selang waktu 

tertentu. Selanjutnya Syarief dan Halid (1993) menyatakan bahwa perubahan 

mutu makanan terutama dapat diketahui dari perubahan faktor mutu tersebut. 

 Menurut Syarief dkk (1989), faktor-faktor yang mempengaruhi umur 

simpan makanan yang dikemas adalah sebagai berikut: 

1. Keadaan alamiah atau sifat makanan dan mekanisme berlangsungnya 

perubahan, misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen, dan kemungkinan 

terjadinya perubahan kimia internal dan fisik. 

2. Ukuran kemasan dalam hubunganya dengan volumenya. 



 

 
 

3. Kondisi atmosfir (terutama suhu dan kelembapan) dimana kemasan dapat 

bertahan selama transit dan sebelum digunakan. 

4. Ketahanan keseluruhan dari kemasan terhadap keluar masuknya air, gas 

dan bau, termasuk perekatan, penutupan, dan bagian-bagian yang terlipat. 

Akhir dari umur simpan disebut dengan waktu kadaluwarsa dimana 

produk pangan dikatakan telah kadaluwarsa jika telah melampui masa simpan 

optimumnya dan pada umumnya produk pangan tersebut menurun mutu gizinya 

meskipun penampakannya masih bagus (Syarief dan Halid, 1993). 

Menurut Robertson (1993), sudah menjadi praktek standar pada sebagian 

produsen pangan untuk mencantumkan closed code (kode yang hanya bisa di 

interpretasikan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang sistem 

pengkodean). Umumnya kode ini menunjukkan waktu pengolahan dan 

pengemasan yaitu hari, dan tahun atau shift produksi.  

Dalam perdagangan, jangka waktu kadaluarsa memiliki beberapa istilah-

istilah lain yang sering digunakan adalah (Astawan, 2007). Beberapa istilah 

tersebut antara lain : 

a. Pack date : menunjukkan tanggal dari produk diproses dan dikemas, 

sehingga konsumen tahu berapa lama produk tersebut dan mereka dapat 

membuat keputusan sendiri. Tetapi tipe ini tidak mencantumkan informasi 

spesifik tentang mutu produk jika dibeli atau berapa lama akan 

mempertahankan mutunya setelah dibeli. 

b. Display date : waktu pada saat produk ditempatkan pada pajangan (rak-

rak) oleh retailer 



 

 
 

c. Sell by date : tanggal terakhir produk harus dijual dengan tujuan memberi 

jarak waktu pada konsumen untuk mengkonsumsinya. 

d. Use by date : tanggal setelah makanan tidak lagi berada pada tingkat 

kualitas yang bisa diterima.  

e. Best if used by date (best before): suatu produk pangan sebaiknya 

dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum , karena tanggal tersebut 

merupakan batas maksimum produsen dapat menjamin kelayakan produk 

untuk dikonsumsi. 

Setiap bahan pangan yang berada dalam kondisi yang baik mempunyai 

potensi untuk disimpan. Potensi ini dapat hilang oleh perlakuan mekanis yang 

cukup berat, pengemasan yang tidak memadai dan kondisi penyimpanan yang 

jelek. Untuk mencegah hilangnya potensi tersebut diperlukan pemilihan jenis dan 

kondisi pengolahan yang sesuai, pengemasan dan penyimpanan yang tepat 

sehingga benar-benar dapat melindungi dan mempertahankan kualitas yang 

dikehendaki (Desroiser, 1988). 

Menurut Man and Jones (2000), syarat mutlak dalam penentuan umur 

simpan produk beku adalah paling penting memilih atribut mutu yang tidak stabil 

diantaranya kehilangan flavor, perubahan warna dan lain-lain. Jika penelitian 

masih ada kekurangan dengan ketidakstabilan dari berbagai macam kualitas 

atribut dapat dibantu dengan literatur. Data dari antisipasi umur simpan dari 

produk beku dapat dilihat di literatur. Tabel berikut adalah Practical storage life 

yang diambil dari International Institute of Refrigeration (1986) dimana di 

tabulasikan dalam tiga suhu yaitu -12oC, -18oC dan -24oC dapat dilihat pada Tabel 

2.3. 



 

 
 

Tabel 2.3 Practical Storage life (bulan) pada penyimpanan 3 suhu 

Produk -12oC -18oC -24oC 
Vegetable 

Asparagus 3 12 >24 
Beans, green 4 15 >24 
Beans , lima - 18 >24 
Broccoli - 15 24 
Brussel Sprouts 6 15 >24 
Carrots 10 18 >24 
Cauliflower 4 12 24 
Corn-on-the-cob - 12 18 
Cut corn 4 15 >24 
Mushroom (cultivated) 2 8 >24 
Peas 6 24 >24 
Pepper, red - 6 12 
Pottatoes 9 24 >24 
Spinach 4 18 >24 
Onions - 10 15 
Leeks - 18 - 
Sumber :  Man and Jones (2000) 

 

2.8 Metode-Metode Pendugaan Umur Simpan 

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

digunakan untuk menentukan umur simpan produk pangan adalah sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

 Pendugaan umur simpan dengan metode ini, umur simpan suatu produk 

pangan diperoleh dari literatur yang analog dengan produk tersebut. Berdasarkan 

asumsi bahwa produk mempunyai proses produksi yang sama akan menghasilkan 

umur simpan produk yang hampir sama. Umur simpan pada produk mengacu 

pada umur simpan produk sejenis yang telah diketahui sebelumnya. Tetapi 

pendekatan ini belum tentu akurat walaupun produknya sejenis, bias jadi kemasan 

/ proses pengolahannya berbeda. 

 



 

 
 

b. Turnover time 

 Pendugaan dengan cara ini dilakukan dengan menentukan jangka waktu 

produk pangan selama berada di rak penjualan sehingga konsumen 

memperkirakan sendiri berapa lama umur simpannya dan mengacu pada waktu 

distribusi sebagai perkiraan. 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 di uji 

dilaboratorium untuk dianalisa kualitasnya. Dari sinilah umur simpan produk 

pangan dapat ditetapkan karena produk pangan sudah mengalami perlakuan 

selama penyimpanan dan penjualan. 

d. Distribution Abuse Test 

Pendekatan ini digunakan jika produk sudah beredar dipasaran. Produk 

dipasaran dikumpulkan, kemudian disimpan di laboratorium pada kondisi mirip 

dengan kondisi penyimpanan dikonsumsi hingga diketahui umur simpannya. 

e. Accelerated Shelf Life Testing (ASLT) 

Pendugaan umur simpan dengan mempercepat kerusakan produk pangan 

yaitu dengan mengkondisikan produk diluar kondisi normal dengan tujuan untuk 

menetapkan laju kerusakannya. Setelah laju reaksi penurunan mutu diketahui, 

umur simpan dapat diketahui dengan persamaan kinetika reaksi. 

f. Metode konvensional 



 

 
 

Metode ini dilakukan dengan menyimpan produk pada tempat 

penyimpanan dalam kondisi suhu ruang. Pengamatan dilakukan secara berkala 

untuk mengetahui batas penerimaan panelis. Pengamatan ditentukan sampai 

perubahan yang terjadi menunjukkan penurunan mutu sehingga produk tidak 

layak dikonsumsi. 

g. Metode diagram Isohidrik, Isotermik, Isokhorik Penyimpanan 

Metode ini digunakan untuk biji-bijian dan serealia dengan 

menggambarkan diagram isohidrik, isotermik dan isokhorik. Diagram-diagram 

tersebut dibuat berdasarkan hasil percobaan empiris yang memerlukan waktu 

lama. Untuk membuat diagram tersebut harus ditentukan dulu salah satu faktor 

mutu yang menjadi tolak ukur. 

 

2.9  Accelerated Shelf Life Testing (ASLT) 

 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 produk makanan selama 

penyimpanan (Labuza, 1985). 

 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 

penyimpanan yang umum diubah adalah suhu. Semakin tinggi suhu penyimpanan 

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



 

 
 

 Robertson (1993) menyatakan bahwa Accelerated Shelf Life Testing 

merupakan metode yang dapat digunakan untuk memprediksi umur simpan suatu 

produk dimana penelitian dilaksanakan dalam kondisi lingkungan yang dipercepat 

salah satu faktornya sehingga kerusakan produk terjadi lebih cepat dari kondisi 

yang normal. Asumsi dasar dari Accelerated Shelf Life Testing adalah bahwa 

prinsip kinetika kimia dapat di aplikasikan untuk menghitung pengaruh faktor 

ekstrinsik seperti suhu, kelembaban, atmosfir gas, dan sinar pada kecepatan reaksi 

kerusakan. 

Menurut Kuntz (1996), untuk produk makanan yang penyimpanannya 

dalam suhu normal maka range suhu pengamatannya yaitu 85-130oF dan minimal 

harus menggunakan 3 kondisi suhu pengamatan. Semakin tinggi suhu pengamatan 

semakin pendek selang waktu pengamatannya dan semakin rendah suhu 

pengamatannya maka semakin panjang pula selang waktu pengamatannya. 

Namun demikian paling sedikit harus 6 kali titik pengamatan. 

 Prosedur dalam penerapan ASLT menurut Toukis et, al (2003) adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengevaluasi keamanan secara mikrobiologis dari produk dan proses 

produksi. 

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

Untuk memenuhi tahapan ini dapat dilakukan dengan studi literatur, 

pengatahuan tentang sistem dan pengalaman-pengalaman sebelumya. 

c. Memilih kemasan untuk digunakan dalam uji umur simpan. 

d. Menentukan suhu penyimpanan untuk pengujian. 



 

 
 

e. Mengumpulkan informasi seperti nilai Q10 dari suhu terkontrol, bila tidak 

ada maka test dilakukan minimal pada tiga suhu yang berbeda. 

f. Frekuensi pengujian berbeda setiap suhu yang dipilih. 

g. Plot data yang dihasilkan untuk menetapkan orde reaksi. 

h. Dari setiap kondisi penyimpanan, orde dan laju reaksi ditetapkan, dengan 

pendekatan Arrhenius, umur simpan diproduksi. 

Menurut Robertson (1993) dan Labuza (1985), masalah-masalah yang 

mungkin muncul dalam penggunaan ASLT adalah: 

1. Eror dalam evaluasi analitik dan sensori. Pada umumnya pengukuran 

harus dilaksanakan dengan variabilitas kurang dari 10% untuk 

minimalisasi eror. 

2. Dengan peningkatan suhu, kemungkinan terjadi perubahan fase, (misalkan 

lemak padat menjadi minyak cair), sehingga mempercepat reaksi tertentu 

dengan hasil umur simpan pada suhu rendah lebih pendek dari pada yang 

diprediksi. 

3. Karbohidrat dalam bentuk amorf dapat mengkristal pada suhu tinggi 

sehingga hasil prediksi lebih pendek daripada umur simpan pada suhu 

penyimpanan sebenarnya. 

4. Sampel kontrol beku dapat terkonsentrat dalam cairan yang tidak beku 

sehingga meyebabkan eror prediction. 

5. Jika dua reaksi dengan Q10 berbeda, reaksi yang memiliki Q10 lebih tinggi 

akan mendominasi pada suhu yang lebih tinggi dan pada suhu 

penyimpanan normal, reaksi yang memiliki Q10 kecil yang akan 

mendominasi, dan hal ini akan mengacaukan prediksi umur simpan. 



 

 
 

6. Kelarutan gas terutama oksigen dalam lemak atau air, menurun hampir 

25% untuk setiap kenaikan 100C. Hal ini menyebabkan reaksi oksidatif 

seperti penurunan vitamin C dan asam linoleat kecepatannya akan 

menurun jika ketersediaan oksigen menurun. Jika suhu tinggi, kecepatan 

menurun maka akan menghasilkan underprediction umur simpan 

sebenarnya pada kondisi penyimpanan normal. 

7. Jika produk tidak disimpan dalam kemasan yang impermeable, 

penyimpanan dalam suhu tinggi dengan kelembaban kecil akan 

meningkatkan penurunan kadar air dan ini akan menurunkan laju 

penurunan mutu sehingga underprediction. 

8. Jika digunakan suhu tinggi, protein akan terdenaturasi dan menyebabkan 

reaksi samping naik atau turun sehingga menyebabkan under over 

prediction. 

 

2.10  Model Kinetika dari reaksi Kerusakaan Makanan 

Penurunan mutu yang umumnya terjadi pada bahan pangan dapat digolongkan 

berdasarkan orde reaksi sebagai berikut :  

a. Reaksi Orde Nol 

Labuza (1982), mengatakan bahwa berbagai literatur mengasumsikan nilai n = 

0 untuk reaksi penurunan mutu secara konstan. Implikasinya adalah kecepatan 

penurunan mutu berlangsung secara tetap pada suhu konstan persamaannya 

adalah : dA/dθ= k 



 

 
 

Jika persamaan diatas diintegralkan, dimana A0 merupakan kosentrasi A saat θ 

= 0 dan At merupakan kosentrasi A pada saat waktu θ maka persamaannya akan 

menjadi : At=A0-kθ  

Dimana : At = Nilai A diakhir umur simpan 

    Ao = Nilai A diawal umur simpan 

    k  =  Nilai slope 

     θ = Umur simpan dalam hari, bulan, tahun 

 Man and Jones (2000), mengatakan bahwa orde nol merupakan hubungan 

antara atribut mutu yang akan menurun selama periode waktu tertentu selama 

penyimpanan. Reaksi penurunan mutu berdasarkan orde nol dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 

 

Jumlah atribut 

mutu                                      waktu  

Gambar 2.2 Penurunan Mutu Berdasarkan Orde Nol 

 Menurut Man and Jones (2000) tipe-tipe kerusakaan yang mengikuti 

kinetika reaksi orde nol meliputi reaksi (1) kerusakan enzimatis, (2) pencoklatan 

enzimatis dan (3) oksidasi lipid. 

b. Reaksi Orde  Satu 

Penentuan umur simpan produk pangan banyak yang tidak mengikuti orde nol 

tetapi mengikuti orde reaksi satu (n=1), persamaan yang digunakan adalah sebagai 

berikut :  

Ln At / A0 = kθ 

Dimana : At = Nilai A diakhir umur simpan 



 

 
 

 Θ = Umur simpan dalam hari, bulan, tahun 

    Ao = Nilai A diawal umur simpan 

 k  =  Nilai slope 

Reaksi penurunan mutu berdasarkan orde nol dapat dilihat pada Gambar 2.3 

 

Jumlah atribut 

mutu 

waktu  

Gambar 2.3 Penentuan Mutu Berdasarkan Orde Satu 

 Tipe kerusakaan yang mengikuti reaksi orde satu meliputi reaksi (1) 

ketengikan, (2) pertumbuhan mikroba, (3) produk off flavor, (4) kerusakaan 

vitamin, dan (5) penurunan mutu protein (Man and Jones, 2000). 

c. Reaksi Orde lain  

Labuza (1982) menyatakan persamaan reaksi orde dua (n = 2) akan 

menujukkan bahwa reaksi adalah hasil perkalian antara kecepatan reaksi dengan 

kosentrasi kuadrat pada setiap waktu. Singh (1994) menyatakan bahwa degradasi 

vitamin C dan makanan cair seperti jus tomat atau makanan kaleng untuk bayi 

mengikuti reaksi orde dua. 

 

2.11  Plot Umur Simpan 

 Menurut  Labuza (1982) dalam Man and Jones (2000) mengenalkan 

pendekatan yang sederhana untuk menentukan pengaruh suhu terhadap mutu 

makanan yaitu plot umur simpan. Metode ini secara khusus tepat untuk kondisi 

dimana data yang tersedia untuk mendapatkan konstanta kecepatan sedikit atau 



 

 
 

jika waktu untuk mencapai level tertentu dari perubahan mutu telah tentukan itu 

tersedia datanya. Beberapa model yang paling sering digunakan adalah model 

Arrhenius, model linier dan model Q10. 

 

a. Model Arrhenius  

Model Arrhenius merupakan hubungan yang paling umum untuk pengaruh 

suhu pada laju kerusakan mutu makanan. Persamaan ini sesuai untuk menjelaskan 

perubahan kimia fisika dan kerusakan produk pangan. Persamaan untuk model ini 

adalah : 

Ln k = Ln k0 – EA / RT 

Dimana : k0 = konstanta tidak tergantung suhu (disebut faktor Arrhenius) 

     k  = konstanta kecepatan reaksi kerusakaan 

     EA = energi aktivasi (J/k.mol) 

     R   = konstanta gas ideal (1,986 kal/K.mol) 

     T   = temperatur (K) 

 Persamaan diatas diasumsikan bahwa energi aktivasi dan faktor Arrhenius 

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

didasarkan pada metode ini terkadang salah saat diaplikasikan pada kisaran suhu 

melebihi 40oC karena kemungkinan EA berubah. Nilai EA merupakan ukuran 

sensitifitas reaksi terhadap suhu yaitu seberapa cepat reaksi akan berlangsung jika 

suhu dinaikkan. Oleh karena itu, jika mekanisme reaksi berubah dengan suhu, 

energi aktivasi kemungkinan berubah. Plot umur simpan dengan model Arrhenius 

dapat dilihat pada Gambar 2.4 
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waktu 

Gambar 2.4 Plot Umur Simpan Menggunakan Model Arrhenius 

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

digunakan untuk menduga umur simpan, maka semakin banyak asumsi yang 

dipakai. Asumsi-asumsi untuk penggunaan Arrhenius adalah : 

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

(misalnya dipengaruhi oleh suhu). 

2. Tidak terjadi faktor lain yang mengakibatkan penurunan mutu. 

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

yang terjadi sebelumnya. 

4. Suhu selama penyimpanan tetap atau dianggap tetap. 

        Masih menurut Syarief dan Halid (1993), untuk menganalisa penurunan 

mutu diperlukan beberapa pengamatan yaitu harus ada parameter yang dapat 

diukur secara kuantitatif dan parameter tersebut harus mencerminkan keadaan 

mutu produk yang diperiksa. Parameter dapat berupa hasil pengukuran kimiawi, 

organoleptik atau mikrobiologis seperti daya serap oksigen, kadar peroksida, 

intesitas warna, TBA, kadar vitamin C, uji cita rasa, tekstur, total mikro dan 

sebagainya. Selain itu diperlukan pola perubahan faktor mutu yang diamati 

tersebut dalam kondisi penyimpanan tertentu. 

        Dalam penentuan kadaluwarsa atau prediksi umur simpan harus ditentukan 

dahulu parameter yang digunakan sebagai dasar memperkirakan umur simpan 



 

 
 

tersebut diantara parameter-prameter lainnya. Parameter yang digunakan adalah 

parameter yang paling mempengaruhi kemunduran mutu produk pangan selama 

penyimpanan dalam berbagai variasi suhu. Parameter tersebut mempunyai harga 

energi aktivasi terendah, karena semakin rendah nilai energi aktivasinya, suatu 

reaksi akan berjalan lebih cepat (Labuza, 1985). 

        EA adalah energi aktivasi yaitu energi yang diperlukan faktor A 

mendegradasi produk atau juga energi aktivitas (E=EA) adalah energi yang 

diperlukan untuk mengaktivasi proses kerusakan. Harga energi aktivasi 

mempunyai dua arti, berharga rendah reaksi berjalan cepat dan jika berharga 

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

Energi aktivasi dapat dibagi menjadi 3 golongan. Penggolongan jenis-jenis 

reaksi berdasarkan energi aktivasinya dapat dilihat pada Tabel 2.4 

Tabel 2.4 Penggolongan Jenis-jenis Reaksi berdasarkan Besarnya Energi 
Aktivasi  

Golongan  Jenis Reaksi 
 
Energi aktivasi rendah 
(2-15 kkal/mol) 

a. Reaksi-reaksi enzimatis 
b. Kerusakan pigmen karoteoid 
c. Kerusakan pigmen klorofil 
d. Kerusakan oksidasi lemak 

 
Energi Aktivasi sedang 
(15-30 kkal/mol) 

a. Kerusakan vitamin 
b. Kerusakan pigmen-pigmen larut air 
c. Reaksi Maillard 

Energi aktivasi tinggi 
(50-100 kkal/mol) 

a. Inaktivasi enzim 
b. Inaktivasi mikroba dan spora 

Sumber : Sadler (1987) dalam Presdiana (2008) 

Energi aktivasi umumnya diturunkan dari slope dari plot ln k dan suhu absolut 

(1/T) dan tergantung pada faktor seperti Aw, kadar air, kosentrasi padatan, dan pH 

(Robertson, 1993). Energi aktivasi yang besar mempunyai arti bahwa nilai ln k 

berubah cukup besar hanya dengan perubahan beberapa derajat suhu dengan 

dimikian nilai slope akan besar (Cardelli dan Labuza, 2001). 
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   Golongan reaksi dengan energi aktivasi menengah dapat berlangsung baik 

pada suhu kamar. Golongan reaksi ini antara lain perubahan pigmen, perubahan 

flavor, pembentukan pigmen dan kerusakan vitamin. Reaksi yang membutuhkan 

energi aktivasi yang sangat besar tidak dapat berlangsung pada suhu kamar, 

misalnya reaksi denaturasi enzim dan inaktivasi spora (Donohue dan Apostolou, 

1998). 

b. Model Linier 

Jika kisaran suhu yang digunakan relatif kecil (kurang dari 20oC), penggunaan 

plot linier kesalahannya lebih kecil daripada plot Arrhenius. Persamaan untuk 

model ini adalah :  

 

dimana : ko = konstanta kecepatan pada suhu To(
oC) 

    k = konstanta kecepatan pada suhu T(oC) 

    e = 2,7183 

 Laju penurunan mutu pada model linier ditetapkan dengan mengeplotkan 

D value (waktu yang dibutuhkan untuk pada suhu tertentu untuk membunuh 90% 

populasi mikroba) dengan suhu membentuk skala linier (Robertson, 1993). 

 Menurut Rosenfield (1984), pendekatan model linier diterapkan dengan 

menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :  

1. Hanya satu jenis reaksi yang digunakan dengan penurunan mutu produk, 

pada kisaran temperatur yang digunakan. 

2. Tidak ada perubahan yang berlangsung pada produk pada kisaran 

temperatur yang digunakan. 



 

 
 

3. Tidak ada akses lain akibat fluktuasi temperatur kecuali perubahan nilai 

konstanta laju reaksi. 

Plot umur simpan dengan model linier dapat dilihat pada Gambar 2.5 

Ln k 

Slope = ln Q10/10 

 

      1/T 

Gambar 2.5 Plot Umur Simpan Menggunakan Model Linier 

 

c. Model Q10 

Model Q10 adalah pemanfaatan lebih lanjut dari model arrhenius. Model ini 

dipakai untuk menduga berapa besar perubahan laju reaksi atau laju penerapan 

mutu produk makanan jika produk tersebut disimpan pada suhu-suhu tertentu. 

Dengan demikian model ini dapat digunakan untuk menduga masa kadarluwarsa 

produk makanan yang disimpan pada berbagai suhu. Pada model ini menyatakan 

seberapa besar kecepatan reaksi pada suhu T2 dibandingkan pada suhu yang lebih 

rendah T1. Jika Q mewakili perubahan kecepatan reaksi setiap kenaikan suhu 

10oC maka disebut Q10. 

Laju reaksi akan meningkat sebesar 2 kali lipat jika temperatur dinaikkan 

sebesar 10oC. Nilai Q 10 cocok digunakan untuk menjelaskan perubahan kimia dan 

perubahan biologi. Misal : Laju Respirasi, pencoklatan non enzimatis, 

pertumbuhan mikroba, penurunan pigmen alami dan pematangan. Nilai Q10 tidak 

bersifat konstan . Nilai Q10 relatif tinggi (sekitar 7) pada temperatur penyimpanan 

sebesar 1-10oC dan relatif rendah pada temperatur tinggi. 
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Q10 disebut juga dengan faktor percepatan reaksi dirumuskan sebagai 

berikut: 

Q10 = Laju penurunan mutu pada suhu (T + 10) 

        Laju penurunan mutu pada suhu T 

 

 

dimana : T  = Suhu penyimpanan (oC) 

    ts(T)  = Masa kadarluwarsa jika disimpan pada suhu T 

    ts (T + 10) = Masa kadarluwarsa jika disimpan pada suhu T + 10 

  

2.12 Pengaruh Suhu Terhadap Kinetika Reaksi 

 Suhu adalah faktor kunci dalam penentuan laju reaksi kerusakan. Sejarah 

dari prinsip termodinamika dalam pengembangan model dari pengaruh suhu pada 

reaksi dimulai sejak abad 19 oleh Van’t Hoff (1984) dan Arrhenius (1889) dan 

telah dikaji ulang Buhner pada tahun 1974 (Toukis, et al, 2003). 

 Laju reaksi kimia bertambah dengan naiknya temperatur. Kenaikan laju 

reaksi ini terjadi karena molekul-molekul bergerak kian-kemari lebih cepat pada 

temperatur yang lebih tinggi sehingga lebih sering bertabrakan satu sama lain. 

Dengan naiknya temperatur, bukan hanya molekul-molekul lebih sering 

bertabrakan, tetapi juga dampak benturannya lebih besar karena mereka bergerak 

lebih cepat. Pada temperatur yang lebih tinggi, persentase tabrakan yang 

mengakibatkan reaksi kimia akan lebih besar, karena makin banyak molekul yang 

memiliki kecepatan lebih besar dan karenanya memiliki energi cukup untuk 

bereaksi (Keenan, et al, 1991). 



 

 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 

Malang mulai bulan Maret – September 2010.  

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Refrigerator 

Sharp suhu -5oC, -10 oC,dan -15oC, Termometer Alla franch.  Alat yang 

digunakan untuk analisa meliputi : timbangan digital Mettler 2400,  

spektrofotometer, colour reader, penetrometer tipe brazilliant, tabung kjedahl, alat 

distilasi buchi, hot plate, blender, buret Duran, oven, desikator, karet hisap, 

spatula besi , mortar, baskom dan glass ware antaranya:  tabung reaksi, cawan 

petri, erlenmeyer, labu ukur, pipet ukur, pipet tetes, gelas ukur, beaker glass, dan 

corong. 

3.2.2 Bahan 

Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah jamur kancing 

beku yang diperoleh dari PT Eka Timur Raya masing-masing 200 gram dikemas 

dalam plastik PE dengan tebal 0.01 mm. Sedangkan bahan yang digunakan untuk 

analisa adalah aquades, kertas saring kasar, asam sulfat pekat, HCL 0.1 N, TCA 

10 %, indikator PP, NaOH 45%, asam oksalat, asam borat 3%, metil red, tablet 

kjedahl, yodium, asam askorbat, amilum 1%, reagen nelson, reagen 



 

 
 

arsenomolibdad. Bahan-bahan untuk analisa diperoleh dari Laboratorium 

Biokimia Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.3 Metode penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jamur kancing beku 

yang dikemas dalam plastik PE masing-masing 200 gram. Penelitian ini dilakukan 

dengan dua tahap yaitu menentukan karakteristik mutu kritis jamur kancing beku 

dan menentukan umur simpan jamur kancing beku dengan metode Accelerated 

Shelf Life Testing (ASLT) menggunakan pengaruh suhu untuk mempercepat 

kerusakan dengan pendekatan Arrhenius. Penentuan karakteristik mutu kritis 

dilakukan pada suhu -5oC dan dianalisa organoleptik setiap 7 hari sekali sampai 

ditolak oleh panelis. Analisa fisik dan kimia dilakukan hari ke-0 dan pada saat 

sudah ditolak konsumen. Sedangkan penentuan umur simpan dengan pendekatan 

arrhenius dilakukan pada 3 suhu penyimpanan yaitu -5oC, -10oC dan -15oC. 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

3.4.1. Proses Pembekuan Jamur Kancing  

 Proses Pembekuan jamur kancing adalah sebagai berikut :  

a. Jamur kancing yang akan digunakan dipilih sesuai dengan kriteria 

kemudian dilakukan sortasi. 

b. Jamur kancing dicuci dengan sulfit kemudian dilakukan sortasi kembali. 



 

 
 

c. Pada proses berikutnya dilakukan proses pretreatment sebelum proses 

pembekuan yaitu  proses blansing dengan suhu ± 70oC selama 10 menit. 

d. Kemudian dilakukan proses pemotongan (slicer) dengan tebal tertentu. 

e. Kemudian dilakukan pembekuan dengan air blast freezing yang 

membutuhkan waktu ± 20 menit. 

f. Jamur yang telah berupa slice di masukkan ke dalam alat vacuum 

packaging 

g. Jamur kancing beku diperoleh dan dikemas dalam plastik PE. 

 

3.4.2. Tahapan Penelitian 

3.4.2.1  Penentuan Karakteristik Mutu Kritis Jamur Kancing Beku 

a. Jamur kancing beku yang di kemas plastik jenis PE masing-masing 200 

gram disimpan pada suhu -5oC dan dilakukan analisa awal sebelum 

penyimpanan (warna, tekstur, nitrogen terlarut , kadar air, vitamin C, gula 

pereduksi) 

b. Penentuan karakteristik jamur kancing beku diamati secara berkala 7 hari 

sekali mulai hari ke-0 sampai panelis menolak melalui uji organoleptik 

yang meliputi warna, rasa, tekstur dan aroma. Produk dinyatakan ditolak 

apabila minimal 50% panelis menolak jamur kancing beku. Jumlah panelis 

yang digunakan 20 orang. 

c. Saat mutu jamur kancing beku ditolak, maka dilakukan analisa warna, 

tekstur, nitrogen terlarut , kadar air, vitamin C, gula pereduksi. 

3.2.4.2 Penentuan Umur Simpan Dengan Pendekatan Persamaan Arrhenius 



 

 
 

a. Jamur kancing beku 200 gram diambil kemudian dikelompokkan menjadi 

menjadi 3 dan disimpan pada suhu  -5oC, -10o C dan -15oC. 

b. Dilakukan pengamatan secara berkala pada suhu penyimpanan -15oC tiap 

15 hari sekali,  suhu -10oC tiap 11 hari sekali, dan suhu -5oC selama 7 hari 

sekali. Pengamatan dilakukan terhadap parameter yang mempengaruhi 

mutu jamur beku meliputi warna, tekstur, kadar air, nitrogen terlarut, 

vitamin C, gula pereduksi. 

c. Data hasil hasil analisa produk terhadap waktu diplotkan dan didapatkan 

persamaan regresi liniernya. Kemudian diperoleh tiga persamaan regresi 

untuk tiga kondisi suhu penyimpanan produk dengan menggunakan Y= a + 

bx, dimana Y = nilai karakteristik jamur kancing beku, X = waktu 

penyimpanan (hari), a = nilai karakteristik jamur kancing beku pada awal 

penyimpanan , b = laju perubahan nilai karakteristik. 

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

merupakan konstanta laju reaksi perubahan karakteristik produk atau laju 

penurunan mutu (k). 

e. Untuk menentukan orde reaksi yang digunakan dibuat grafik orde nol yaitu 

hubungan antara nilai k dengan lama penyimpanan dan orde satu yaitu 

hubungan antara ln k dengan lama penyimpanan. Dari kedua persamaan 

tersebut dipilih orde reaksi yang mempunyai nilai R2 terbesar. 

f. Untuk pendekatan Arrhenius, nilai k diplotkan terhadap 1/T (K-1) dan ln k 

didapatkan nilai intersep dan slope dari persamaan regresi linier ln k = ln k0 

– (E/R) (1/T), dimana ln k0 = intersep , E/R = slope , Ea= energi aktivasi 

dan R = konstanta gas ideal = 1,986 kal/moloK 



 

 
 

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

faktor preeksponensial dan nilai energi aktivasi reaksi perubahan 

karakteristik jamur kancing beku (EA = E). Dan kemudian ditentukan 

model persamaan laju reaksi (k) perubahan karakteristik jamur kancing 

beku dengan k = k0 . e
-E/RT dengan T adalah suhu penyimpanan. Persamaan 

ini disebut sebagai persamaan Arrhenius. 

h. Dengan persamaan Arrhenius dapat dihitung nilai konstanta Arrhenius (k) 

pada suhu (T) penyimpangan yang ditentukan. 

i. Penentuan parameter kunci dengan melihat parameter yang mempunyai 

energi aktivasi terendah. 

j. Umur simpan jamur kancing beku dihitung dengan menggunakan 

persamaan kinetika reaksi berdasarkan orde reaksinya, yaitu jika reaksi 

berlangsung pada orde nol maka persamaan reaksinya adalah At = A0 – kt, 

dimana At adalah konsentrat A pada akhir umur simpan dan t adalah umur 

simpan. 

k. Untuk penentuan umur simpan pada suhu beku adalah dengan 

memasukkan nilai suhu (-18oC = 255o K) ke dalam persamaan ln k = ln k0 - 

(E/R) (1/T) dan didapat nilai k, kemudian nilai k dimasukkan ke dalam  

persamaan orde reaksi untuk mendapatkan umur simpan jamur kancing 

beku. 

 

3.5  Pengamatan  

Pengamatan pada jamur kancing beku meliputi analisa warna dengan 

menggunakan colour reader merk Minolta (Yuwono dan Susanto,1998), 



 

 
 

analisa kadar air (AOAC, 1970 dalam Sudarmadji 1997), analisa tekstur 

dengan menggunakan penetrometer (Yuwono dan Susanto, 1998), Analisa 

nitrogen dengan metode kjedahl (Sudarmadji, 1997), analisa Vitamin C 

metode Yodium (Jacobs dalam Sudarmadji, 1997), analisa Gula Pereduksi 

Metode Nelson Somogyi (Sudarmadji, 1997 ). Uji organoleptik penerimaan 

(acceptance) menggunakan line scale yang meliputi rasa, aroma, warna dan 

tekstur dengan skala 0-15 (amat sangat tidak diterima-amat sangat diterima). 

 

3.6 Analisa Data  

Data pengamatan karakteristik mutu jamur kancing beku untuk penentuan 

umur simpan dianalisa dengan metode regresi linier sederhana dengan 

microsoft excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.7 Diagram Alir 

a. Proses Pembekuan Jamur Kancing 

 

 

  Pemilihan dan pensortasian 

 

    Pencucian dengan sulfit 

 

Perlakuan blancing  ± 70 o C, 10 menit 

  

      Pemotongan dengan slicer 

 

              Pembekuan dengan Air blast freezing 

 

            Pemasukan ke dalam vacuum packaging 

      

Pengemasan dalam plastik PE (Polyethylen) 

 

  

 

Gambar  3.1. Diagram alir Proses Pembekuan Jamur Kancing 
Sumber : PT.Eka Timur Raya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jamur Kancing Segar 

Jamur Kancing Beku 



 

 
 

b. Penentuan karakteristik mutu kritis jamur kancing b eku 

                                         
                          
                            

                                                                      
  

                                                                          
                                                                         
                              

Penyimpanan pada suhu kritis -5oC 

 

Pengamatan secara berkala 7 hari sekali dengan uji organoleptik (warna , rasa , 

aroma, tekstur) 

 

Penolakan 70% 

 

Dilakukan Analisa :         

 

 

 

Gambar 3.2.  Diagram alir Penentuan Karakteristik Mutu Kritis Jamur 

Kancing Beku 

 

 

 

 

 

 

Jamur Kancing Beku Analisa awal: 
Warna (L, a*,b*) 
Testur 
Kadar Air 
Nitrogen terlarut 
Vitamin C 
Gula Pereduksi 

Warna (L, a*,b*) 
Tekstur 
Kadar Air 
Nitrogen terlarut 
Vitamin C 
Gula Pereduksi 
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c. Penentuan Umur Simpan Jamur Kancing beku dengan Pendekatan 

Arrhenius 

           
                                    

                                                                                        
                                                           
                                                            

Penyimpanan pada suhu -5oC, - 10 o C, dan - 15oC 
 

Pengamatan berkala suhu -15oC (setiap 15 hari sekali), suhu -10 oC (setiap 11 hari 
sekali ), suhu -5oC   (setiap 7 hari sekali) analisa            

 

Pengeplotan data hasil pengamatan terhadap waktu 

 

Perhitungan persamaan regresi linier Y = a + bx, untuk masing- masing 

karakteristik dimana b = slope = k 

 

Nilai k diplotkan dengan suhu (1/T) (Pendekatan Arrhenius) 

 

Perhitungan persamaan regresi linier : ln k = ln k0 – (E/R) (1/T) dimana k0 = 

faktor preekponensial dari E/R = slope 

 

Perhitungan Nilai Konstanta Arrhenius (k) pada suhu penyimpanan 

 

Penentuan parameter kunci dengan melihat karakteristik mutu yang memiliki 

energi aktivasi (EA) terkecil 

 

Perhitungan Umur Simpan dengan persamaan kinetika reaksi berdasarkan ordo 

reaksinya 

 

 

Gambar 3.3  Diagram alir Penentuan Umur simpan Jamur kancing beku 

 

 

200 g jamur kancing beku 

Warna (L, a*,b*) 
Kadar Air 
Nitrogen terlarut 
Vitamin C 
Gula Pereduksi 

Umur simpan jamur kancing beku 

Analisa:  
Warna (L, a*,b*) 
Kadar Air 
Nitrogen terlarut 
Vitamin C 
Gula Pereduksi 



 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik mutu jamur kancing beku 

 Pada pendugaan umur simpan jamur kancing beku dilakukan analisis 

terhadap parameter yang mempengaruhi mutu produk pada awal penyimpanan. 

Karakteristik mutu jamur kancing beku dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan, 

komposisi bahan, proses pengolahan, dan pengemasan. Kerusakan yang dapat 

menurunkan mutu yaitu perubahan warna, kerusakan protein, reaksi pencoklatan, 

kerusakan vitamin serta penyimpangan rasa dan aroma. Parameter yang diamati 

pada jamur kancing beku sebelum dilakukan penyimpanan meliputi kadar air, 

nitrogen terlarut, warna, tekstur dan vitamin c. Parameter – parameter tersebut 

dianalisa pada awal penyimpanan sebagai nilai karaktreristik mutu awal jamur 

kancing beku (Ao). Analisa awal sangat penting karena berfungsi untuk 

menyeragamkan mutu awal jamur kancing beku dan sebagai nilai karakteristik 

awal penyimpanan jamur kancing beku. 

 Sifat bahan pengemas berpengaruh terhadap kerusakan jamur kancing 

beku selama penyimpanan. Faktor lingkungan seperti gas dan uap air dapat di 

kontrol dengan penggunaan bahan pengemas tertentu. Buckle et al. (1987) 

menyatakan bahan pengemas dapat digunakan sebagai wadah penyimpanan 

dimana harus memenuhi beberapa persyaratan yakni dapat mempertahankan mutu 

produk dan mampu memberikan perlindungan terhadap produk dari kotoran, 

pencemaran, dan kerusakan fisik serta dapat menahan perpindahan gas dan uap 

air. Kemasan yang digunakan untuk produk jamur kancing beku ini adalah 

menggunakan kemasan plastik jenis polyetilen.  



 

 

Adapun gambar jamur kancing beku yang dikemas dalam PE dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. 

                                     

Gambar 4.1. Gambar Jamur Kancing Beku dalam Kemasan PE 

Kemasan plastik polyethylen memiliki permeabilitas lebih kecil jika 

dibandingkan dengan polypropylene. Hal ini menunjukkan bahwa gas atau uap air 

tidak akan mudah masuk kedalam bahan pengemas PE. Menurut Man and Jones 

(2000) tipe PE antara lain HDPE (high density polyethilen) dan LDPE (low 

density polyethylen). Permeabilitas plastik polyethylen terhadap gas oksigen untuk 

jenis HDPE pada suhu 25oC RH 50% sebesar 1400(cm3/m2/24h/atm) sedangkan 

permeabilitas terhadap uap air pada suhu 25oC RH 75% sebesar 2 (g/m2/24h). 

Pada plastik polyetilen jenis LDPE pada suhu 25oC RH 50% sebesar 8000 

(cm3/m2/24h/atm) sedangkan permeabilitas terhadap uap air pada suhu 25oC RH 

75% sebesar 5(g/m2/24h).  

Hasil analisa karakteristik mutu awal (Ao) dapat dilihat pada Tabel 4.1 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.1 Karakteristik Mutu Jamur Kancing Beku Sebelum Penyimpanan 
(Ao) Hari ke-0 

No Parameter Mutu Awal Penyimpanan 
    Jamur 
    

1 Analisa Warna   
  Tingkat kecerahan warna (L*) 50.2 
  Intensitas Warna Merah (a*) 12.3 
  Intensitas Warna Kuning (b*) 13.5 

2 Tekstur (mm/gs) 0.01813 
3 Nitrogen terlarut (%) 0.03 
4 Kadar Air (%) 92.17 
5 Vitamin C (mg/100ml) 3.18 
6 Gula Reduksi (%) 0.00054 

 

 Untuk menentukan nilai mutu akhir jamur kancing beku (At), dilakukan 

penyimpanan pada suhu yang lebih tinggi dari pada suhu penyimpanan asli (suhu 

beku) yaitu pada suhu -5o C dan diamati secara berkala setiap 7 hari sekali sampai 

70% panelis menolak jamur kancing beku. HQL (High Quality Life) merupakan 

penentuan umur simpan  jamur kancing beku memiliki mutu yang tinggi dan umur 

simpan yang relatif lama namun juga punya batas masa simpan. HQL menurut 

Buckle (2009), merupakan faktor yang mempengaruhi berkurangnya mutu 

makanan beku yang disimpan pada suhu penyimpanan yang tetap dan 

berfluktuasi. Perkiraan daya simpan dengan mutu yang tinggi (HQL = High 

Quality Life) pada suhu tertentu yang dibutuhkan sebelum panelis dapat 

mengetahui adanya perubahan mutu  dari suatu makanan beku yang disimpan 

pada suatu keadaan penyimpanan beku.  

 Tahap selanjutnya dilakukan uji acceptance (penerimaan) oleh 20 orang 

panelis yang tidak terlatih dengan parameter pengujian karakteristik warna, 

tekstur, bau dan rasa sampai karakteristik mutu ditolak oleh konsumen. Lyon 

(1994) menyatakan jumlah panelis minimal yang dibutuhkan dalam uji skala garis 



 

 

bila panelisnya bukan panelis terlatih adalah 20 orang. Panelis yang digunakan 

untuk tiap kali pengujiaannya adalah panelis yang sama. 

 Dalam uji penerimaan panelis diminta untuk memutuskan apakah produk 

yang diuji masih dapat diterima atau ditolak. Menurut Fisher and Scott (1997), 

peluang statistik untuk menentukan jawaban yang benar dari 2 kemungkinan, 

diterima atau ditolak adalah 1:2 atau 50%.  Hal itu sesuai dengan Benson (1960) 

bahwa untuk menghasilkan nilai kesalahan yang kecil, reaksi harus berlangsung 

sampai penurunan mutu diatas 50%. 

Melalui uji organoleptik jamur kancing beku ditolak panelis 70% panelis 

setelah disimpan selama 63 hari. Nilai rerata setiap setiap karakteristik mutu yang 

di hasilkan melalui uji penerimaan dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Rerata Uji Penerimaan Jamur Kancing Beku Selama Penyimpanan 
Pada Suhu Kritis -5oC(268o K) 

Penyimpanan 
(hari) Parameter 

% 
Menerima 

% 
Menolak 

  Warna Tekstur Rasa Aroma     
0 11.1 11.2 10.5 10.4 100% 0% 
7 10.3 10.8 10.2 9.9 100% 0% 

14 9.7 10.2 9.2 9.1 100% 0% 
21 8.3 9.8 8.9 8.4 100% 0% 
28 7.4 9.1 7.8 7.9 95% 5% 
35 6.2 8.6 7.1 7.2 85% 15% 
42 5.9 8 6.8 6.8 70% 30% 
49 4.1 7.7 6.1 5.7 55% 45% 
56 3.8 6.5 5.8 5.3 45% 55% 
63 3.3 6.1 4.7 4.9 30% 70% 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada hari ke 63, jumlah 

panelis menolak sudah lebih dari 50% yaitu 70% sehingga pengujian organoleptik 

tidak dilakukan lagi. Pada Tabel 4.2 juga menunjukkan bahwa waktu 

penyimpanan sangat berpengaruh terhadap penerimaan konsumen, semakin lama 



 

 

waktu penyimpanan, penerimaan konsumen terhadap jamur kancing beku 

semakin menurun. Hal ini terlihat dari presentase konsumen yang masih 

menerima jamur kancing beku semakin menurun. Pada hari terakhir penyimpanan 

yaitu hari ke 63, penerimaan parameter konsumen sebesar 30 % sedangkan 

penolakan konsumen mencapai 70 %. 

 Pada Tabel 4.2 juga dapat dilihat bahwa parameter warna merupakan 

parameter penentu kriteria penolakan konsumen terhadap jamur kancing beku 

diikuti dengan rasa, aroma dan tekstur. Hal ini ditunjukkan dengan laju penurunan 

tertinggi pada rerata warna dari 11,1 ke 3,3 paling tajam diantara parameter yang 

lain, diikuti penurunan rerata aroma dari 10,4 ke 4,9; sedangkan penurunan 

parameter rasa dari 10,5 ke 4,9 hampir sama dengan penurunan parameter tekstur 

dari 11,2 ke 6,1. 

Penyimpangan warna pada jamur kancing beku selama penyimpanan ini 

dikarenakan reaksi browning non enzimatis yang terjadi selama penyimpanan 

yaitu reaksi akibat pencoklatan vitamin c dan reaksi enzimatis. Pada jamur 

kancing ini menyebabkan perubahan warna menjadi kecoklatan menurut Eskin 

and Robinson (2001) adalah pembentukan warna coklat disebabkan oksidasi 

senyawa-senyawa fenol dan polifenol oleh enzim fenolase dan polifenolase 

membentuk quinon, yang selanjutnya berpolimerisasi membentuk melanin 

(pigmen berwarna coklat). Selain itu warna coklat yang disebabkan karena reaksi 

non enzimatik ini disebabkan oleh adanya senyawa reduktor yang dapat juga 

bertindak sebagai prekursor yaitu vitamin C. Proses pencoklatan terjadi karena 

asam dehidroaskorbat terurai membentuk senyawa diketogulonat. 



 

 

 Setelah semua karakteristik mutu ditolak yaitu pada saat 70 % panelis 

menolak dilakukan analisa sebagai nilai karakteristik mutu akhir jamur kancing 

beku (At). Nilai At dan Ao digunakan untuk menentukan umur simpan jamur 

kancing beku melalui plot umur simpan berdasarkan orde reaksinya. Nilai 

karakteristik mutu akhir dari jamur kancing beku (At), yaitu pada saat ditolak 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Karakteristik mutu akhir dari jamur kanci ng beku Setelah 
Penyimpanan (At) Pada hari ke-63 

No Parameter Mutu Akhir Penyimpanan 
    Jamur 
      

1 Analisa Warna   
  Tingkat kecerahan warna (L*) 41 
  Intensitas Warna Merah (a*) 20.4 
  Intensitas Warna Kuning (b*) 22.9 

2 Tekstur (mm/gs) 0.03199 
3 Nitrogen terlarut (%) 0.05 
4 Kadar Air (%) 91.22 
5 Vitamin C (mg/100ml) 1.79 
6 Gula Reduksi (%) 0.00183 

 

Tabel 4.3 menunjukkan perubahan nilai dari setiap parameter mutu saat 

akhir penyimpanan pada suhu kritis jika dibandingkan dengan nilai saat sebelum 

penyimpanan. Tingkat kecerahan menunjukkan penurunan dari awal penyimpanan 

(Tabel 4.1.) 50,2 menjadi 41. Intensitas warna merah mengalami peningkatan dari 

12,3 .menjadi 20,4 Intensitas warna kuning mengalami peningkatan dari 13,5 

menjadi 22,9. Kadar air mengalami penurunan dari 92,17% menjadi 91,22%. 

Nilai Vitamin C mengalami penurunan dari 3,18 mg/100ml menjadi 1,79 

mg/100ml. Nitrogen terlarut mengalami kenaikan dari 0,03% menjadi 0,05%. 

Gula reduksi mengalami sedikit kenaikan dari 0.00054% menjadi 0.00183%. 

 



 

 

 

 

4.2 Kinetika Reaksi Dasar Untuk Menduga Penurunan Mutu 

4.2.1 Analisa Warna 

Hasil analisa dari perubahan warna (�E) jamur kancing beku yang 

disimpan pada tiga kondisi suhu penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Nilai Perubahan Warna (∆E) Jamur Kancing Beku yang disimpan 
pada tiga kondisi suhu penyimpanan (-5oC, -10 oC, -15o C) 

Perubahan warna (∆E) 
Hari 
ke 

Suhu -5o C Hari 
ke 

Suhu -10o C Hari 
ke 

Suhu -15o C 
L* a* b* �E L* a* b* �E L* a* b* �E 

0 50.2 12.3 13.5 0 0 50.2 12.3 13.5 0 0 50.2 12.3 13.5 0 
7 49.1 14 14.4 2.22 11 49.8 14.1 14.9 2.32 15 50 12.9 14.7 1.36 

14 48.8 14.6 15.4 3.3 22 48.7 15.7 16.9 5.04 30 49.1 13 15.8 2.64 
21 47.3 15.1 16 4.74 33 47.2 16.5 17.7 6.65 45 48.6 13.2 16.7 3.69 
28 45.9 15 16.5 5.9 44 46.1 17.4 18.9 8.48 60 47.5 13.7 17.1 4.71 
35 45 15.8 17.2 7.28 55 46 17.9 19 8.9 75 46.7 14.1 17.8 5.83 

  
Dari Tabel 4.4 tampak bahwa dengan semakin lamanya suhu penyimpanan 

maka intensitas kecerahan mengalami penurunan. Pada awal penyimpanan 

didapatkan hasil intensitas kecerahan sebesar 50,2 (hari ke-0) dan nilai tersebut 

semakin menurun hingga akhir penyimpanan menjadi 45 (hari 35) pada suhu -

5oC, didapatkan pula nilai sebesar 46 (hari ke 55) pada suhu -10oC, 46,7 (hari ke 

75) pada suhu -15oC. 

Penurunan intensitas kecerahan menunjukkan bahwa selama penyimpanan 

terjadi perubahan kecerahan yaitu perubahan menjadi warna coklat. Pada produk 

jamur kancing beku, selama penyimpanan warna jamur kancing beku semakin 

gelap/coklat. Menurut Kuntz (1996), perubahan warna pada produk pangan 

selama penyimpanan dapat mempengaruhi penerimaan konsumen. Perubahan 

warna yang tidak diinginkan yaitu pencoklatan atau pemucatan dapat disebabkan 



 

 

oleh perubahan air atau reaksi kimia. Pencoklatan warna jamur kancing beku ini 

berhubungan dengan peningkatan warna kuning dan warna merah. 

Tingkat kecerahan menunjukkan tingkat warna gelap terang dengan 

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

menunjukkan sangat terang atau putih (Pomeranz and Clifton, 1994). Penurunan 

intensitas kecerahan jamur kancing beku selama penyimpanan dapat terjadi 

karena adanya penurunan kadar air selama penyimpanan. Dengan adanya kadar 

air , produk akan tampak lebih terang. Karena air memiliki sifat memantulkan 

cahaya.  

Dari Tabel 4.4 tampak bahwa semakin lama penyimpanan terjadi kenaikan 

intensitas warna kuning jamur kancing beku. Pada awal pengamatan didapatkan 

hasil intensitas warna kuning sebesar 12,3 (hari ke 0) dan nilai tersebut semakin 

meningkat hingga saat akhir penyimpanan mencapai 15,8 (hari ke 35) pada suhu 

peyimpanan -5oC, 17,9  (hari ke 55) pada suhu -10oC, 14,1 (hari ke 75) pada suhu 

-15oC. 

Kenaikan intensitas warna kuning menunjukkan bahwa selama 

penyimpanaan terjadi perubahan warna kuning akibat degradasi warna produk. 

Pada produk jamur kancing beku semakin lama penyimpanan warna kuning jamur 

kancing beku berubah menjadi lebih gelap (kecoklatan). Perubahan ini disebabkan 

oleh adanya reaksi non enzimatik dan enzimatik. Menurut Afrianti (2008) 

aktivitas enzim tergantung pada suhu dimana dipengaruhi oleh kadar substrat. 

Enzim masih mempunyai aktivitasnya pada suhu serendah -73.3oC, walaupun 

kecepatan reaksinya sangat rendah pada suhu tersebut. Pada jamur kancing ini 

menyebabkan perubahan warna menjadi kecoklatan menurut Eskin and Robinson 



 

 

(2001) adalah pembentukan warna coklat disebabkan oksidasi senyawa-senyawa 

fenol dan polifenol oleh enzim fenolase dan polifenolase membentuk quinon, 

yang selanjutnya berpolimerisasi membentuk melanin (pigmen berwarna coklat). 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Archer and Kennedy (1998) bahwa terjadinya 

reaksi enzimatis terjadi tergantung dengan konsentrasi enzim dan suhu. Hal ini 

akan menyebabkan perubahan warna. Menurut Desroiser (1988) browning 

enzimatis disebabkan oleh aktifitas enzim fenolase dan polifenolase. Apabila sel 

pecah akibat atau terpotong (pengupasan, pengirisan) substrat dan enzim akan 

bertemu pada keadaan aerob (terdapat oksigen) sehingga terjadi reaksi browning 

enzimatis. 

Menurut Winarno (1997), warna coklat yang disebabkan karena reaksi non 

enzimatik ini disebabkan oleh adanya senyawa reduktor yang dapat juga bertindak 

sebagai prekursor yaitu vitamin C. Proses pencoklatan terjadi karena asam 

dehidroaskorbat terurai membentuk senyawa diketogulonat. Reaksi browning non 

enzimatik yang lain adalah reaksi mailard. 

 Dari Tabel 4.4 juga tampak bahwa semakin lama waktu penyimpanan 

terjadi kenaikan intensitas warna merah jamur kancing beku. Pada awal 

pengamatan di dapatkan hasil intensitas warna merah 13,5. Dan nilai tersebut 

mengalami kenaikan hingga saat akhir pengamatan 17,8 pada suhu penyimpanan -

5oC, 19 pada suhu penyimpanan -10oC dan 17,8 pada suhu -15oC. Kenaikan 

intensitas warna merah menunjukkan bahwa selama penyimpanan terjadi 

perubahan warna jamur kancing beku akibat degradasi warna produk. Pada jamur 

kancing beku kenaikan intensitas warna merah diikuti dengan kenaikan intensitas 



 

 

warna kuning dan penurunan intensitas kecerahan yang menyebabkan warna 

jamur kancing beku semakin gelap dengan warna kuning kecoklatan.  

 Pada Tabel 4.4 tampak bahwa dengan semakin lamanya penyimpanan 

maka perubahan warna mengalami kenaikan. Pada awal penyimpanan didapatkan 

hasil nilai �E sebesar 0 pada hari ke-0 dan nilai tersebut semakin meningkat 

hingga akhir penyimpanan menjadi 7,28 (hari ke-35) pada suhu -5 C, 8,9  pada 

suhu -10 C dan 5,93 pada suhu -15o C. Perubahan warna ditunjukkan dengan 

peningkatan nilai �E. Semakin tinggi nilai �E semakin tinggi perbedaan warna 

produk dengan produk yang sudah disimpan dalam waktu beberapa hari. Menurut 

Macdougall (2002) pengukuran warna pada bahan meliputi kecerahan, warna 

kuning dan warna merah. Untuk perubahan warna dinyatakan dengan �E. Nilai 

�E menyatakan perubahan warna antara warna awal dengan sampel. Semakin 

tinggi nilai �E maka semakin berbeda warna sampel dengan warna awal. Pada 

jamur kancing beku semakin tinggi nilai (�E) maka warna jamur kancing beku 

semakin gelap.  

 Pemilihan orde reaksi kenaikan perubahan warna jamur kancing beku 

dilakukan dengan cara membandingkan koefisien determinasi (R2) tiap persamaan 

regresi linier pada suhu yang sama dari reaksi orde nol dengan reaksi orde satu. 

Orde reaksi dengan nilai R2 yang lebih besar merupakan orde reaksi yang 

digunakan.  

Tabel 4.5 Persamaan Regresi Linier untuk Perubahan Warna (∆E) orde nol 
dan orde satu pada jamur kancing beku. 

Suhu 
 (oK) 

Persamaan reaksi 
R2 
 

orde nol orde satu orde nol orde satu 
268 y = 0.1995x + 0.4152 y = 0.054x + 0.273 R² = 0.9887 R² = 0.933 
263 y = 0.1678x + 0.6181 y = 0.039x + 0.367 R² = 0.9627 R² = 0.876 
258 y = 0,076x + 0,163 y = 0.024x + 0.063 R² = 0,996  R² = 0.964 



 

 

Dari Tabel 4.5 terlihat bahwa kenaikan perubahan warna pada jamur 

kancing beku mengikuti orde nol. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan reaksi 

degradasi warna pada jamur kancing beku menyebabkan warna menjadi gelap 

mengikuti kinetika linier. Dari tabel tersebut juga didapatkan slope (kemiringan) 

grafik perubahan warna �E semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya 

suhu penyimpanan.  

Plot data hasil perubahan warna �E jamur kancing beku selama 

penyimpanan pada 3 kondisi suhu. 

 

Gambar 4.2 Nilai Perubahan Warna (∆E) Jamur Kancing Beku pada 3 

kondisi suhu penyimpanan 

Dari Gambar 4.2 tampak bahwa perubahan warna �E jamur kancing beku 

semakin meningkat selama penyimpanan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin 

meningkatnya kemiringan garis dengan semakin lamanya waktu penyimpanan. 

Plot data pengamatan perubahan warna jamur kancing beku menghasilkan analisa 

regresi linier y =ax + b, dimana y = nilai perubahan warna ; a = laju perubahan 

warna; x = lama penyimpanan dan b = nilai perubahan warna pada awal 

penyimpanan. Dari hasil analisa regresi linier jamur kancing beku diperoleh 



 

 

koefisien korelasi mendekati 1 atau (r ≈ 1) berarti faktor suhu atau lama 

penyimpanan berpengaruh terhadap perubahan warna jamur kancing beku.  

Parameter Arrhenius untuk perubahan warna �E jamur kancing beku dapat 

dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Parameter Persamaan Arrhenius Perubahan Warna Jamur 
Kancing Beku 

T(oK) 1/T (x) K ln k (y) 
268 0.003731343 0.1995 -1.611941043 
263 0.003802281 0.1678 -1.784982485 
258 0.003875969 0.076 -2.577021939 

 

Plot nilai ln k dan 1/T pada reaksi perubahan warna (�E) jamur kancing 

beku dpat dilihat pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Plot Arrhenius Perubahan Warna (∆E) jamur kancing 

beku selama penyimpanan 

Persamaan regresi linier dari plot 1/T dan Ln k pada perubahan warna �E 

adalah ln k= -6699,3 (1/T) + 23,487 dengan nilai R2 = 0,8865. Nilai koefisien 

korelasi hampir mendekati satu yang menunjukkan bahwa suhu sangat 

mempengaruhi konstanta laju reaksi dari perubahan warna. 

Energi aktifasi perubahan warna untuk jamur kancing beku sebesar 

13304,81 kal/mol. Nilai energi aktifasi artinya dibutuhkan energi sebesar 

13304,81 kal/mol untuk meningkatkan perubahan warna. Semakin besar energi 



 

 

aktifasi, reaksi akan berjalan semakin lambat karena lebih banyak membutuhkan 

energi. 

 

4.2.2. Analisa Kadar Air 

 Hasil pengamatan terhadap perubahan kadar air jamur kancing beku yang 

disimpan pada tiga kondisi suhu dapat dilihat pada Tabel 4.7 

Tabel 4.7 Nilai Perubahan Kadar Air Jamur Kancing Beku yang Disimpan 
Pada 3 Kondisi Penyimpanan 

 

 Dari Tabel 4.7 tampak bahwa semakin lama waktu penyimpanan terjadi 

penurunan kadar air pada jamur kancing beku. Pada awal pengamatan diperoleh 

presentasi kadar air sebesar 92,17% hari ke 0 dan nilai tersebut mengalami 

penurunan hingga saat akhir pengamatan mencapai nilai sebesar 91,6% hari ke-35 

pada suhu penyimpanan -5oC, 91,7% pada suhu penyimpanan -10oC dan 91,87% 

pada suhu -15oC.  

 Menurut Afrianti (2008) makanan tidak mempunyai titik beku yang pasti , 

tetapi akan membeku pada kisaran suhu tergantung pada kadar air dan komposisi 

sel. Pada waktu pembekuan antara 0oC dan -5oC  berkaitan dengan perubahan 

(fase) air menjadi es , kecuali jika kecepatan pembekuan sangat tinggi. Umumnya 

pada tahapan ini terjadi kerusakan sel dan stuktur sel yang mengakibatkan mutu 

Kadar air Jamur Kancing Beku (%) 
Hari ke  Suhu -5o C Hari ke- Suhu -10o C Hari ke- Suhu -15oC 

0 92.17 0 92.17 0 92.17 
7 91.97 11 92.11 15 92.03 

14 91.9 22 91.97 30 92 
21 91.84 33 91.96 45 92 
28 91.79 44 91.8 60 91.9 
35 91.6 55 91.7 75 91.87 



 

 

menurun setelah pencairan (thawing). Hal ini terjadi sebagai hasil pembentukan 

kristal es yang besar dari pembekuan lambat dan perpindahan air selama 

pembekuan dari dalam sel ke bagian luar sel yang dapat mengakibatkan kerusakan 

sel karena pengaruh tekanan osmosis. Selain itu penurunan kadar air dapat 

disebabkan oleh pembebasan cairan jaringan setelah bahan makanan dicairkan 

atau disebut drip. Hal itulah yang mengakibatkan terjadinya penurunan kadar air 

pada jamur kancing beku pada awal penyimpanan hingga akhir penyimpanan. 

Kondisi lingkungan juga mempengaruhi apakah suatu bahan akan 

mengabsorbsi atau melepaskan uap air. Kadar air jamur kancing beku menurun 

dikarenakan di dalam jamur kancing beku kadar airnya lebih tinggi dibandingkan 

dengan lingkungan sekitar. Keadaan ini menyebabkan air dalam jamur kancing 

beku cenderung menyeimbangkan dengan lingkungan sekitar sehingga kadar air 

jamur kancing beku menurun.  

 Pemilihan orde reaksi kadar air dilakukan dengan cara membandingkan 

koefisien determinasi R2 tiap persamaan regresi linier pada suhu yang sama dari 

reaksi orde nol dengan reaksi orde satu. Orde reaksi dengan nilai R2 lebih besar 

merupakan orde reaksi yang digunakan (Labuza, 2007).  

Tabel 4.8 Persamaan Regresi Linier Untuk Parameter Kadar Air Orde Nol 
dan Orde Satu Pada Jamur Kancing Beku 

 

Suhu(oK) 
Persamaan Reaksi R2 

Orde nol Orde satu orde nol Orde satu 
268 y = -0.0141x + 92.125 y = -0.0002x + 4.5234 R² = 0.9411 R² = 0.9106 
263 y = -0.0085x + 92.187 y = -9E-05x + 4.5238 R² = 0.9696 R² = 0.9695 
258 y = -0.0036x + 92.13 y = -4E-05x + 4.5232 R² = 0.9024 R² = 0.9026 

 

 Dari Tabel 4.8 nampak bahwa penurunan kadar air pada jamur kancing 

beku untuk suhu 268oK dan 263oK mengikuti orde nol dan untuk suhu 258oK 



 

 

mengikuti orde satu. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan reaksi kadar air pada 

jamur kancing beku mengikuti kinetika eksponensial. Kinetika eksponensial 

berarti bahwa pada awal penyimpanan sampai suatu titik akan mengalami 

penurunan kadar air yang sebanding dengan waktu penyimpanan, setelah 

beberapa waktu tertentu kadar air akan cenderung konstan.  

  Tabel 4.8 juga dilihat bahwa nilai k semakin besar dengan semakin 

tingginya suhu penyimpanan . Semakin tinggi suhu penyimpanan maka semakin 

besar nilai k atau semakin cepat laju reaksi penurunan kadar air.  

Plot data hasil pengamatan kadar air jamur kancing beku pada tiga kondisi suhu 

penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.4 Nilai Perubahan Kadar Air Jamur Kancing Beku pada 3 kondisi 

suhu penyimpanan 

Dari gambar 4.4 tampak bahwa kadar air semakin menurun dengan 

lamanya waktu penyimpanan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya 

kemiringan garis dengan semakin lamanya waktu penyimpanan. Plot data 

pengamatan perubahan kadar air jamur kancing beku menghasilkan analisa regresi 

linier y =ax + b, dimana y = nilai perubahan warna ; a = laju perubahan warna; x = 



 

 

lama penyimpanan dan b = nilai perubahan warna pada awal penyimpanan. Dari 

hasil analisa regresi linier jamur kancing beku diperoleh koefisien korelasi 

mendekati 1 atau (r ≈ 1) berarti faktor suhu atau lama penyimpanan berpengaruh 

terhadap perubahan kadar air jamur kancing beku. 

Parameter Arrhenius untuk perubahan kadar air ln k dan 1/T jamur 

kancing beku dapat dilihat pada Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Parameter Persamaan Arrhenius Perubahan Kadar Air Jamur 
Kancing Beku Selama Penyimpanan. 

T(oK) 1/T (x) K Lnk (y) 
268 0.003731343 0.0161 -4.128936007 
263 0.003802281 0.0085 -4.767689115 
258 0.003875969 0.00004 -10.1266311 

  

Plot nilai ln k dan 1/T pada reaksi perubahan kadar air jamur kancing beku dapat 

dilihat pada Gambar 4.5 

 

Gambar 4.5 Plot Arrhenius Perubahan Kadar air Jamur Kancing beku 

Selama Penyimpanan 

Persamaan regresi linier dari plot ln K dan 1/T pada perubahan kadar air 

jamur kancing beku adalah ln k = -41672x + 152,15 dengan nilai R2 0,837. 

Koefisien korelasi mendekati 1 atau R≈1. Artinya suhu sangat berpengaruh kuat 



 

 

terhadap reaksi perubahan kadar air. Semakin tinggi suhu penyimpanan semakin 

cepat pula laju reaksi penurunan kadar air.  

Energi aktifasi perubahan kadar air jamur kancing beku sebesar 82760,59 

kal/mol. Artinya nilai energi yang dibutuhkan sebesar 82760,59 kal/mol untuk 

menurunkan kadar air.  

 

4.2.3 Analisa Vitamin C 

 Hasil pengamatan terhadap perubahan kadar vitamin C jamur kancing 

beku yang disimpan pada tiga kondisi suhu dapat dilihat pada Tabel 4.10 

Tabel 4.10 Rerata Perubahan Kadar Vitamin C Jamur Kancing Beku yang 
disimpan pada 3 Kondisi Suhu Penyimpanan 

Nilai Kadar Vitamin C Jamur Kancing Beku (mg/100ml) 
Hari ke  Suhu -5o C Hari ke- Suhu -10oC Hari ke- Suhu -15oC 

0 3.57 0 3.57 0 3.57 
7 3.2 11 3.1 15 3.2 

14 2.39 22 2.8 30 2.4 
21 1.62 33 2.39 45 1.6 
28 1.2 44 1.6 60 1.59 
35 0.6 55 1.62 75 1.19 

 

Dari Tabel 4.10 tampak bahwa semakin lama waktu penyimpanan terjadi 

penurunan kadar vitamin C jamur kancing beku. Pada awal pengamatan 

didapatkan hasil kadar Vitamin C sebesar 3,57 mg/100ml. Dan nilai tersebut 

mengalami penurunan hingga saat akhir pengamatan mencapai nilai sebesar 0,6 

mg/100ml pada hari ke-35 pada suhu –5oC, 1,62 mg/100ml pada suhu 

penyimpanan -10oC dan 1,19 mg/100ml pada suhu – 15oC. 

Kehilangan vitamin-vitamin berlangsung sepanjang pengolahan pangan 

mulai dari pencucian , pemotongan, blanching. Terkenanya jaringan- jaringan 

oleh udara akan menghilangkan vitamin C karena oksidasi. Menurut Afrianti 



 

 

(2008) umumnya kehilangan vitamin C terjadi bila jaringan dirusak karena 

terkena udara. Selama penyimpanan beku kehilangan vitamin C akan berlangsung 

terus. Makin tinggi suhu penyimpanan maka makin besar terjadinya kerusakan zat 

gizi.  

Vitamin C semakin menurun dengan semakin meningkatnya suhu dan 

lama waktu penyimpanan. Penurunan vitamin C dikarenakan sifat dari vitamin C 

sendiri yaitu mudah larut air. Sedangkan pada poduk jamur kancing beku ini 

mengalami proses pencairan (thawing) sehingga menyebabkan vitamin C ikut 

larut pada air yang dari proses pencairan. Hal ini didukung oleh Hadiwiyoto 

(1993) dimana pencairan kristal es akan menyebabkan pecahnya dinding sel dan 

membawa protein, vitamin dan sebagainya sehingga akan menurunkan nilai gizi 

bahan makanan tersebut. Vitamin C ini yang juga menyebabkan perubahan warna 

menjadi coklat karena terjadinya reaksi pencoklatan. Menurut Man and Jones 

(2000) selama penyimpanan Vitamin C akan mengalami penurunan dan vitamin C 

ini digunakan sebagai indikator penurunan mutu.  

Pemilihan orde reaksi vitamin C pada jamur kancing beku dilakukan 

dengan cara membandingkan pemilihan orde reaksi vitamin C dilakukan dengan 

cara membandingkan koefisien determinasi R2 tiap persamaan regresi linier pada 

suhu yang sama dari reaksi orde nol dengan reaksi orde satu. Orde reaksi dengan 

nilai R2 lebih besar merupakan orde reaksi yang digunakan (Labuza, 2007). 

Tabel 4.11 Persamaan Regresi Linier untuk Parameter Vitamin C Orde Nol 
dan Orde Satu Pada Jamur Kancing Beku 

Suhu 
 (oK) 

persamaan reaksi 
  

R2 
  

orde nol orde satu orde nol orde satu 
268 y = -0.0882x + 3.641 y = -0.05x + 1.4517 R² = 0.9899 R² = 0.9474 
263 y = -0.0381x + 3.5605 y = -0.0152x + 1.3077 R² = 0.9624 R² = 0,961 
258 y = -0.0334x + 3.5105 y = -0.0158x + 1.3114 R² = 0.9444 R² = 0.9373 



 

 

 

Dari Tabel 4.11 nampak bahwa penurunan Vitamin C jamur kancing beku 

mengikuti reaksi orde nol. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan reaksi 

penurunan vitamin C pada jamur kancing beku mengikuti kinetika linier. Kinetika 

linier berarti selama waktu penyimpanan penurunan vitamin C konstan dan 

sebanding dengan lama waktu penyimpanan. 

Dari Tabel 4.11 juga dapat dilihat bahwa nilai k (laju reaksi) semakin 

besar dengan semakin tingginya suhu penyimpanan. Semakin tinggi suhu 

penyimpanan maka semakin besar nilai k atau semakin cepat penurunan laju 

reaksi pada vitamin C.  

Menurut Man and Jones (2000) kerusakan yang diakibatkan oleh 

penurunan vitamin C yang menyebabkan terjadinya pencoklatan merupakan tipe 

kerusakan yang mengikuti kinetika reaksi orde nol. 

Plot Hasil Pengamatan Kadar Vitamin C Jamur Kancing Beku Selama 

Penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 4.6 

 

Gambar 4.6 Nilai Vitamin C pada Jamur Kancing Beku Pada 3 kondisi Suhu 

Penyimpanan. 



 

 

Dari gambar 4.6 tampak bahwa vitamin C semakin menurun dengan 

semakin lamanya waktu penyimpanan. Hal ini terlihat dari penurunan kemiringan 

pengamatan perubahan vitamin C juga menghasilkan regresi linier y =ax = b, 

dimana y = nilai Vitamin C, a = laju perubahan vitamin C, x = lama penyimpanan 

(hari) , b = nilai total vitamin C pada awal penyimpanan. 

Dari analisa regresi linier total vitamin C jamur kancing beku diperoleh 

koefisien korelasi mendekati satu atau R ~ 1, berarti lama penyimpanan 

berpengaruh terhadap vitamin C jamur kancing beku. Semakin lama jamur 

kancing beku disimpan, vitamin C akan menurun. 

Tabel 4.12 Parameter Persamaan Arrhenius Perubahan Kadar Vitamin C 
Jamur Kancing Beku Selama Penyimpanan 

T(oK) 1/T (x) k Lnk(y) 
268 0.003731343 0.0882 -2.428148316 
263 0.003802281 0.038 -3.270169119 
258 0.003875969 0.033 -3.411247718 

 

Plot nilai ln k dan 1/T pada reaksi perubahan Vitamin C jamur kancing beku dapat 

dilihat pada Gambar 4.7 

                             

Gambar 4.7 Plot Arrhenius  Perubahan Vitamin C Jamur Kancing Beku 

Selama Penyimpanan 

Persamaan regresi linier dari plot ln k dan 1/T pada perubahan total 

vitamin C jamur kancing beku adalah Ln K = -6766 (1/T) + 22,69 dengan nilai R2 

=0,847. Koefisien korelasi mendekati satu atau R ~ 1, artinya suhu berpengaruh 



 

 

sangat kuat terhadap reaksi  perubahan total vitamin C. semakin tinggi suhu 

penyimpanan semakin cepat pula laju reaksi penurunan vitamin C.  Man and 

Jones (2000) membenarkan bahwa kenaikan suhu dapat mempercepat laju 

kerusakan produk. 

Energi aktivasi perubahan total vitamin C jamur kancing beku sebesar 

13437,28 kal/mol. Nilai energi aktivasi artinya dibutuhkan energi sebesar 

13437,28  kal/mol untuk menurunkan vitamin C dalam jamur kancing beku.  

Melalui uji acceptance untuk menentukan parameter mutu kritis produk 

akhir jamur kancing beku (At) yang disimpan pada suhu 268o K diperoleh vitamin 

C jamur kancing beku sebesar 0,6mg/100ml. 

 

4.2.4. Analisa Nitrogen Terlarut. 

 Hasil pengamatan terhadap perubahan nitrogen terlarut pada jamur 

kancing beku yang disimpan pada tiga kondisi suhu penyimpanan dapat dilihat 

pada Tabel 4.13 

Tabel 4.13 Nilai Perubahan Kadar Nitrogen Terlarut Jamur Kancing Beku 
yang Disimpan Pada Tiga Suhu Penyimpanan 

Kadar Nitrogen Terlarut Jamur Kancing Beku (%) 
hari ke  Suhu -15 C hari ke- Suhu -10 C hari ke- Suhu -15 C 

0 0.0280 0 0.0280 0 0.02802 
7 0.0308 11 0.0294 15 0.0294 

14 0.0322 22 0.0308 30 0.0308 
21 0.0336 33 0.0346 45 0.0322 
28 0.0378 44 0.036 60 0.0336 
35 0.0392 55 0.042 75 0.0378 

 

Dari Tabel 4.13 tampak bahwa semakin lama waktu penyimpanan terjadi 

kenaikan  kadar nitrogen terlarut pada jamur kancing beku. Pada awal pengamatan 

diperoleh presentasi kadar nitrogen terlarut sebesar 0.0280 % hari ke 0 dan nilai 



 

 

tersebut mengalami kenaikan hingga saat akhir pengamatan mencapai nilai 

sebesar 0.038% hari ke-35 pada suhu penyimpanan -5o C, 0.042% pada suhu 

penyimpanan -10o C dan 0.038%  pada suhu -15o C.  

Nilai nitrogen terlarut dalam Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nitrogen 

terlarut mengalami sedikit kenaikan. Protein disusun dari asam-asam amino. 

Menurut Taub dan Singh (1998) protein terhidrolisis pada suhu beku disebabkan 

karena faktor perubahan kandungan air. Ditambahkan oleh Afrianti (2008) yang 

menyatakan bahwa pembekuan dapat menyebabkan hidrolisis protein. Protein  

terombak menjadi asam- asam amino dimana asam-asam amino yang larut air 

akan larut air. Semakin banyak asam amino yang pecah maka akan semakin 

banyak pula jumlah nitrogen. Dimana nitrogen merupakan unsur kunci dalam 

asam amino. Hidrida utama nitrogen ialah amonia (NH3). Amonia bersifat basa 

dan terlarut sebagian dalam air membentuk ion ammonium (NH4
+). Kandungan 

ammonia mengalami kenaikan dikarenakan protein mengalami perombakan 

menjadi senyawa-senyawa sederhana berupa polipeptida, asam amino dan 

amoniak. Meskipun nilai biologis protein yang mengalami denaturasi tidak begitu 

banyak perbedaan dengan protein asli, kenampakan dan kualitas bahan pangan 

tersebut akan berubah karena perlakuan pembekuan tersebut.  

Pemilihan orde reaksi nitrogen terlarut pada jamur kancing beku dilakukan 

dengan cara membandingkan pemilihan orde reaksi nitrogen terlarut dilakukan 

dengan cara membandingkan koefisien determinasi R2 tiap persamaan regresi 

linier pada suhu yang sama dari reaksi orde nol dengan reaksi orde satu. Orde 

reaksi dengan nilai R2 lebih besar merupakan orde reaksi yang digunakan 

(Labuza, 2007). 



 

 

 

Tabel 4.14 Persamaan Regresi Linier untuk Parameter Nitrogen Terlarut 
Orde Nol dan Orde Satu Pada Jamur Kancing Beku 

Suhu 
(oK) 
  

Persamaan reaksi 
  

R2 

  
orde nol orde satu orde nol orde satu 

268 y = 0,000x + 0,028 y = 0,009x - 3,566 R² = 0,973 R² = 0,976 
263 y = 0,000x + 0,026 y = 0,007x - 3,606 R² = 0,931 R² = 0,957 
258 y = 0,000x + 0,027 y = 0,003x - 3,586 R² = 0,937 R² = 0,957 

 

Dari Tabel 4.14 nampak bahwa kenaikan kadar nitrogen terlarut jamur 

kancing beku mengikuti reaksi orde satu. Hal ini sesuai dengan Man and jones 

(2000) dimana penurunan mutu protein mengikuti tipe kerusakan orde satu. 

Dari Tabel 4.14 juga dapat dilihat bahwa nilai k (laju reaksi) semakin 

besar dengan semakin tingginya suhu penyimpanan. Semakin tinggi suhu 

penyimpanan maka semakin kecil nilai k atau semakin cepat penurunan laju 

reaksi pada nitrogen terlarut.  

Plot Hasil Pengamatan Kadar Nitrogen Terlarut Jamur Kancing Beku 

Selama Penyimpanan 

 

Gambar 4.8 Nilai Nitrogen Terlarut pada Jamur Kancing Beku Pada 3 

kondisi Suhu Penyimpanan. 



 

 

Dari Gambar 4.8 tampak bahwa Nitrogen Terlarut semakin naik dengan 

semakin lamanya waktu penyimpanan. Hal ini terlihat dari kenaikan kemiringan 

pengamatan perubahan nitrogen terlarut yang juga menghasilkan regresi linier y 

=ax = b, dimana y = nilai nitrogen terlarut a = laju perubahan nitrogen terlarut, x = 

lama penyimpanan (hari) , b = nilai total nitrogen terlarut pada awal penyimpanan. 

Dari analisa regresi linier total nitrogen terlarut jamur kancing beku 

diperoleh koefisien korelasi mendekati satu atau R ~ 1, berarti lama penyimpanan 

berpengaruh terhadap nitrogen terlarut jamur kancing beku. Semakin lama jamur 

kancing beku disimpan, nitrogen terlarut akan meningkat. 

Tabel 4.15 Parameter Persamaan Arrhenius Perubahan Kadar Nitrogen 
Terlarut Jamur Kancing Beku Selama Penyimpanan 

T (oK) 1/T (x) k Lnk (y) 
268 0.003731343 0.009 -4.710530702 
263 0.003802281 0.007 -4.96184513 
258 0.003875969 0.003 -5.80914299 

Plot nilai ln k dan 1/T pada reaksi perubahan Nitrogen Terlarut jamur kancing 

beku dapat dilihat pada Gambar 4.9 

                   

Gambar 4.9 Plot Arrhenius Perubahan Nitrogen Terlarut Jamur Kancing 

beku Selama Penyimpanan 

Persamaan regresi linier dari plot ln k dan 1/T pada perubahan nitrogen 

terlarut jamur kancing beku adalah ln k = -41672x + 152,15 dengan nilai R2 



 

 

0,837. Koefisien korelasi mendekati 1 atau R≈1. Artinya suhu sangat berpengaruh 

kuat terhadap reaksi perubahan nitrogen terlarut. Semakin tinggi suhu 

penyimpanan semakin cepat pula laju reaksi penurunan nitrogen terlarut.  

 

4.2.5. Analisa Gula Pereduksi. 

 Hasil pengamatan terhadap perubahan gula pereduksi pada jamur kancing 

beku yang disimpan pada tiga kondisi suhu penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 

4.16 

Tabel 4.16 Nilai Perubahan Gula Reduksi Jamur Kancing Beku yang 
Disimpan Pada Tiga suhu Penyimpanan 

% Kadar Gula Reduksi Pada Jamur Kancing Beku 
Suhu -5oC Suhu -10oC Suhu -15oC 

Hari ke- 
Gula 
Reduksi Hari ke- 

Gula 
Reduksi Hari ke- 

Gula 
Reduksi 

0 0.00054 0 0.00054 0 0.00054 
7 0.00108 11 0.00079 15 0.00043 

14 0.00145 22 0.00151 30 0.00088 
21 0.00163 33 0.00173 45 0.00113 
28 0.00170 44 0.00161 60 0.00148 
35 0.00172 55 0.0014 75 0.00132 

 

Dari tabel 4.16 tampak bahwa semakin lama waktu penyimpanan terjadi 

kenaikan gula reduksi jamur kancing beku. Pada awal pengamatan didapatkan 

hasil gula reduksi 0.00054% (hari ke-0) dan nilai tersebut mengalami kenaikan 

hingga saat akhir pengamatan sebesar 0.00172% (hari ke-35) pada suhu 

penyimpanan -5oC, 0.00182% (hari ke-55) pada suhu penyimpanan -10oC dan  

0.00132% (hari ke-75) pada suhu penyimpanan -15oC. 

Menurut Buckle, et al. (2009) selama pembekuan dan penyimpanan beku, 

konsentrasi bahan-bahan dalam sel termasuk enzim dan substratnya meningkat, 

jadi kecepatan aktivitas enzim dalam jaringan beku cukup nyata, walaupun pada 



 

 

suhu rendah. Peningkatan gula reduksi disebabkan karena adanya enzim pada 

jamur kancing yang mulai aktif sehingga selama proses hidrolisis pati akan di 

ubah menjadi gula-gula sederhana seperti glukosa dan maltosa. Menurut Santosa 

(2006),  pembekuan membuat terjadi perubahan-perubahan yaitu terjadi 

pemecahan polisakarida-polisakarida. Kadar gula reduksi juga dipengaruhi oleh 

kadar air. Dimana kadar air jamur kancing beku selama penyimpanan mengalami 

penurunan sehingga kadar gula reduksi semakin tinggi. Karena adanya gugus OH 

pada gula reduksi yang mengikat air. Disebutkan pula oleh Fennema (1996) , gula 

pereduksi mudah berikatan dengan senyawa lain karena mempunyai gugus 

hidroksil bebas tersebut. Menurut Fennema (1996) menambahkan bahwa Gula 

pereduksi adalah campuran glukosa dan fruktosa dengan perbandingan yang sama 

dari hasil hidrolisis sukrosa. Monosakarida disebut sebagai gula pereduksi apabila 

monosakarida tersebut mempunyai gugus hidroksil yang bebas. 

Pemilihan orde reaksi gula reduksi pada jamur kancing beku dilakukan 

dengan cara membandingkan pemilihan orde reaksi gula reduksi dilakukan 

dengan cara membandingkan koefisien determinasi R2 tiap persamaan regresi 

linier pada suhu yang sama dari reaksi orde nol dengan reaksi orde satu. Orde 

reaksi dengan nilai R2 lebih besar merupakan orde reaksi yang digunakan (labuza, 

2007). 

 

Tabel 4.17 Persamaan Regresi Linier Untuk Parameter Gula Reduksi Orde 
Nol dan Orde Satu Pada Jamur Kancing Beku 

Suhu(oK) 
Persamaan Reaksi R2 

Orde Nol Orde Satu Orde Nol Orde satu 

268 y = 0.00003x + 0.0078 y = 0.0298x - 47.198 R² = 0.8338  R² = 0.7428  
263 y = 0.00002x + 0.0069 y = 0.0217x - 7.305 R² = 0.8255  R² = 0.79  
258 y = 0.00001x + 0.0044 y = 0.0161x - 7.643 R² = 0.8564  R² = 0.8207  

 



 

 

 Dari Tabel 4.17 nampak bahwa kenaikan gula reduksi pada jamur 

kancing beku  mengikuti orde nol. Hal ini menujukkan bahwa kecepatan reaksi 

kenaikan gula pereduksi mengikuti kinetika linear. Kinetika linear berarti selama 

waktu penyimpanan kenaikan gula reduksi konstan dan sebanding dengan lama 

penyimpanan. Menurut Robertson (1993), hasil sampingan dari pemecahan reaksi 

tersebut yaitu adanya perubahan warna produk menjadi kecoklatan. Reaksi orde 

nol merupakan orde reaksi penurunan mutu dimana didalamnya terdapat beberapa 

tahap reaksi. 

Dari Tabel 4.17 juga dapat dilihat bahwa nilai k (laju reaksi) semakin 

besar dengan semakin tingginya suhu penyimpanan. Semakin tinggi suhu 

penyimpanan maka semakin besar nilai k atau semakin cepat laju reaksi kenaikan 

intensitas warna merah. Laju reaksi tertinggi terdapat pada suhu 268oK 

(k=0,00003) disusul 263oK (k=0,00002) kemudian 258o K (k=0,00001). 

Plot data hasil gula pereduksi jamur beku selama penyimpanan dapat dilihat pada 

Gambar 4.10 

           

 

 



 

 

 

Gambar 4. 10  Nilai Perubahan Gula Pereduksi Jamur Beku pada Tiga 

Kondisi Suhu Penyimpanan 

 Dari Gambar 4.10 tampak bahwa gula pereduksi semakin meningkat 

dengan semakin lamanya waktu penyimpanan. Hal ini terlihat dari kenaikan 

kemiringan garis yang tajam dengan semakin lamanya waktu penyimpanan. Plot 

data pengamatan perubahan gula pereduksi juga menghasilkan analisa regresi 

linear y=ax+b, dimana y=nilai gula pereduksi, a= laju perubahan gula pereduksi, 

x= lama penyimpanan (hari), b= nilai gula pereduksi pada awal penyimpanan. 

 Dari hasil analisa regresi linear gula pereduksi jamur kancing beku 

diperoleh koefisien satu atau r ~1, berarti lama penyimpanan berpengaruh 

terhadap gula pereduksi jamur beku. Semakin lama jamur beku disimpan, gula 

pereduksi akan meningkat. 

Parameter Arrhenius untuk perubahan gula pereduksi ln k dan 1/T jamur beku 

dapat dilihat pada tabel 4.18 

 

 



 

 

Tabel  4.18 Parameter Persamaan Arrhenius Perubahan Gula Pereduksi 
Jamur Kancing Selama Penyimpanan 

T 1/T (x) k Lnk (y) 
268 0.003731343 0.00003 -10.4143 
263 0.003802281 0.00002 -10.8198 
258 0.003875969 0.00001 -11.5129 

  

Plot nilai 1/T pada reaksi perebuhan gula peeduksi jamur beku dapat dilihat pada 

Gambar 4.11 

               

Gambar 4.11 Plot Arrhenius Perubahan Gula pereduksi Jamur Beku Selama 

Penyimpanan. 

 Persamaan regresi linear dari plot k dan 1/T pada perubahan gula 

pereduksi jamur kancing adalah ln k =-7607x+18,01 dengan nilai R2 = 0,980. 

Koefisien korelasi mendekati satu atau r~1, artinya suhu berpengaruh sangat kuat 

terhadap reaksi perebuhan gula pereduksi. Semakin tinggi suhu penyimpanan 

semakin cepat pula laju reaksi kenaikan gula pereduksi. Man and  Jones (2000) 

membenarkan bahwa kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi kerusakan 

produk. 

 Energi aktivasi perubahan gula pereduksi jamur kancing sebesar 15109.29 

kal/mol. Nilai energi aktivasi artinya dibutuhkan energi sebesar 15109.29 kal/mol 



 

 

untuk menaikkan gula pereduksi dalam jamur beku. Perhitungan energi aktivasi 

dapat dilihat pada Lampiran  107 . 

 Melalui uji acceptance  untuk menentukan parameter mutu kritis produk 

akhir jamur beku (At) yang disimpan pada suhu 268o K diperoleh gula pereduksi 

jamur beku sebesar 0.00183%. 

 

4.3 Penentuan Umur Simpan Jamur Kancing Beku 

 Pada pendugaan umur simpan, bila penentuan laju reaksi penurunan mutu 

bahan pangan menggunakan suhu untuk mempercepat kerusakan produk, maka 

laju penurunan mutu dapat ditentukan berdasarkan energi aktivasinya. Energi 

aktivasi adalah energi  yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi. Pada 

penelitian ini kemunduran mutu jamur kancing diasumsikan dominan dipengaruhi 

oleh suhu, penyimpanan karena adanya transfer panas. Pada metode ASLT 

penyimpanan jamur beku pada suhu yang lebih tinggi dari suhu bekunya (-18oC) 

bertujuan agar kerusakan yang terjadi pada kondisi suhu yang lebih tinggi dapat 

segera terjadi  sehingga segera diketahui laju penurunan mutunya. Dengan 

demikian umur simpan dapat diketahui. 

 Pada penilitian ini, terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk 

menentukan umur simpan jamur kancing beku, parameter tersebut merupakan 

parameter yang mempengaruhi kerusakaan jamur kancing yang dipengaruhi oleh 

suhu yaitu warna (intensitas kecerahan dan intensitas warna kuning), Vitamin C, 

Kadar Air, Nitrogen Terlarut dan Gula Reduksi. 



 

 

Berdasarkan uraian pada Sub Bab 4.2 berikut disajikan persamaan regresi linear 

plot 1/T dan ln k yang merupakan persamaan Arrhenius untuk setiap parameter 

pengamatan yang dapat dilihat dalam Tabel 4.19 

Tabel 4.19 Persamaan Arrhenius untuk setiap Parameter Jamur Kancing 

Beku  

No Parameter analisa Persamaan arhenius 

1. Warna lnk= -6699.3(1/T) + 23.48 
2. Kadar Air lnk = -41672(1/T) + 152.1 
3. Vitamin C ln k = -6766(1/T) + 22.69 
4. N-Terlarut ln k =  -7621.4(1/T) +23,82 
5. Gula Reduksi ln k = -7607.9 (1/T) +18.01 

 

Dari persamaan Arrhenius pada Tabel 4.19 tersebut selanjutnya ditentukan 

energi aktivasi (EA) yang diperoleh dari kemiringan (slope) persamaan tersebut. 

Slope (kemiringan) = EA /R dengan nilai R = 1,986 kal/mol oK, maka EA = slope x 

R. Hasil perhitungan untuk jamur kancing beku dapat dilihat Tabel 4.19. 

Sedangkan perhitungan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 12. 

 Diantara parameter tersebut terpilih satu parameter yang paling 

mempengaruhi kemunduran mutu jamur kancing beku selama penyimpanan yaitu 

parameter yang mempunyai harga energi aktivasi (EA) terendah karena semakin 

rendah nilai energi aktivasinya suatu reaksi akan terjadi lebih awal dibanding 

reaksi yang memiliki energi aktivasi lebih besar, berarti semakin cepat pula 

memberikan kontribusi kerusakan jamur kancing beku. Dalam penelitian ini 

parameter nilai warna mempunyai energi aktivasi terendah seperti yang 

ditunjukkan dalam Tabel 4.20 

 

 



 

 

Tabel 4.20 Nilai Energi Aktivasi untuk Setiap Parameter Pengamatan Jamur 
Kancing Beku 

No Parameter analisa Energi Aktivasi (kal/mol) 
1. Warna 13304.8098 
2. Kadar Air 82760.592 
3. Vitamin C 13437.276 
4. N-Terlarut 15136.1004 
5. Gula Reduksi 15109.2894 

 

 Berdasarkan Tabel 4.20 nampak bahwa energi aktivasi tiap masing-masing 

parameter pada jamur kancing beku. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 

parameter perubahan warna mempunyai nilai EA terkecil yaitu 13304.8098 

kal/mol, sedangkan parameter terbesar terdapat pada parameter kadar air dengan 

nilai EA sebesar 82760.592 kal/mol. Dengan demikian parameter kunci dalam 

penentuan umur simpan jamur kancing beku diukur dengan parameter warna 

karena reaksi kerusakan lebih cepat dibandingkan dengan reaksi kerusakaan yang 

lain.  

Penentuan umur simpan jamur kancing beku dihitung dengan 

menggunakan persamaan regresi linear. Parameter yang memiliki energi aktivasi 

yang paling kecil. Dari masing-masing persamaan tersebut diperoleh nilai k yang 

dapat digunakan untuk menghitung umur simpan jamur kancing beku. Nilai k 

yang diperoleh dimasukkan ke dalam persamaan reduksi reaksi. Kemudian umur 

simpan dapat dihitung dengan persamaan kinetika reaksi berdasarkan orde reaksi. 

Parameter nilai warna mengikuti kinetika reaksi orde nol, sehingga persamaan 

umur simpannya yaitu  

A0-At = k.t 

Keterangan : Ao = Faktor mutu awal penyimpanan 

At = Faktor mutu awal penyimpanan 



 

 

k   = Konstanta kecepatan reaksi 

t    = Waktu (Hari) 

 Untuk penyimpanan dalam kondisi beku maka faktor suhu T 

dikonversikan dalam suhu beku –18oC( 255oK) pada persamaan ln k = ln ko
 – 

(EA/R)(1/T), sedangkan untuk penentuan umur simpan pada suhu yang diinginkan 

dapat dikonversikan pada suhu tersebut. Setelah nilai k pada persamaan  ln k = ln 

ko
 – (EA/R)(1/T) diperoleh kemudian dimasukkan dalam persamaan umur 

simpannya sehingga diperoleh umur simpan jamur kancing beku (Lampiran 13). 

 Hasil perhitungan jamur kancing beku untuk berbagai variasi suhu dapat 

dilihat dalam Tabel 4.21  

Tabel 4. 21  Penentuan Umur Simpan Jamur Beku dengan Parameter Warna 

Suhu (K) Nilai k Umur Simpan (t) hari 
268 0.220824 69.9 
263 0.143159 107.9 
258 0.0838040 184.3 
255 0.061743615 250.2 
 

  Dari Tabel 4.21 dapat dilihat bahwa suhu penyimpanan mempengaruhi 

jamur kancing beku, terbukti dengan nilai umur simpan yang semakin pendek 

dengan tingginya suhu penyimpanan. Suyitno (1995) menyebutkan bahwa 

kenaikan suhu dapat menyebabkan terjadinya kecepatan reaksi yang lebih besar 

yang ditunjukkan kemiringan garis yang semakin tajam dan juga harga konstanta 

laju reaksi penurunan mutu yang semakin besar. Jika kecepatan reaksi besar maka 

kosentrasi reaktan dan hasil reaksi semakin besar pula atau produk semakin cepat 

rusak. Jika produk semakin cepat rusak menandakan bahwa semakin pendek umur 

simpannya 



 

 

 Berdasarkan hasil penelitian, umur simpan jamur kancing beku didapatkan 

hasil 250.23 hari. Man and jones (2000) menyebutkan bahwa mushroom 

(cultivated) yang disimpan pada suhu -18o C memiliki umur simpan 8 bulan. Hasil 

umur simpan jamur kancing beku dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan dalam penentuan kadarluarsa produk tersebut. Akan tetapi masih ada 

kelemahan dari hasil yang didapat. Kelemahan tersebut bisa saja terjadi pada 

kondisi kemasaan PE dimana kondisi kemasan masih bersifat permeable terhadap 

gas dan uap air. Kondisi tersebut dapat menyebabkan eror dalam pengujian.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa jamur kancing beku ditolak oleh 

panelis dengan atribut mutu kritis warna pada hari ke-63. Pada saat ditolak oleh 

panelis jamur kancing beku untuk paremeter perubahan warna sebesar 15.45, 

tingkat kecerahan 41 intensitas warna merah 20.4,  intensitas warna kuning 22.9,  

kadar air 91.22%, vitamin C 0.6 mg/100ml, Nitrogen terlarut 0.039%, testur 

0.03199 mm/gs. 

 Hasil perhitungan parameter yang mempunyai Energi Aktivasi terkecil 

pada parameter perubahan warna . Energi aktivasi yang diperoleh dari persamaan 

Arrhenius untuk masing-masing parameter antara lain warna sebesar 13304.81 

kal/mol, kadar air 82760.59 kal/mol, vitamin C 13437.28 kal/mol, N terlarut 

15136.10 kal/mol, dan Gula pereduksi 15109.28 kal/mol. EA yang digunakan 

untuk umur simpan adalah EA yang terkecil .  Persamaan yang digunakan untuk 

menghitung umur simpan jamur kancing beku adalah y =-6699.3 x + 23.48. 

Hasil penentuan umur simpan jamur kancing beku berdasarkan parameter 

perubahan warna dengan pendekatan Arrhenius adalah 69.9 hari (suhu 

penyimpanan -5oC), 107.9 hari (suhu penyimpanan -10oC), 184.3 hari (suhu 

penyimpanan -15oC) dan untuk kondisi beku -18o C adalah 250.2 hari (8 bulan 3 

hari). 

 

 



 

 

5.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melihat pengaruh bahan 

pengemas terhadap umur simpannya sehingga memberikan alternatif bahan 

pengemas dan cara pengemasan yang baik sehingga umur simpan jamur kancing 

beku dapat diperpanjang lagi. 

Selain itu untuk pengujian umur simpan produk beku lebih baik dilakukan 

penyimpanan pada freezer yang pengaturan suhunya telah diatur dengan benar 

agar tidak menimbulkan fluktuasi suhu karena dapat mempengaruhi umur simpan 

produk jamur kancing beku tersebut. 
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   LAMPIRAN  

Lampiran 1. Prosedur Pengujian 

1. Pengukuran Warna (Yuwono dan Susanto, 1998) 

a. Siapkan sampel, taruh dalam plastik bening 

b. Hidupkan color reader  

c. Tentukan target pambacaan L*a*b*
 color space atau L*C*h* 

d. Ukur warnanya 

Bacaan L* untuk parameter kecerahan (lightness), a dan b untuk koordinat 

kromatis. 

C : kroma, h : sudut hue (warna) 

2 .  Tekstur Menggunakan Penetrometer (Yuwono dan Susanto, 1998) 

1. Timbang berat beban (beban dengan batang pemegang). 

2. Bahan yang akan diukur diletakkan tepat di bawah jarum penusuk  

Penetrometer. 

3. Tentukan waktu pengujian yaitu waktu yang diperlukan untuk 

penekanan terhadap bahan. 

4. Lepaskan beban lalu baca skala penunjuk setelah alat berhenti. 

5. Pengujian perlu diulang pada berbagai sisi sampel. 

6. Buat rata-rata hasil pembacaan. 

7. Rumus perhitungan penetrasi : 

Penetrasi =  (Rata-rata hsil pengukuran × 1/10) (mm) 

              Berat beban (gr) × waktu pengujian (detik)   

Penetrasi dinyatakan  dalam mm/gr detik. 

 



 

 

3. Analisis Kadar Air (AOAC 1970 dalam Sudarmadji, 1997) 

a. Mengeringkan botol timbang pada oven (1000C selama 30 menit) dan 

mendinginkan dalam eksikator selama 20 menit 

b. Menghaluskan sampel, kemudian timbang sampel 1-2 gram dalam botol 

timbang yang telah diketahui beratnya 

c. Mengeringkan pada oven 100-1050C selama 3 jam 

d. Mendinginkan dalam eksikator selama 10 menit 

e. Menimbang beratnya 

f. Memanaskan lagi dalam oven selama 30 menit 

g. Mendinginkan lagi dalam eksikator selama 10 menit 

h. Menimbang beratnya hingga didapatkan berat konstan (selisih penimbangan 

berturut-turut kurang dari 0,2 mg) 

i. Perhitungan 

Kadar air = Berat awal - Berat akhir  x 100% 

       Berat sampel 

4. Analisa Nitrogen – Terlarut dengan Metode Kjedahl (Sudarmadji, 1997) 

Persiapan preparasi sebelum dilakukan kjedahl :  

- Sampel dihancurkan dan ditimbang 5 gram 

- Di tambahkan TCA 5% 10 ml  

- Disaring dengan kertas saring 

- Diambil filtratnya untuk dilakukan kjedahl. 

Analisa Kjedahl : 

a. Sampel ditimbang 100 mg, dihancurkan  (50 ml aquades untuk blanko) dan 

dimasukkan ke dalam labu kjeldahl. 



 

 

b. Di dalam tabung ditambahkan 0,5 tablet kjeldahl dan 15 ml H2SO4 pekat 

kemudian didestruksi di dalam lemari asam dengan suhu 200 – 250 0C 

selama 45 menit hingga berwarna bening. 

c. Setelah proses destruksi, ke dalam tabung ditambahkan aquades 25 ml dan 

50 ml  NaOH 40 %. 

d. Destilat ditampung di dalam erlenmeyer yang sebelumnya telah diisi 20 ml 

asam borax 3 % dan 3 tetes indicator methyl red. Destilasi berakhir dengan 

otomatis setelah 3,5 menit dengan menggunakan destilator. 

e. Destilat yang diperoleh dititrasi dengan menggunakan 0,02 N HCL sampai 

warna berubah dari hijau menjadi ungu. 

Persen nitrogen dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

%100N BM HCl N
1000sampelberat g

blanko)titrasiHCl mlsampel titrasiHCl(ml
xxx

×
−= Ν %  

Keterangan:    N HCl  =  0,02 N; BM N (Nitrogen) = 14,008  

5.  Analisa Vitamin C Cara Titrasi Yodium (Sudarmadji, 1997) 

a. Timbang 200-300 g bahan kemudian dihancurkan dengan blender sampai 

diperoleh slurry. 

b. Timbang Slurry 10-30 g kemudian masukkan ke dalam labu takar 100ml  

dan ditambahkan aquades sampai tanda batas. 

c. Saring dengan menggunakan kertas saring hingga diperoleh filtrat 

d. Filtrat diambil 5-25 ml dengan pipet dan masukkan ke dalam erlenmeyer. 

e. Tambahkan 2 ml amilum 1%  

f. kemudian di titrasi dengan 0.01N standard Yodium 

 Perhitungan : 1ml 0.01N Yodium = 0.88mg asam askorbat 



 

 

6. Analisa Gula Pereduksi (Sudarmadji , 1997) 

a. Menyiapkan larutan sampel yang mempunyai kadar gula reduksi 2-

8mg/100ml. Larutan sampel ini harus jernih, apabila masih keruh perlu 

dilakukan penjernihan dengan Pb-asetat atau bubur aluminium hidroksida 

b. Memipet 1 ml larutan sampel yang sudah jernih kemudian masukkan ke 

dalam tabung reaksi  

c. Menambahkan 1ml reagensia nelson dan panaskan semua tabung pada 

penangas air mendidih selama 20 menit. 

d. Ambil semua tabung dan segera dinginkan bersama- sama dlam beaker 

glass sampai suhu 25oC. 

e. Setelah dingin tambahkan 1 ml reagensia Arsenomolibdad dan di gojog 

sampai semua endapan Cu2O yang ada larut kembali 

f. Ditambahkan aquades 7 ml dan di gojog kembali hingga homogen 

g. Ditera Optical Density (OD) masing- masing larutan tersebut pada panjang 

gelombang berdasarkan OD larutan contoh dan kurva standar larutan 

glukosa. 

7.  Analisa Organoleptik  

1. Jumlah panelis yang dibutuhkan sebanyak 20 panelis.  

2. Jumlah sampel yang disajikan pada masing - masing panelis sebanyak 1 

buah.  

3. Cara menyajikan sampel, sampel disajikan kedalam kantong plastik yang 

telah diberi kode.  

Panelis diminta untuk menilai rasa,  aroma, tekstur dan warna dengan tingkat 

kesukaannya menurut nilai tingkat kesukaan yang telah ditentukan oleh 

penyaji 

 



 

 

Lampiran 2 . Lembar Uji Organoleptik 

Lembar Uji Sensoris Penerimaan (Acceptance) Menggunakan Line Scale 
untuk Daya Simpan  

Lembar Uji Panelis 

Nama : 

Tanggal : 

Jenis Produk : Jamur Kancing Beku 

 Dihadapan anda disajikan sampel jamur kancing beku dan anda diminta 
untuk memberi penilaian sesuai dengan pernyataan yang disiapkan. Tentukanlah 
seberapa anda menerima karakteristik jamur kancing beku ini dengan memberikan 
tanda X pada skala yang anda anggap sesuai. Tuliskan juga komentar anda. Dan 
atas penilaian yang anda berikan, kami ucapkan teima kasih. 

• Aroma 
 

 

 

• Rasa 
•  
 

 

• Warna 
 

 

 

• Tekstur 
 

 

 

Dapat disimpulkan bahwa jamur kancing beku ini (…….) (a). masih diterima. 

       (b). ditolak. 

Pilihlah salah satu dengan menuliskan kode pada kolom yang tersedia 

 

Amat sangat tidak diterima Netral Amat sangat diterima 

Amat sangat tidak diterima Netral Amat sangat diterima 

Amat sangat tidak diterima Netral Amat sangat diterima 

0 

0 

0 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

15 

15 

15 

Amat sangat tidak diterima Netral Amat sangat diterima 

0 5 10 15 



 

 

Lampiran 3 . Data Uji Acceptance Jamur Kancing Beku selama 
Penyimpanan pada suhu kritis -5oC 

1. Penyimpanan Hari ke-0 
Panelis Hari ke 0 Kesimpulan 
                                         Parameter   
  Warna Tekstur Rasa Aroma   

1 13.5 10 8 9.5 Diterima 
2 11.5 9 10 10 Diterima 
3 9.5 11 13.5 8.5 Diterima 
4 9.6 9 12 10.5 Diterima 
5 10.5 12 13 10 Diterima 
6 10 11.5 11 10.7 Diterima 
7 14 14.5 13 11 Diterima 
8 8.8 11 8.5 12 Diterima 
9 8.5 8 8.8 11 Diterima 

10 12 11 9 10.5 Diterima 
11 9.2 11.5 11 10.5 Diterima 
12 11.5 12.5 7.9 11 Diterima 
13 10.5 8.5 7.5 11.5 Diterima 
14 13 10 14.5 11.7 Diterima 
15 13 14.5 9.5 13 Diterima 
16 12.5 11 13 10 Diterima 
17 13.5 12 9.5 9.5 Diterima 
18 9.7 13.5 12 8.5 Diterima 
19 11.5 11 9.5 10 Diterima 
20 10.5 12.5 10 9 Diterima 

jumlah 222.8 224 211.2 208.4 
Rerata 11.14 11.2 10.56 10.42 

Diterima 100% 
Ditolak 0% 

 
2. Penyimpanan hari ke-7 
 
Panelis Hari ke-7 Kesimpulan 
  Parameter       
  Warna Tekstur Rasa Aroma   

1 9 9.5 8.5 9 Diterima 
2 9 11 9 10.5 Diterima 
3 8.5 9.5 9 7 Diterima 
4 10.5 10.5 10 8 Diterima 
5 10.5 11 12.5 11.5 Diterima 
6 12 10.5 12 10.5 Diterima 
7 11 12.5 13 11.5 Diterima 
8 11.5 10.5 10 9 Diterima 
9 9 11 10 9 Diterima 

10 11.5 10.5 9.5 10.5 Diterima 
11 10 10.5 9 14.5 Diterima 
12 9.5 11.5 10.5 8 Diterima 
13 12 12 11.5 11 Diterima 
14 10.5 11.5 11.5 10 Diterima 
15 13 13 9 10.5 Diterima 
16 10.5 11.5 13 10.1 Diterima 
17 10 10 10 10.5 Diterima 
18 10 10 7.5 10 Diterima 
19 10 10.5 10.5 10 Diterima 
20 8 9 8 7.5 Diterima 

jumlah 206 216 204 198.6 
Rerata 10.3 10.8 10.2 9.93 

Diterima 100% 
Ditolak 0%



 

 

 
3. Penyimpanan Hari ke-14 

 
Panelis Hari ke 14       Kesimpulan 
  Parameter         
  Warna Tekstur Rasa Aroma   

1 10.5 8 9 8 Diterima 
2 11 10 10.5 9 Diterima 
3 10 10 7 7.5 Diterima 
4 9.5 10 8 8.7 Diterima 
5 10.5 10 11.5 10.5 Diterima 
6 9.5 10.5 10 10.5 Diterima 
7 12 12.5 11.5 11 Diterima 
8 7.5 9.5 8.5 9.6 Diterima 
9 8 12 6 8 Diterima 

10 9.5 8.5 9 10.3 Diterima 
11 10 10.5 12 8 Diterima 
12 11.5 10.5 7 9 Diterima 
13 8.5 9 11 10 Diterima 
14 12 12.5 10 9.2 Diterima 
15 10.5 11.5 10 10 Diterima 
16 9 12.5 7 8.9 Diterima 
17 8.5 9 10 9 Diterima 
18 9 10 10 8 Diterima 
19 9.5 9.5 9 8.8 Diterima 
20 7.5 8.5 7 8 Diterima 

jumlah 194 204.5 184 182   
Rerata 9.7 10.225 9.2 9.1   

Diterima100% 
Ditolak 0% 

4. Penyimpanan Hari ke-21 
 

Panelis 
Hari ke 
21       Kesimpulan 

  Parameter       
  Warna Tekstur Rasa Aroma   

1 7.5 8.2 7.8 7.6 Diterima 
2 9 9.5 6.9 6.7 Diterima 
3 7 8.3 8.2 8 Diterima 
4 8 14 11.8 9.2 Diterima 
5 10.6 9.8 8.5 8.3 Diterima 
6 10.4 8.3 9.7 9.4 Diterima 
7 9.5 9.2 8.6 8.3 Diterima 
8 8 9.4 9.3 9.1 Diterima 
9 8 9 9.5 9.3 Diterima 

10 7 10.3 9.9 9.6 Diterima 
11 9 9.6 7.9 7.7 Diterima 
12 7.5 8.7 9.6 9.4 Diterima 
13 9 10.5 9.6 9.4 Diterima 
14 9 9.1 8.6 8.3 Diterima 
15 9.3 9 10.4 8.4 Diterima 
16 8.7 10.5 9.8 9.6 Diterima 
17 7.7 10.8 6.7 6.5 Diterima 
18 7.3 11.3 6.7 6.5 Diterima 
19 7.1 10.6 8.5 8.3 Diterima 
20 7.9 10.9 10.7 9.4 Diterima 

jumlah 167.5 197 178.7 169   
Rerata 8.375 9.85 8.935 8.45   

Diterima 100% 
Ditolak 0%



 

 

 
5. Penyimpanan Hari ke -35 

Panelis 
Hari ke 
35       Kesimpulan 

  Parameter       
  Warna Tekstur Rasa Aroma   

1 6.3 6.7 6.3 7 Diterima 
2 7 6 8.7 6.5 Diterima 
3 5.7 7.6 6.2 6.8 Diterima 
4 6 11.2 7.5 6.1 Diterima 
5 8 9 8 6.9 Diterima 
6 9 9 9.5 7.5 Diterima 
7 6.5 8.7 7 7.5 Diterima 
8 6 8.3 7.8 8 Diterima 
9 6 9.4 6.5 6.7 Diterima 

10 5 9.6 6.5 6.3 Diterima 
11 6 7.4 6 7 Diterima 
12 6 10 6.5 6.5 Diterima 
13 7 9.1 8 7.5 Diterima 
14 6.5 8.1 7.5 7.5 Diterima 
15 6 7.2 7.5 9 Diterima 
16 5.5 9.2 6.5 8.8 Diterima 
17 6 9.7 6.3 7.5 Diterima 
18 4 6 6.2 6 Ditolak 
19 5 7.4 6.5 7.8 Ditolak 
20 6.5 10.8 7 7.3 Diterima 

jumlah 124 172.4 142 144.2   
Rerata 6.2 8.62 7.1 7.21   

Diterima 95% 
Ditolak 5% 

 
6. Penyimpanan Hari ke 42 
Panelis Hari ke 42       Kesimpulan 
  Parameter         
  Warna Tekstur Rasa Aroma   

1 6 8.5 7 6.8 Diterima 
2 8 9 7.9 7.9 Diterima 
3 6.5 8.9 6.5 7.7 Diterima 
4 6.7 8 7.5 7.3 Diterima 
5 6 8.8 7 7 Diterima 
6 8.3 10 8.1 6.8 Diterima 
7 6 9.5 7 7.8 Diterima 
8 4.8 6.5 6 6.5 Ditolak 
9 6 8.9 7.8 7.7 Diterima 

10 3.8 5.9 6.5 5 Ditolak 
11 6.2 7.2 7.5 6.6 Diterima 
12 6 8 6 7 Diterima 
13 7 9 7 8 Diterima 
14 7.5 8.7 7 6.8 Diterima 
15 6 8.3 7.5 7 Diterima 
16 5 7.7 6 6.5 Ditolak 
17 6.5 7.5 6.2 6.5 Diterima 
18 3 6.5 6.3 6 Ditolak 
19 4.5 6.5 6 6 Ditolak 
20 4.8 5.7 6 6.5 Ditolak 

jumlah 118.6 160.1 136.8 138.1   
Rerata 5.93 8.005 6.84 6.905   

Diterima 85 % 
Ditolak 15% 
 



 

 

7. Penyimpanan Hari ke 49 
Panelis Hari ke 49 Kesimpulan 
  Parameter   
  Warna Tekstur Rasa Aroma   

1 4 7 6 6 Ditolak 
2 5.5 9 6.5 7 Diterima 
3 4.3 8 6 6.5 Diterima 
4 4.2 7.5 7 6 Diterima 
5 3.8 6 6.5 4.5 Ditolak 
6 5 9 9 6 Diterima 
7 5.5 8.8 6 6.5 Diterima 
8 4.5 8.5 5.8 4 Diterima 
9 3 6 6 6.3 Ditolak 

10 4 9.5 7 6 Diterima 
11 4 7.5 5.5 6.2 Ditolak 
12 3.5 8 6 7 Diterima 
13 4 7 7 5.5 Diterima 
14 4.5 7.8 4.5 5 Ditolak 
15 3.8 8.5 6 6.6 Diterima 
16 3.2 6 6 4.5 Ditolak 
17 3.5 6 6 5 Ditolak 
18 4 7.5 5 5.5 Ditolak 
19 5 9.5 5.5 5.3 Diterima 
20 3 7 5 4.7 Ditolak 

jumlah 82.3 154.1 122.3 114.1   
Rerata 4.115 7.705 6.115 5.705   

Diterima 55% 
Ditolak 45% 
 
 

 
8. Penyimpanan Hari ke 56 
Panelis Hari ke 56 Kesimpulan 
  Parameter   
  Warna Tekstur Rasa Aroma   

1 4 6.5 5.7 5 Ditolak 
2 4.5 7 7 4.5 Diterima 
3 4 6.3 6 3.5 Ditolak 
4 4.3 7 6.5 4.8 Ditolak 
5 3.8 6 6 5 Ditolak 
6 4 7.8 7.8 6 Diterima 
7 4.5 6.5 6 5.5 Diterima 
8 2.5 6 5.5 5.5 Ditolak 
9 4 5.7 6 5.5 Ditolak 

10 2.5 6.5 4.8 5.3 Ditolak 
11 4.3 6 5 5 Ditolak 
12 4 7.5 6 4 Diterima 
13 4 6.5 7 5.5 Diterima 
14 4.8 7.5 5.4 5 Diterima 
15 4.2 7 5.5 6 Diterima 
16 4 6.5 5.5 8 Diterima 
17 3.3 7.5 5 6 Diterima 
18 2.8 6 5 5.5 Ditolak 
19 3.5 5 5.7 5 Ditolak 
20 3 5.5 5 5.4 Ditolak 

jumlah 76 130.3 116.4 106   
Rerata 3.8 6.515 5.82 5.3   

Diterima 45% 
Ditolak 55% 
 



 

 

9. Penyimpanan Hari ke 63 
 

Panelis 
Hari ke 
63       Kesimpulan 

  Parameter       
  Warna Tekstur Rasa Aroma   

1 3.5 6 5.5 4 Ditolak 
2 5 7.5 6 4.5 Diterima 
3 4 6.5 4.5 4.5 Diterima 
4 4 6.9 5 5.5 Diterima 
5 2.5 6 5 5 Ditolak 
6 5 6.5 6.5 5.5 Diterima 
7 4 6.1 5 5 Diterima 
8 2 6.3 3 4.7 Ditolak 
9 4.5 6 5 5 Ditolak 

10 2 5.5 3 4.8 Ditolak 
11 4 5.5 4.5 4.5 Ditolak 
12 2.5 5 5 5 Ditolak 
13 4 6.8 5.5 5 Diterima 
14 5 6.8 5 5 Diterima 
15 4 6.9 5.3 5.5 Diterima 
16 2.5 5.9 4 5 Ditolak 
17 3 5.5 5 5 Ditolak 
18 2 5.5 3 5 Ditolak 
19 2.5 6 5 5 Ditolak 
20 2 5 3.5 5 Ditolak 

jumlah 68 122.2 94.3 98.6   
Rerata 3.4 6.11 4.715 4.93   

Diterima :30% 
Ditolak : 70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4. Data Hasil Analisa Intensitas Kecerahan Jamur Kancing Beku 

 

1. Suhu Penyimpanan -15oC 

Hari 
  

Tingkat Kecerahan (L*) 
 

Rerata Tingkat 
Kecerahan (L*) 

I II III   
0 50.2 50.4 50.1 50.23 

15 49.9 50.1 50.1 50.03 
30 48.8 49.1 49.4 49.1 
45 48.9 48.2 48.7 48.6 
60 47.5 47.7 47.3 47.5 
75 46.8 47.1 46.3 46.73 

 
2. Suhu Penyimpanan -10oC 

Hari Tingkat Kecerahan (L*)  
Rerata Tingkat 
Kecerahan (L*) 

  I II III   
0 50.2 50.4 50.1 50.23 

11 49.8 49.9 49.7 49.8 
22 48.4 48.7 49.1 48.73 
33 47.3 47.2 47.1 47.2 
44 45.7 46.5 46.2 46.13 
55 45.8 45.9 45.7 45.8 
66 44.3 44.7 43.9 44.3 

 
3. Suhu Penyimpanan -5oC 

Hari Tingkat Kecerahan (L*) 
Rerata Tingkat 
Kecerahan (L*) 

  I II III   
0 50.2 50.4 50.1 50.23 
7 48.9 49.2 49.2 49.1 

14 49 48.9 48.5 48.8 
21 47.3 47.6 47.1 47.33 
28 46.1 46 46.2 46.1 
35 45.3 45.4 45.2 45.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Lampiran 5. Data Analisa Intensitas Warna Merah Jamur Kancing Beku 
 
 

1. Suhu Penyimpanan -5oC 
 

Hari Intensitas warna merah  
Rerata Tingkat 
Kecerahan (L*) 

  I II III   
0 12.5 12.3 12.2 12.3 

15 12.9 12.8 12.9 12.9 
30 13 13 13.1 13.0 
45 13.6 13.1 13.2 13.3 
60 13.7 13.5 13.9 13.7 
75 14 14 14.2 14.1 

 
 

2. Suhu Penyimpanan 10oC 
 

Hari Intensitas warna merah  
Rerata Tingkat 
Kecerahan (L*) 

  I II III   
0 11.9 12.3 12.7 12.3 

11 14.4 13.9 14.1 14.1 
22 15.6 15.5 15.9 15.7 
33 16.8 16 16.6 16.5 
44 17.3 16.9 17.9 17.4 
55 18.4 18.5 18.9 18.6 
66 19.8 19.8 20.1 19.9 

 
 

3. Suhu Penyimpanan -15oC 

Hari Intensitas warna merah   
Rerata Tingkat 
Kecerahan (L*) 

  I II III   
0 12.5 12.4 12.1 12.3 
7 13.5 13.8 13.8 13.7 

14 13.9 14.2 14 14 
21 16 15.2 15.8 15.7 
28 15.9 16.2 16.5 16.2 
35 17.8 17.6 17.9 17.8 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Lampiran 6. Data Analisa Intensitas Warna Kuning Jamur Kancing Beku 
 

1. Suhu Penyimpanan -5oC 
 

Hari Intensitas warna kuning  
Rerata Tingkat 
Kecerahan (L*) 

  I II III   
0 13.2 13.3 13.9 13.5 
7 14.4 14.5 14.2 14.4 

14 15 15.3 15.8 15.4 
21 16.8 16.1 16.8 16.6 
28 17.7 17.8 17.6 17.7 
35 18.1 18 18 18.0 
42 19.2 18.9 19.1 19.1 

 
 

2. Suhu Penyimpanan 10oC 

Hari Intensitas warna kuning  
Rerata Tingkat 
Kecerahan (L*) 

  I II III   
0 13.6 12.9 13.9 13.47 

11 14.6 14.9 15.1 14.87 
22 16.8 17 16.9 16.9 
33 17.7 18.1 17.4 17.73 
44 18.7 19 18.9 18.87 
55 19.1 19.5 18.9 19.17 
66 20.2 20.8 20.9 20.63 

 
 

3. Suhu Penyimpanan 10oC 
 

Hari Intensitas warna kuning  
Rerata Tingkat 
Kecerahan (L*) 

  I II III   
0 13.6 13.5 13.5 13.53 

15 14.1 14.9 15 14.67 
30 15.8 15.7 16 15.83 
45 15.9 17.1 16.9 16.63 
60 17 17.2 17.1 17.1 
75 18 18.2 17.2 17.8 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Lampiran 7. Data Analisa Kadar Air (%) Jamur Kancin g Beku 

 
1. Penyimpanan Pada Suhu -15oC 
 

Hari 
Kadar 
air     Rerata  

  I II III   
0 92.2 92.3 92 92.17 

15 91.8 92.2 92.1 92.03 
30 92 91.5 92 92.00 
45 91.8 92 92 92.00 
60 91.7 91.9 92 91.90 
75 91.9 91.7 91.9 91.87 
 
2. Penyimpanan Pada Suhu -10o C 

 
 

Hari 
Kadar 
air     

Rerata 
Kadar 
air  

  I II III   
11 92.2 92.3 92 92.17 
22 92.17 92.15 92 92.17 
33 91.97 91.95 91.98 91.97 
44 91.95 91.85 91.9 91.9 
55 91.8 91.82 91.78 91.8 
66 91.65 91.75 91.7 91.7 

 
 

3. Penyimpanan Pada Suhu -5oC 
 

Hari 
Kadar 
air     

Rerata 
Kadar 
air  

  I II III   
0 92.2 92.3 92 92.17 
7 91.96 91.98 91.98 91.97 

14 91.85 91.95 91.9 91.9 
21 91.77 91.85 91.89 91.84 
28 91.8 91.88 91.68 91.79 
35 91.67 91.58 91.55 91.6 
 

 
 



 

 

 
 

 
Lampiran 8 . Data Analisa Vitamin C Jamur Kancing Beku 

 
 
1. Penyimpanan Pada Suhu -15oC 
 

Hari 
Vitamin 
C     

Rerata 
Vitamin 
C 

  I II III   
0 3.56 3.49 3.67 3.57 

15 3.15 3.23 3.2 3.19 
30 2.3 2.27 2.29 2.29 
45 2.4 2.4 2.4 2.4 
60 2.17 2.3 2.1 2.19 
75 1.9 1.9 2.26 2.02 
 
2. Penyimpanan Pada Suhu -10oC 

 
 

Hari 
Vitamin 
C     

Rerata 
Vitamin 
C 

  I II III   
11 3.56 3.49 3.67 3.57 
22 3.2 3.15 3.2 3.18 
33 2.9 2.5 3 2.8 
44 2.26 2.4 2.5 2.39 
55 1.9 1.9 1.57 1.79 
66 1.4 1.9 1.5 1.6 

 
3. Penyimpanan Pada Suhu -5oC 

Hari 
Vitamin 
C     

Rerata 
Vitamin 
C 

  I II III   
0 3.56 3.49 3.67 3.57 
7 3.2 3.15 3.2 3.18 

14 2.9 2.3 2.1 2.43 
21 1.8 1.9 1.7 1.8 
28 1.4 1.38 1.39 1.39 
35 1.23 1.14 1.2 1.19 
 
 

 



 

 

 
Lampiran 9. Data Analisa Nitrogen Terlarut Jamur Kancing Beku 

 
1. Penyimpanan Pada Suhu -15oC 

 

Hari 
Nitrogen Terlarut 
    Rerata 

  I II III   
0 0.0277 0.0283 0.02808 0.02802 

15 0.0289 0.0295 0.0298 0.0294 
30 0.0307 0.02877 0.033 0.03082 
45 0.0345 0.0321 0.0299 0.03217 
60 0.0304 0.0296 0.0378 0.0326 
75 0.03782 0.037 0.0398 0.0382067 

 
 

2. Penyimpanan Pada Suhu -10oC 
 
 

Hari 
Nitrogen 
Terlarut     Rerata 

  I II III   
11 0.0277 0.0283 0.02808 0.02802 
22 0.0289 0.0295 0.0298 0.0294 
33 0.0307 0.02877 0.033 0.03082 
44 0.0304 0.0296 0.0378 0.0326 
55 0.0296 0.0378 0.0378 0.03507 
66 0.039 0.044 0.0456 0.0420 

 
 

3. Penyimpanan Pada Suhu -5oC 
 

Hari 
Nitrogen 
Terlarut     Rerata 

  I II III   
0 0.0277 0.0283 0.02808 0.02802 
7 0.0308 0.0286 0.0331 0.03083 

14 0.0345 0.0321 0.0299 0.03217 
21 0.0304 0.0296 0.0378 0.0326 
28 0.03782 0.037 0.0398 0.03820 
35 0.0382 0.0389 0.0411 0.0392 
 
 
 
 

 
 



 

 

Lampiran 10. Data Analisa Gula Reduksi Jamur Kancing Beku 
 
1. Penyimpanan Pada Suhu -5oC 
 

Hari 
Gula Reduksi 
  Rerata 

  I II III   

0 0.00055 0.00018 0.00086 0.00053 

15 0.00057 0.00062 0.0021 0.00109 

30 0.00196 0.0016 0.00077 0.00144 

45 0.001687 0.00154 0.0017 0.00164 

60 0.0018 0.0016 0.00171 0.00170 

75 0.00177 0.0016 0.0018 0.00172 
 
2. Penyimpanan Pada Suhu -10oC 
 

Hari 
Gula Reduksi 
    Rerata 

  I II III   

11 0.00055 0.00018 0.00086 0.00053 

22 0.00049 0.00082 0.00105 0.00079 

33 0.0016 0.0024 0.00056 0.00152 

44 0.0018 0.00163 0.00177 0.00173 

55 0.0016 0.00154 0.0017 0.00161 

66 0.00141 0.0015 0.0014 0.00143 
 
3. Penyimpanan Pada Suhu -15oC 

Hari 
Gula Reduksi 
    Rerata 

  I II III   

0 0.00055 0.00018 0.00086 0.00053 

7 0.000447 0.00041 0.00042 0.00043 

14 0.0011 0.00079 0.00074 0.00088 

21 0.001 0.0011 0.00128 0.00113 

28 0.0018 0.00136 0.0013 0.00148 

35 0.0013 0.0014 0.00127 0.00132 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Lampiran 11. Perhitungan Orde Reaksi Jamur Kancing Beku 

 
1. Parameter Warna 
 

Perubahan Warna 
Suhu -5oC Suhu -10oC Suhu -15oC 

Penga
matan 
(Hari) 

∆E Ln ∆E Penga
matan 
(Hari) 

∆E Ln ∆E Pengama
tan 

(Hari) 

∆E Ln ∆E 

0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 
7 2.22 0.79 11 2.32 0.841567 15 1.36 0.307485 

14 3.3 1.19 22 5.04 1.617406 30 2.64 0.970779 
21 4.74 1.56 33 6.65 1.894617 45 3.69 1.305626 
28 5.9 1.78 44 8.48 2.13771 60 4.71 1.549688 
35 7.28 1.99 55 8.9 2.186051 75 5.83 1.763017 
42 9.76 2.28 

      

49 11.79 2.47 
56 13.35 2.59 
63 15.45 2.74 

 

 

 



 

 

2. Parameter Kadar Air (%) 
Perubahan Kadar Air 

Suhu -5oC Suhu -10oC Suhu -15oC 
Penga
matan 
(Hari) 

KA Ln KA Penga
matan 
(Hari) 

KA Ln KA Penga
matan 
(Hari) 

KA Ln KA 

0 92.17 4.523635 0 92.17 4.523635 0 92.17 4.523635 
7 91.97 4.521462 11 92.11 4.522984 15 92.03 4.522115 

14 91.9 4.520701 22 91.97 4.521462 30 92 4.521789 
21 91.84 4.520048 33 91.96 4.521354 45 92 4.521789 
28 91.79 4.519503 44 91.8 4.519612 60 91.9 4.520701 
35 91.6 4.517431 55 91.7 4.518522 75 91.87 4.520375 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

3. Parameter Vitamin C (mg/100ml) 
Perubahan Vitamin C 

Suhu -5oC Suhu -10oC Suhu -15oC 
Pengama

tan 
(Hari) 

Vit 
C 

Ln Vit 
C 

Pengam
atan 

(Hari) 

Vit 
C 

Ln Vit 
C 

Pengam
atan 

(Hari) 

Vit C Ln Vit C 

0 3.57 1.27 0 3.57 1.27 0 3.57 1.27 
7 3.2 1.16 11 3.1 1.13 15 3.2 1.16 

14 2.39 0.87 22 2.8 1.03 30 2.4 0.88 
21 1.62 0.48 33 2.39 0.87 45 1.6 0.47 
28 1.2 0.18 44 1.6 0.47 60 1.59 0.46 
35 0.6 -0.51 55 1.62 0.48 75 1.19 0.17 

 

 

 



 

 

4. Parameter Nitrogen Terlarut (%) 
 

Perubahan Nitrogen Terlarut 
Suhu -5oC Suhu -10oC Suhu -15oC 

Penga
matan 
(Hari) 

N Ln N Penga
matan 
(Hari) 

N Ln N Peng
amat
an 

(Hari
) 

N Ln N 

0 0.02802 -3.57498 0 0.02802 -3.57498 0 0.02802 -3.57498 
7 0.03082 -3.47969 11 0.0294 -3.52676 15 0.0294 -3.526761 

14 0.0322 -3.43579 22 0.0308 -3.47969 30 0.030817 -3.479689 
21 0.0336 -3.39323 33 0.0336 -3.39323 45 0.0322 -3.435789 
28 0.0378 -3.27492 44 0.0364 -3.31319 60 0.0336 -3.393229 
35 0.0392 -3.23857 55 0.042 -3.17009 75 0.03782 -3.274917 

 

 

 

 



 

 

5. Parameter Gula Reduksi (%) 
 

Perubahan Gula Reduksi 
Suhu -5oC Suhu -10oC Suhu -15oC 

Penga
matan 
(Hari) 

A Ln A Penga
matan 
(Hari) 

A Ln A Penga
matan 
(Hari) 

A Ln A 

0 0.00054 -7.52976 0 0.00054 -7.52976 0 0.00054 -7.52976 
7 0.00108 -6.83525 11 0.00079 -7.13245 15 0.00043 -7.7401 

14 0.00145 -6.53379 22 0.00151 -6.49453 30 0.00087 -7.04528 
21 0.00163 -6.42035 33 0.00172 -6.35967 45 0.00113 -6.78259 
28 0.00170 -6.37664 44 0.00161 -6.42933 60 0.00148 -6.51396 
35 0.00172 -6.36812 55 0.00182 -6.31045 75 0.00132 -6.6282 
 

               

 

 



 

 

Lampiran 12. Perhitungan Energi aktivasi Pada Masing-Masing 

Karakteristik Mutu 

1. Parameter Warna 

Persamaan Regresi Linier 1/T vs ln k 

y = -6699.3x + 23.487 

Ln k = ln ko – EA/R (1/T) 

b = EA /R 

EA =6699.3 x 1.986 kal/mol oK 

EA= 13304.8098 kal/mol oK 

2. Kadar Air  

Persamaan Regresi Linier 1/T vs ln k 

y =  -41672x + 152.1 

Ln k = ln ko – EA/R (1/T) 

b = EA /R 

EA =  41672 x 1.986 kal/mol oK 

EA= 82760.592 kal/mol oK 

3. Vitamin C 

Persamaan Regresi Linier 1/T vs ln k 

y =  -6766x + 22.69 

Ln k = ln ko – EA/R (1/T) 

b = EA /R 

EA =  6766x 1.986 kal/mol oK 

EA= 13437.276kal/mol oK 

 



 

 

4. Nitrogen Terlarut 

Persamaan Regresi Linier 1/T vs ln k 

y =  -7621.4 x +23,82 

Ln k = ln ko – EA/R (1/T) 

b = EA /R 

EA =  7621.4 x 1.986 kal/mol oK 

EA=  15136.1004 kal/mol oK 

 

5. Gula Reduksi 

Persamaan Regresi Linier 1/T vs ln k 

y =  -7607.9 x+18.01 

Ln k = ln ko – EA/R (1/T) 

b = EA /R 

EA =  7607.9 x 1.986 kal/mol oK 

EA=  15109.2894 kal/mol oK 

Keterangan: ln ko = intersep 

  EA /R = Slope 

  EA= Energi aktivasi 

  R = Konstanta Gas ideal (1.986 kal / mol oK) 

  T = Suhu Penyimpan  

 

 

 

 



 

 

Lampiran 13. Perhitungan Umur Simpan Jamur Kancing Beku Dengan 

Parameter Perubahan Warna (∆E) Menggunakan Model 

Arrhenius 

1. Umur Simpan Jamur Kancing Beku Pada suhu -5oC 

Persamaan Regresi Linier 1/T vs ln k yang memiliki EA terkecil 

y =  -7607.9 x+18.01 

Ln k = ln ko – EA/R (1/T) 

Ln k = 18.01 – 7607.9 (1/268) 

Ln k = -2.7848 

k = 0.2208 

Perhitungan Umur Simpan Berdasarkan Reaksi orde nol : 

Ao – At = -k. t 

t = (Ao – At)/k 

t = 15.45 / 0.2208 

t = 69.97 hari 

2. Umur Simpan Jamur Kancing Beku Pada suhu -10oC 

Persamaan Regresi Linier 1/T vs ln k yang memiliki EA terkecil 

y =  -7607.9 x+18.01 

Ln k = ln ko – EA/R (1/T) 

Ln k = 18.01 – 7607.9 (1/263) 

Ln k = -1.9438 

k = 0.1432 

 

 



 

 

 

Perhitungan Umur Simpan Berdasarkan Reaksi orde nol : 

Ao – At = -k. t 

t = (Ao – At)/k 

t = 15.45 / 0.1432 

t = 107.89 hari 

3. Umur Simpan Jamur Kancing Beku Pada suhu -15oC 

Persamaan Regresi Linier 1/T vs ln k yang memiliki EA terkecil 

y =  -7607.9 x+18.01 

Ln k = ln ko – EA/R (1/T) 

Ln k = 18.01 – 7607.9 (1/258) 

Ln k = -2.47928 

k = 0.0838 

Perhitungan Umur Simpan Berdasarkan Reaksi orde nol : 

Ao – At = -k. t 

t = (Ao – At)/k 

t = 15.45 / 0.0838 

t = 184. 36 hari 

4. Umur Simpan Jamur Kancing Beku Pada Suhu Penyimpanan Beku -

18oC 

y =  -7607.9 x+18.01 

Ln k = ln ko – EA/R (1/T) 

Ln k = 18.01 – 7607.9 (1/255) 

Ln k = - 2.7848 



 

 

 

k = 0.061743615 

Perhitungan Umur Simpan Berdasarkan Reaksi orde nol : 

Ao – At = -k. t 

t = (Ao – At)/k 

t = 15.45 / 0.061743615 

t = 250.23 hari  

 

 

 

 

 

 

 


