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MENINGKATKAN KUALITAS GULA MERAH TEBU RAKYAT DI ACEH TENGAH 
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Gula merah tebu diproduksi secara tradisional oleh sejumlah kelompok usaha di Desa Blang Mancung 
(Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah), salah satunya adalah Kelompok Usaha Sara Ate yang 
dijalankan oleh beberapa pemuda setempat sejak 2010. Produk gula ini dijual ke Medan untuk 
dimanfaatkan dalam berbagai industri makanan. Harga jual gula merah tebu tersebut masih murah, yaitu 
sekitar Rp. 5000,- per kilogram karena kandungan pengotor padat yang masih tinggi. Melalui penerapan 
teknologi ini, perbaikan proses produksi dilakukan untuk menurunkan kadar pengotor tersebut. 
Saringan stainless steel dua tingkat dipasang untuk menyaring padatan kasar yang terbawa bersama nira 
tebu yang keluar dari mesin pengepres. Cairan nira hasil penyaringan selanjutnya dialirkan ke peralatan 
baru terpasang yaitu tangki pengendap (settler) yang berfungsi mengendapkan partikel pasir atau tanah 
yang masih terbawa. Untuk menghindari masuknya pasir atau tanah ke dalam wadah pemasakan maka 
konstruksi dapur atau tungku juga telah diperbaiki. Sebagai hasilnya, Kelompok Usaha Sara Ate telah 
dapat memproduksi gula merah tebu dengan kualitas jauh lebih baik dimana kadar pengotor padat turun 
menjadi 2,2% dan tampilan warnanya juga menjadi lebih cerah sehingga telah dapat memenuhi baku 
mutu II gula merah tebu SNI 01-6237-2000. 
 

Kata kunci: Alat pengendap, ampas, gula merah tebu, penyaringan, dan pengotor tak larut. 
 

 

PENGGUNAAN BAHAN PEMUCAT PADA PRODUKSI KACANG GARING 
 
 

Nanik Indah Setianingsih*, Herry Yuli Christianto, dan Nilawati 
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, Jl. Ki mangunsarkoro No. 6 Semarang 

*E-mail: indahsnanik@yahoo.co.id 

 
Beberapa industri kacang garing menggunakan bahan tambahan berupa tawas untuk membuat warna 
kacang tampak lebih cerah dan bersih. Penggunaan tawas dalam proses produksi makanan tidak 
disarankan karena selain tidak terdaftar sebagai bahan tambahan pangan juga dapat menimbulkan efek 
negatif bagi kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan bahan pengganti tawas dalam 
produksi kacang garing yang efektif sebagai bahan pemucat dan tidak menimbulkan efek yang negatif 
terutama untuk kesehatan tubuh. Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan percobaan acak 
lengkap faktorial dengan faktor jenis bahan pemucat dan waktu perendaman. Hasil analisa sidik ragam 
terhadap nilai kecerahan kacang menunjukkan bahwa 87,50% perlakuan menghasilkan nilai kecerahan 
yang berbeda secara signifikan terhadap kontrol. Nilai kecerahan optimal didapat pada penggunaan 
bahan pemucat sebesar 1% baik dengan kalsium oksida maupun kalsium sulfat. Penggunaan kalsium 
sulfat memberikan rata-rata nilai kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan kalsium oksida. 
Hasil uji organoleptik secara hedonik menunjukkan panelis menyukai rasa, tekstur dan warna kacang 
secara umum. Perlakuan waktu perendaman dan jenis pemucat konsentrasi 1% tidak mempengaruhi 
perbedaan dalam penilaian organoleptik secara signifikan. Hasil analisa berdasarkan persyaratan mutu, 
kacang garing dengan perlakuan waktu perendaman dan jenis pemucat konsentrasi 1% memenuhi 
standar yang ditetapkan. 
 

Kata kunci: Bahan tambahan pangan, kacang, pemucat, dan tawas 
 
 



Hasil Penelitian Industri  Volume 27, No. 2, Oktober 2014 
 

v

 

JURNAL HASIL PENELITIAN INDUSTRI 

 Volume 27, No. 2, Oktober 2014 
 

 

ABSTRAK 
 

 
REVIEW KONSTANTA-KONSTANTA KINETIKA PERTUMBUHAN BAKTERI-
BAKTERI ANAEROBIK PADA PEMBUATAN BIOGAS DARI KOTORAN SAPI 

 
 

Arini Wresta 
Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Kompleks LIPI Gd. 20, Jl Sangkuriang, Bandung 40135 
Email: awresta@gmail.com, arini.wresta@lipi.go.id 

 
 
Parameter-parameter penting yang diperlukan untuk perancangan proses dan perancangan digester 
biogas adalah konstanta-konstanta kinetika. Penelitian ini mengkaji konstanta-konstanta kinetika untuk 
pembuatan biogas dari kotoran sapi. Kajian kinetika didasarkan pada kinetika pertumbuhan sel bakteri-
bakteri anaerobik dengan penyederhanaan peruraian senyawa organik menjadi biogas melalui satu 
tahapan utama proses yang dilakukan oleh bakteri metanogen. Nilai µg diwakili dengan Persamaan 
Monod. Dari hasil kajian ini diperoleh kisaran nilai konstanta-konstanta kinetika untuk pembuatan 
biogas dari kotoran sapi berupa , , 

VSCHY /4
,

VSCOY /2
, 

XVSY /
, 

XCHY /4
 dan

 XCOY /2
berturut-turut 

sebesar 0,0433 hari-1 sampai 0,1386 hari-1, 21,23 mg/L, 478,42 LCH4/kg VS, 438,02 L CO2/kg VS, 
30,9278 g VS/g sel, 14,7965 L CH4/g sel, dan 13,5470 L CO2/g sel. 
 
Kata kunci : Bakteri anaerobik, biogas, konstanta kinetika, kotoran sapi, dan pertumbuhan sel. 
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Email: ruskadir@batan.go.id 

 
Penelitian mengenai aplikasi teknologi iradiasi di bidang pengawetan bahan pangan telah dilakukan relatif 
cukup lama yaitu dimulai sekitar tahun 1950-an sampai dengan sekarang.  Salah satu keunggulan teknologi 
iradiasi sebagai teknologi alternatif pengawetan bahan pangan adalah tidak menimbulkan residu dan dapat 
mempertahankan kualitas bahan pangan termasuk kualitas gizinya yang relatif tidak berubah. Penelitian 
mengenai pengaruh iradiasi terhadap kualitas sambal tradisional telah dilakukan.  Sambal tradisional yang 
diperoleh dari salah satu supermarket di Jakarta Selatan diiradiasi dengan dosis 5 kGy dan 0 kGy sebagai 
kontrol. Tiga merek sambal tradisional yang ada di pasaran yaitu merek A, B dan merek C yang telah 
disiapkan dalam kemasan dimasukkan dalam kantong karton pada ukuran tertentu lalu diiradiasi pada dosis 5 
kGy, dan sambal yang tidak diiradiasi (kontrol) disiapkan sebagai pembanding. Pada sambal baik yang 
diiradiasi maupun  kontrol dilakukan pengujian kualitas fisiko-kimia dan mikrobiologi, yaitu: pH, kadar air, 
aktivitas air (Aw), kadar protein, dan lemak serta total mikroba (ALT), kapang, total koliform, dan 
Staphylococcus aureus. Pada kontrol (0 kGy), dilakukan pengujian logam berat.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa iradiasi dapat meningkatkan  kualitas higienik sambal tradisional terutama dengan 
menurunkan cemaran mikroba 2–3 log cycle pada dosis 5 kGy.  Pada sambal tradisional tidak ditemukan 
cemaran logam berat yang berarti. Peningkatan kualitas higienik sambal tradisional diharapkan 
meningkatkan daya saing agroindustri sambal tradisional dalam rangka mendorong peningkatan 
perekonomian masyarakat. 
 
Kata kunci: Agroindustri, bahan pangan, daya saing, iradiasi, dan sambal tradisional. 
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KARAKTERISASI BAKTERI SELULOLITIK SIMBION RAYAP ASAL TAMAN NASIONAL 
BUKIT BAKA BUKIT RAYA, KALIMANTAN BARAT  

 
Mohamad Rusdi Hidayat* dan Hidayati  

Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak, Jl. Budi Utomo No.41 Pontianak 78243 
*E-mail: mr-hidayat@kemenperin.go.id 

 
Selulase merupakan salah satu kelompok enzim yang paling sering digunakan di dunia industri. Kelompok enzim 
ini umumnya dihasilkan oleh mikroorganisme. Rayap merupakan salah satu Arthropoda yang memanfaatkan 
mikroorganisme simbion di ususnya guna mencerna selulosa yang dikonsumsinya. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengkarakterisasi bakteri selulolitik yang telah diisolasi sebelumnya dari saluran pencernaan rayap yang 
berasal dari Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kalimantan Barat. Isolat-isolat yang digunakan adalah isolat 
MRH.13.S, isolat MRH.13.AF, dan isolat MRH.13.O2. Karakterisasi yang dilakukan meliputi penentuan kurva 
pertumbuhan isolat, serta penentuan pH dan suhu optimum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat 
MRH.13.S memiliki waktu optimum 36 jam, pH optimum pada kondisi asam, dan suhu optimum 60˚C. 
Selanjutnya isolat MRH.13.AF memiliki waktu optimum 24 jam, pH optimum juga pada kondisi asam, dan suhu 
optimum 60˚C. Dan isolat MRH.13.O2 memiliki waktu optimum 48 jam, dengan pH optimum pada kondisi asam 
hingga netral, dan suhu optimum di 60˚C 
 
Kata kunci : Bakteri selulolitik, rayap, dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya 
 

 

FORMULASI DAN ANALISIS DESKRIPTIF KUANTITATIF RAISIN CAKE BERBASIS 
TEPUNG KOMPOSIT KACANG MERAH, KEDELAI, DAN JAGUNG 

 
Santi Dwi Astuti1)2),*, dan  Nuri Andarwulan1)3) 

1)Dept. Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor 
2)Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Jenderal Soedirman  

3)SEAFAST Center, Institut Pertanian Bogor 
*E-mail : santi_tpunsud@yahoo.com 

 
Tepung komposit kacang-kacangan dan biji-bijian dapat diformulasi untuk mendapatkan komposisi zat gizi dan 
komponen bioatif sebagai ingridien pangan fungsional.  Penelitian ini menggunakan kacang merah dan kedelai 
sebagai sumber protein nabati yang kaya serat pangan dan zat gizi mikro; serta pati jagung untuk memperbaiki 
sifat reologi produk pangan. Penelitian ini bertujuan untuk formulasi raisin cake dari tepung komposit dengan 
kandungan zat gizi tinggi dan analisis mutu sensorinya menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.  
Tepung komposit terdiri atas kacang merah, kedelai dan jagung dengan rasio 65:25:10. Proporsi tepung komposit 
sebagai pensubstitusi tepung terigu dalam pembuatan raisin cake yaitu 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Analisis 
deskriptif kuantitatif dilakukan menggunakan 10 orang panelis terlatih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara sensori, produk dengan substitusi tepung komposit hingga 100% memiliki intensitas yang sama dengan 
kontrol (raisin cake dengan terigu 100%) pada atribut mutu elastisitas, homogenitas rongga, warna crust, aroma 
dan rasa milky, rasa raisin (manis, asam, pahit), dan aftertaste fatty. Secara fisik, raisin cake dengan substitusi 
tepung komposit hingga 50% memiliki nilai kekerasan dan elastisitas yang tidak berbeda dengan kontrol. Raisin 
cake dengan substitusi tepung komposit kacang merah, kedelai dan jagung pada proporsi 50% terhadap tepung 
terigu dapat digolongkan sebagai pangan fungsional dengan klaim sebagai sumber vitamin B6 yang baik; dan 
sebagai sumber protein, serat pangan, kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan vitamin C yang sangat baik. 
Meskipun tingkat preferensi produk tersebut tidak berbeda dengan kontrol, namun kadar vitamin B1 dan vitamin 
B3-nya lebih rendah dibanding kontrol. Raisin cake dengan tepung komposit 50% direkomendasikan untuk 
dikonsumsi sebagai menu sarapan pagi. Berdasarkan angka kecukupan gizi untuk pangan umum, dalam setiap 
penyajian (100g), produk tersebut mampu memenuhi kebutuhan gizi harian sebesar 16.48% protein, 6.82% serat 
pangan total, 6.38% kalsium, 10.46% magnesium, 17.96% fosfor, 7.58% kalium, 7.36% seng, 0.78% vitamin C, 
dan 23.5% vitamin B6. 
 
Kata kunci : Analisis deskriptif kuantitatif, kacang merah, kedelai, raisin cake, dan tepung komposit 
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Marwan1)*, Eti Indarti2), Yusya Abubakar2), dan Normalina Arpi2) 
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2)Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 

*Email : marwan_husin@yahoo.com  
 
 
 

Brown cane sugar is traditionally produced by small enterprises at Desa Blang Mancung (Ketol District, 
Aceh Tengah Regency), one of them is Sara Ate Enterprise run by a group of local young men since 2010. 
The product is purchased by food industries in Medan and used as ingredients. However, its price was rather 
low around Rp. 5000,- per kilogram due to high content solid impurities. In this work, we introduced an 
improved design of solid separation equiment to remove un-dissolved content of the brown cane sugar juice. 
A two stage stainless steel screen was applied to filter solids from the juice. The screen also separated 
entrained bagasse. The filtrate was then flowed to a settler that allows further separation of solids such as 
sand or clay. To minimize possibility of impurities entrainment during cooking process, the furnace was also 
modified by using concrete construction. As the result, much better brown cane sugar was produced with 
much lower solid impurities (2.2% w/w) and brighter appearance, thus complying grade II SNI 01-6237-
2000. 
  
Keywords: Bagasse, brown cane sugar, filtration, un-dissolved impurities, and settler. 
 
 

 
THE USE OF BLEACH IN CRISPY PEANUT PRODUCTION 

 
 

Nanik Indah Setianingsih*, Herry Yuli Christianto, dan Nilawati 
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, Jl. Ki mangunsarkoro No. 6 Semarang 

*E-mail: indahsnanik@yahoo.co.id 
 
 

Some of crispy peanut industry used alum as additive in order to make the color of peanut looks white and 
clean. Using alum in food production is not recommended, because alum is unlisted as additive food and also 
has negatif effect for health. The aim of this research was to find additive to replace alum in crispy peanut 
production, effective in bleaching  and don’t have negatif effect for health. This research used completly 
random factorial design with kind of bleach and time of dyeing factor. The result of variant analysis of 
lightness level parameter show that 87,5% of treatment resulted lightness level value different with control 
significantly. Most of optimal  lightness level value be obtained in using 1% of bleach both of calcium sulfat 
and calcium oxide. Use of calsium sulfat resulted higher of lightness level value than calsium oxide. The 
result of organoleptic test show that panelist liked taste, texture and color of crispy peanut commonly. 
Treatment with time of dyeing and kind of bleach 1% concentration did not affecting the difference in 
organoleptic valuation significantly. The result analysis base of quality requirements, crispy peanut with time 
of dyeing and kind of bleach 1% concentration treatment meet the determined standard. 

 
Keywords: Additive food, alum, bleach, and peanut. 
 



Hasil Penelitian Industri  Volume 27, No. 2, Oktober 2014 
 

viii 

 

JURNAL HASIL PENELITIAN INDUSTRI 

 Volume 27, No. 2, Oktober 2014 
 

 

ABSTRACT 
 

 
REVIEW OF GROWTH KINETIC CONSTANTS OF ANAEROBIC BACTERIAS 
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Arini Wresta 
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Kompleks LIPI Gd. 20, Jl Sangkuriang, Bandung 40135 
Email: awresta@gmail.com, arini.wresta@lipi.go.id 

 
The important parameters needed for process and digester design in biogas production are kinetic 
constants. This research will study these constants for biogas production from cow manure. The study is 
based on anaerobic bacterias cell growth kinetic with simplifying the organic degradation to biogas in 
one main step that is done by mathanogenic bacterias, and the value of µg is represented by Monod 
Equation. From this research it is obtained the value of kinetic constant for cow manure biogas 
production i.e. , , 

VSCHY /4
,

VSCOY /2
, 

XVSY /
, 

XCHY /4
 and

 XCOY /2
respectively of 0,0433 day-1 to 

0,1386 day-1, 21,23 mg/L, 478,42 L CH4/kg VS, 438,02 L CO2/kg VS, 30,9278 g VS/g sel, 14,7965 L 
CH4/g cell, dan 13,5470 L CO2/g cell. 
 

Keywords: Anaerobic bacteria, biogas, cell growth, cow manure, and kinetic constant. 

 
 
 

IRRADIATION EFFECT ON THE QUALITY OF TRADITIONAL SAUCE 
 
 

Idrus Kadir 
Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR)-BATAN, Jakarta 

Email: ruskadir@batan.go.id 
 

Research on the application of irradiation technology in the field of food preservation has done 
relatively long which began around the 1950s to the present. One of the benefits of irradiation 
technology as an alternative technology for food preservation is not causing residue and can maintain 
the quality of foodstuffs including nutritional quality remained relatively unchanged. Research on the 
effect of irradiation on the quality of traditional sauce has been done. Tradisional sauce obtained from 
one of the supermarkets in South Jakarta were irradiated with doses of 5 kGy and 0 kGy as controls . 
Three brands of traditional sauce on the market are brands A , B and C which have been prepared in 
packaging bag included in the carton at a certain size and then irradiated at a dose of 5 kGy , and the 
sauce is not irradiated (control) was prepared for comparison . At both the irradiated sauce and 
unirradiated  as control were tested those fisico-chemistry and microbiology quality namely: pH , water 
content , water activity ( Aw ), protein content, fat content total microbial ( ALT ),  molds and yeasts , 
total coliforms , and Staphylococcus aureus . In the control (0 kGy), conducted testing heavy metal.  
The results showed that irradiation can improve the hygienic quality of traditional sauce by reducing 
microbial contamination 2-3 log cycle at a dose of 5 kGy . In the traditional sauce found no significant 
heavy metal contamination.  Improved hygienic quality of traditional sauce  that expected to increase 
the competitiveness of agro- industry of traditional sauce in order to boost the economy. 
 

Keywords: Agro-industry, competitiveness, food,  irradiation, and traditional sauce.  
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CHARACTERIZATION OF CELLULOLYTIC BACTERIA TERMITE SYMBIONT FROM 
BUKIT BAKA BUKIT RAYA NATIONAL PARK, WEST KALIMANTAN 
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*E-mail: mr-hidayat@kemenperin.go.id 
 

Cellulase is the third largest industrial enzyme worldwide. This enzyme is produced by microorganisms. 
Termite is one of the arthropods that could utilize symbiotic microorganisms in their gut to digest 
lignocellulose. The purpose of this study was to characterize the cellulolytic bacteria that have been 
previously isolated from termites gut originated from the Bukit Baka Bukit Raya National Park. Isolates used 
were isolate MRH.13.S, isolate MRH.13.AF, and isolate MRH.13.O2. Characterizations conducted were on 
the determination of the isolates growth curve, as well as the determination of the optimum pH and 
temperature. The results showed that isolate MRH.13.S have an optimum time at 36 hours. While isolate 
MRH.13.AF isolates had optimum time at 24 hours. Both isolates have optimum pH in acidic conditions, 
and optimum temperature of 60˚C. And isolates MRH.13.O2 have an optimum time of 48 hours, with an 
optimum pH in acidic to neutral and optimum temperature of 60˚C. 
 

Keywords: Bukit Baka Bukit Raya National Park, cellulolytic bacteria, and termite. 
 

 

THE FORMULATION AND QUANTITATIVE DESCRIPTIVE ANALYSIS OF RAISIN CAKE 
BASED ON COMPOSITES FLOUR: REDBEAN, SOYBEAN, AND CORN 
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Composite flour based on nuts and seeds can be formulated to obtain nutrient composition and bioactive 
compound as functional food ingredient. This study was using red bean and soybean flour as a source of 
protein that rich in dietary fiber and micronutrients, and corn starch to improve the rheological properties of 
product. The aimed of study was formulation of raisin cake based on composite flour rich in nutrients 
content and sensory analysis using quantitative descriptive analysis method. Composite flour was consisting 
of red beans, soybeans and corn in the ratio of 65:25:10. The proportion of composite flour as wheat flour 
substitution  in raisin cake production were 0%, 25%, 50%, 75%, and 100%. Quantitative descriptive 
analysis was performed using 10 trained panelists. The results showed that product with composite flour up 
to 100% has same intensity with control (raisin cake with 100% wheat flour) on sensory attributes i.e. 
elasticity, homogeneity, crust color, milky aroma and taste, raisin taste (sweet, acid, bitter), and fatty 
aftertaste. Raisin cake with composite flour substitution up to 50 % have the same hardness and elasticity 
values with control. Raisin cake with 50% composite flour substitution can be classified as functional food 
with claims as a good source of vitamin B6, and as very good source of protein, dietary fiber, calcium, 
magnesium, phosphorus, potassium, and vitamin C. Although product have the same preferences with 
control, its have lower on vitamin B1 and vitamin B3 than control. Raisin cake with 50 % composite flour 
was recommended to be consumed as a breakfast menu. Based on the nutrition adequation for general food, 
in each serving size (100g) of product was able to fulfill the daily nutrition needs i.e. 16.48 % protein, 6.82 
% total dietary fiber, 6.38 % calcium, 10.46% magnesium, 17.96% phosphorus, 7.58% potassium, 7.36% 
zinc, 0.78% vitamin C, and 23.5% vitamin B12, respectively. 
 

Keywords: Composite flour, quantitative descriptive analysis, raisin cake, red bean, and soybean. 
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MENINGKATKAN KUALITAS GULA MERAH TEBU RAKYAT DI 
ACEH TENGAH 
(Modification of Solid Impurities Removal Process to Improve Brown Cane 
Sugar Quality Traditionally Produced in Aceh Tengah) 
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ABSTRAK.  Gula merah tebu diproduksi secara tradisional oleh sejumlah kelompok 
usaha di Desa Blang Mancung (Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah), salah 
satunya adalah Kelompok Usaha Sara Ate yang dijalankan oleh beberapa pemuda 
setempat sejak 2010. Produk gula ini dijual ke Medan untuk dimanfaatkan dalam berbagai 
industri makanan. Harga jual gula merah tebu tersebut masih murah, yaitu sekitar                
Rp. 5000,- per kilogram karena kandungan pengotor padat yang masih tinggi. Melalui 
penerapan teknologi ini, perbaikan proses produksi dilakukan untuk menurunkan kadar 
pengotor tersebut. Saringan stainless steel dua tingkat dipasang untuk menyaring padatan 
kasar yang terbawa bersama nira tebu yang keluar dari mesin pengepres. Cairan nira 
hasil penyaringan selanjutnya dialirkan ke peralatan baru terpasang yaitu tangki 
pengendap (settler) yang berfungsi mengendapkan partikel pasir atau tanah yang masih 
terbawa. Untuk menghindari masuknya pasir atau tanah ke dalam wadah pemasakan 
maka konstruksi dapur atau tungku juga telah diperbaiki. Sebagai hasilnya, Kelompok 
Usaha Sara Ate telah dapat memproduksi gula merah tebu dengan kualitas jauh lebih baik 
dimana kadar pengotor padat turun menjadi 2,2% dan tampilan warnanya juga menjadi 
lebih cerah sehingga telah dapat memenuhi baku mutu II gula merah tebu SNI 01-6237-
2000.  
 

Kata kunci:  Alat pengendap, ampas, gula merah tebu, penyaringan, dan pengotor tak 
larut. 

 
ABSTRACT.  Brown cane sugar is traditionally produced by small enterprises at Desa 
Blang Mancung (Ketol District, Aceh Tengah Regency), one of them is Sara Ate Enterprise 
run by a group of local young men since 2010. The product is purchased by food industries 
in Medan and used as ingredients. However, its price was rather low around Rp. 5000,- 
per kilogram due to high content solid impurities. In this work, we introduced an improved 
design of solid separation equiment to remove un-dissolved content of the brown cane 
sugar juice. A two stage stainless steel screen was applied to filter solids from the juice. 
The screen also separated entrained bagasse. The filtrate was then flowed to a settler that 
allows further separation of solids such as sand or clay. To minimize possibility of 
impurities entrainment during cooking process, the furnace was also modified by using 
concrete construction. As the result, much better brown cane sugar was produced with 
much lower solid impurities (2.2% w/w) and brighter appearance, thus complying grade II 
SNI 01-6237-2000 .   
 

Keywords: Bagasse, brown cane sugar, filtration, un-dissolved impurities, and settler. 
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1.  PENDAHULUAN 
 
 Industri gula Indonesia mempunyai 
sejarah panjang. Produksi gula berasal dari 
bahan baku tebu, diolah menjadi nira tebu 
dan selanjutnya menjadi gula kristal putih 
melalui beberapa langkah proses yang 
panjang (Spencer, 2014). Nira tebu adalah 
cairan yang diekstraksi dari batang tebu. 
Cairan ini mengandung gula antara 10~20 
% (b/v). Pemanfaatan nira tebu lainnya 
adalah diolah menjadi minuman ringan, 
minuman beralkohol, sirup tebu, dan nata 
de saccha. Nira tebu juga dapat diolah 
menjadi gula merah tebu. Nira tebu  
memiliki keuntungan yang tidak dimiliki 
oleh bahan lain seperti nira aren ataupun 
nira kelapa. Hasil riset National Center for 
Scientific Research di Havana (Kuba) 
menyatakan tebu mengandung senyawa 
Octacosanol, sejenis alkohol rantai panjang 
yang mampu menurunkan dan mengontrol 
kadar kolesterol dalam darah tanpa efek 
samping, dan menghambat penumpukan 
plak pada dinding pembuluh darah 
(Brekhman dan Nesterenko, 1983). 
Kelebihan ini dapat menjadikan  nilai jual 
tersendiri yang menjadikan  gula merah 
tebu ini berbeda dari gula  dengan bahan  
baku  lainnya (Cahyaningrum, 2012). Hal 
ini  menjadikan pembuatan gula merah 
tebu sebagai peluang  usaha dengan 
prospek  baik. 
 Keberadaan industri gula merah tebu 
ditemukan di Kecamatan Ketol Kabupaten 
Aceh Tengah, diantaranya adalah oleh 
Kelompok Usaha Sare Ate. Usaha ini 
dilakukan oleh beberapa pemuda di Desa 
Blang Mancung (Kecamatan Ketol) sejak 
tahun 2010 dengan modal usaha bantuan 
kredit lunak dari Bank BRI. Luas area tebu 
di wilayah tersebut berkisar 450 hektar, 
rata-rata petani memiliki luas lahan 0,4-1,0 
hektar. Gula merah tebu selama ini dijual 
ke Medan untuk diolah lebih lanjut. Pada 
Kelompok Usaha Sare Ate menghasil 3 
jenis gula merah tebu, yaitu gula cair, gula 
kristal dan gula barang.  
 Harga jual gula merah tebu sangat 
dipengaruhi oleh kualitas, yang merujuk 

kepada standar SNI 01-6237-2000 yaitu 
bahan tak larut air, kadar air, sukrosa, 
glukosa dan bahan tambahan lainnya. Saat 
ini, hasil gula tebu yang dihasilkan masih 
memiliki kadar kotoran yang tinggi. Hasil 
analisa gula merah yang dihasilkan 
kandungan impurities mencapai 5,6%. 
Kotoran dapat berupa pasir, ampas tebu 
dan sebagian kayu kecil. Kotoran pada gula 
tersebut disebabkan oleh penyaringan yang 
tidak sempurna pada nira setelah proses 
pengepresan tebu dengan melewati bagian 
saringan kawat kasar dan tidak dilakukan 
pemisahan terhadap pasir (Gambar 1). 
Tebu yang telah dipres dialirkan langsung 
kedalam bak pemasakan, sehingga 
sebagian ampas dan pasir terikut kedalam 
proses pemasakan. Kondisi ini akhirnya 
menyebabkan rendahnya harga gula tebu 
yang berkisar Rp 5.000,- per kilogram.  
 

 
Gambar 1.  Alat penampung nira dari 

pengepres dan saring kawat 
 

Proses pemisahan partikel padatan 
dari fluida dapat dilakukan dengan cara 
penyaringan dan pengendapan gravitasi 
(Geankoplis, 1993). Untuk mengatasi 
permasalahan yang ada terutama karena 
kadar kotoran padat yang masih signifikan, 
perbaikan proses produksi dilakukan 
dengan memodifikasi teknik pemisahan 
kotoran melalui dua tahap yaitu 
penyaringan ampas dari air nira tebu dan 
pengendapan pasir atau padatan. Perbaikan 
sanitasi proses juga dilakukan dengan 
memperbaiki dapur pemasakan. Teknik 
pemisahan padatan sederhana ini dapat 
dilakukan dengan kombinasi unit 
penyaring bertingkat dan tangki pengendap 
(Earle, 1983). Dengan demikian 
diharapkan Kelompok Usaha Sara Ate 
dapat menghasilkan gula merah dengan 
kadar bahan tak larut air kurang dari 1%, 
memenuhi gula merah tebu mutu I menurut 
SNI 01-6237-2000. 
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2.  METODOLOGI 
 
 Inovasi dan penerapan teknologi 
tepat guna ini diawali dengan observasi 
lapangan, diikuti dengan perancangan 
peralatan, pembuatan peralatan, dan 
diakhiri dengan instalasi dan uji 
penggunaan peralatan tersebut. Hasil 
observasi lapangan secara umum seperti 
disampaikan sebelumnya terkait keadaan 
proses dan kualitas gula merah tebu. 
 
2.1 Peralatan 
 
 Alat penyaring yang efektif 
dirancang bertingkat dengan ukuran 
kerapatan saringan yang berbeda dan 
terangkai secara seri (Gambar 2). Ukuran 
saringan pertama (bagian atas) memiliki 
kerapatan yang lebih rendah (10 mesh) 
dengan ukuran bukaan 1,68 mm sehingga 
diharapkan semua partikel yang memiliki 
diameter atau panjang diatas 1,68 mm akan 
tertahan pada saringan pertama. Saringan 
kedua terletak dibawah saringan pertama, 
memiliki kerapatan  saringan  yang  lebih  
tinggi  (42 mesh) dengan ukuran bukaan 
0,354 mm sehingga diharapkan semua 
partikel yang berukuran diatas 0,354 mm 
tidak ada lagi. Saringan 10 mesh (atas) 
memiliki diameter 30 cm dengan 
kedalaman saring 12 cm dan saringan 42 
mesh memiliki kedalaman saringan 22 cm. 
Ukuran saringan yang lebih halus tidak 
digunakan karena cepat mengalami 
penyumbatan dan aliran nira keluar terlalu 
lambat. 
 

 
Gambar 2. Saringan bertingkat 

 
 Dengan demikian, aliran nira dari 
saringan atas dapat mengalir dengan baik 
dan tertampung ke dalam saringan bawah 

dan seterusnya mengalir dengan lancar ke 
bagian proses selanjutnya. Kedua saringan 
juga dilengkapi pencantel yang memanjang 
lurus kesamping bagian luar untuk 
menyangga agar tergantung pada 
penampung terluar.  

Untuk alat pengendap dibuat 
berbentuk silinder dengan diameter 70 cm 
dengan bagian bawah berbentuk konis 
seperti terlihat pada Gambar 3. Bentuk 
tersebut untuk membantu pengumpulan 
kotoran pasir ke bawah dan mempermudah 
pengeluarannya melalui keran di bawah 
tangki. Aliran nira jernih keluar alat 
pengendap secara limpahan (overflow) 
melalui pipa samping dan mengalir secara 
gravitasi ke dapur pemasakan. 

 

 
Gambar 3. Alat pengendap (settler) 

 
2.2 Pemasangan dan Uji Peralatan 
 
 Alat penyaring dan pengendap 
dipasang sesuai dengan tempat yang telah 
ditetapkan dengan skema seperti 
diperlihatkan pada Gambar 4. Alat 
penyaring dipasang pada keluaran alat 
pemeras air tebu. Sebagai penghubung 
aliran dari alat penyaring dan pengendap 
digunakan selang serat nilon 1,5 in. 
sepanjang 25 m. Jarak proses pengepresan 
jauh dari proses pemasakan yaitu sekitar 25 
m. Selanjutnya alat pengendap diletakkan 
dekat dengan alat pemasakan untuk 
mempermudah pengaliran nira tebu yang 
telah bersih. Pengujian peralatan dilakukan 
untuk kapasitas 1 siklus masakan (3 ton 
tebu). 
 
2.3  Analisa Sampel 
  
 Untuk menentukan kualitas nira dan 
gula merah tebu yang dihasilkan 
selanjutnya dilakukan analisis terhadap 
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sampel air nira yang diambil pada 3 titik, 
yaitu aliran sebelum memasuki tangki 
pengendap, aliran keluar tangki, dan aliran 
bagian bawah tangki. Analisa kualitas gula 
merah tebu sebelum dan sesudah 
penerapan teknologi dilakukan untuk 
menentukan kesesuaiannya dengan baku 
mutu SNI 01-6237-2000. 
 

 
Gambar 4. Diagram alir pembuatan gula 

merah tebu. 
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1  Tahap Penyaringan 
 
 Alat penyaring yang dipakai oleh 
kelompok usaha selama ini sebagaimana 
diperlihatkan pada Gambar 1 terbuat dari 
bahan drum yang mudah berkarat, 
demikian pula penyaring yang terbuat dari 
kasa nyamuk yang berkarat. Oleh karena 
itu dirancang alat penyaring bertingkat 
untuk dapat menyaring ampas tebu yang 
terikut saat proses pemerasan air tebu. 
Kerapatan saring dibuat berbeda agar dapat 
menyeimbangi beban kotoran yang masuk 
dengan laju pemerasan ±10 L nira/menit. 
Kerapatan saringan di tingkat atas 10 mesh 
dan tingkat bawah 42 mesh. Disain dibuat 
sedemikian rupa sehingga dapat menjamin 
semua yang terlewatkan di saring tahap 1 
akan melewati saringan tahap 2. Tujuan 
lainnya yaitu agar beban saringan kedua 
tidak terlalu berat dan tidak mudah sumbat. 
 Selama proses pemerasan perlu 
diawasi ketebalan kotoran yang tertahan 

pada saringan. Semakin lama proses 
pemerasan semakin tebal kotoran yang 
tertahan dan mengakibatkan laju aliran 
berkurang karena sumbat. Sehingga perlu 
dilakukan pengontrolan dengan 
mengangkat saring bagian atas dan 
membuang sampah yang tertahan, 
demikian pula untuk saringan bagian 
bawah (Gambar 5). 

 

 
Gambar 5. Proses penyaringan nira tebu hasil 

pengepresan 

 
3.2 Tahap Pengendapan 
 

 Alat pengendap (Gambar 6) berfungsi 
untuk memisahkan kotoran dari batang 
tebu yang masih terbawa, terutama pasir 
yang terikut saat proses pemerasan batang 
tebu. Setelah penebangan batang tebu, 
petani mencabut batang tebu bersama akar 
yang masih mengandung tanah. Meskipun 
setelah pemotongan batang tebu dilakukan 
pencucian dengan cara menyiram air, tetapi 
batang tebu masih mengadung pasir. Untuk 
melihat efektivitas alat pengendap maka 
dilakukan pengamatan visual dan hasilnya 
memperlihatkan nira keluar dari overflow 
sudah lebih bersih dari pengotor padat 
(Gambar 7). 
 

 

Gambar 6. Alat pengendap (settler)  
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Gambar 7.  Sampel di tiga titik tangki 

pengendapan: nira keluar dari 
overflow (kiri), nira masuk ke 
tangki (tengah) dan nira keluar 
dari bagian bawah (kanan). 

 
Perbaikan lainnya dilakukan terhadap 

konstruksi dapur dimana bentuk wadah 
pemasak diganti dengan model drum 
vertikal serta lantai dan dinding dapur 
dibuat dari beton agar pasir atau pengotor 
lainnya tidak masuk ke cairan gula saat 
dilakukan pemindahan cairan gula panas 
dari satu drum ke drum lainnya. Gambar 8 
memperlihatkan keadaan dapur sebelum 
dan sesudah diperbaiki. 

 

  
         (a) sebelum              (b) sesudah 
Gambar 8. Alat pemasakan nira tebu yang 

terbuat dari drum dan kuali besi 
sebelum (a) dan sesudah 
perbaikan (b). 

 
3.3  Kualitas Gula Merah Tebu 
 
 Kualitas produk gula merah tebu 
mengacu kepada baku mutu yang ada yaitu 
SNI No. 01-6237-2000. Tabel 1 
memperlihatkan perbandingan parameter 
mutu sampel gula merah dengan baku 
mutu. Gula yang dihasilkan berwarna 
merah kecoklatan terang sebagai akibat 
reaksi maillard selama proses pemasakan 
antara asam amino dan gula pereduksi 

(Asikin dkk., 2014). Dari hasil analisa 
kadar kotoran pada gula merah tebu 
terdapat penurunan jumlah bahan tak larut 
dalam air dari 5,6% sebelum penerapan 
teknologi ini menjadi 2,2%, sehingga gula 
merah tebu ini dapat memenuhi baku mutu 
II. Hasil pemisahan pengotor tak larut yang 
lebih efektif ini ternyata menghasilkan gula 
merah dengan penampakan warna jauh 
lebih baik yaitu lebih terang (Gambar 8) 
sebagaimana warna gula merah tebu untuk 
industri makanan.  
 

 
Gambar 8.  Perbandingan gula merah tebu 

yang dihasilkan sebelum (kiri) dan 
sesudah (kanan) diterapkan 
perbaikan proses. 

 
Tabel 1. Kesesuaian mutu gula merah tebu 

dengan SNI No. 01-6237-2000. 

  
 
 Sedangkan parameter penting lain 
seperti kadar air, kadar sukrosa, kadar abu 
dan cemaran logam telah memenuhi 
parameter mutu kecuali kadar besi yang 
mencapai 123,84 mg/kg. Kadar besi yang 
tinggi diduga karena pelarutan (leaching) 
besi dari drum sebagai tempat pemasakan 
(Kumar dkk., 1994). Pelarutan ini 
dipercepat juga karena kondisi keasaman 
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dari nira tebu (Spencer, 2014).  Meskipun 
kadar bahan tak larut sudah berkurang 
hingga 2,20% namun gula merah tebu yang 
diperoleh masih belum bisa memenuhi 
baku mutu I SNI 01-6237-2000.  
 
4. KESIMPULAN  
 
 Modifikasi proses penyaringan dan 
penambahan alat pengendap (settler) pada 
proses pembuatan gula merah tebu setelah 
tahap pengepres (pemerasan) telah 
meningkatkan kualitas hasil gula tebu 
merah yang dihasilkan Kelompok Usaha 
Sara Ate dimana telah menurunkan jumlah 
bahan tak larut atau kotoran pasir yang ada 
pada gula merah tebu. Bahan tak larut air 
menurun dari 5,6% sebelum memakai alat 
penyaring dan pengendap menjadi 2,2%, 
namun masih dalam baku mutu II gula 
merah tebu SNI 01-6237-2000. 
Penampakan gula juga menjadi lebih 
terang. Peningkatan kualitas dari gula 
merah tebu telah meningkatkan harga jual 
gula merah tebu yang dihasilkan Kelompok 
Usaha Sara Ate. 
 
5. SARAN 
 
 Berdasarkan analisa bahan tak larut 
air pada gula merah tebu, kadar kotoran tak 
larut masih belum memenuhi baku mutu I 
dan upaya penyaringan lebih lanjut bisa 
dilakukan dengan saringan tipe kain dan 
mengganti peralatan produksi terutama 
tangki pemasakan dengan menggunakan 
bahan stainless steel yang tidak mudah 
mengalami pelarutan kandungan besinya. 
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ABSTRAK.  Beberapa industri kacang garing menggunakan bahan tambahan berupa 
tawas untuk membuat warna kacang tampak lebih cerah dan bersih. Penggunaan tawas 
dalam proses produksi makanan tidak disarankan karena selain tidak terdaftar sebagai 
bahan tambahan pangan juga dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mendapatkan bahan pengganti tawas dalam produksi kacang garing 
yang efektif sebagai bahan pemucat dan tidak menimbulkan efek yang negatif terutama 
untuk kesehatan tubuh. Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan percobaan 
acak lengkap faktorial dengan faktor jenis bahan pemucat dan waktu perendaman. Hasil 
analisa sidik ragam terhadap nilai kecerahan kacang menunjukkan bahwa 87,50% 
perlakuan menghasilkan nilai kecerahan yang berbeda secara signifikan terhadap kontrol. 
Nilai kecerahan optimal didapat pada penggunaan bahan pemucat sebesar 1% baik 
dengan kalsium oksida maupun kalsium sulfat. Penggunaan kalsium sulfat memberikan 
rata-rata nilai kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan kalsium oksida. 
Hasil uji organoleptik secara hedonik menunjukkan panelis menyukai rasa, tekstur dan 
warna kacang secara umum. Perlakuan waktu perendaman dan jenis pemucat konsentrasi 
1% tidak mempengaruhi perbedaan dalam penilaian organoleptik secara signifikan. Hasil 
analisa berdasarkan persyaratan mutu, kacang garing dengan perlakuan waktu 
perendaman dan jenis pemucat konsentrasi 1% memenuhi standar yang ditetapkan.  
 

Kata kunci: Bahan tambahan pangan, kacang, pemucat, dan tawas. 
 
ABSTRACT.  Some of crispy peanut industry used alum as additive in order to make the 
color of peanut looks white and clean. Using alum in food production is not recommended, 
because alum is unlisted as additive food and also has negatif effect for health. The aim of 
this research was to find additive to replace alum in crispy peanut production, effective in 
bleaching  and don’t have negatif effect for health. This research used completly random 
factorial design with kind of bleach and time of dyeing factor. The result of variant 
analysis of lightness level parameter show that 87,5% of treatment resulted lightness level 
value different with control significantly. Most of optimal  lightness level value be obtained 
in using 1% of bleach both of calcium sulfat and calcium oxide. Use of calsium sulfat 
resulted higher of lightness level value than calsium oxide. The result of organoleptic test 
show that panelist liked taste, texture and color of crispy peanut commonly. Treatment 
with time of dyeing and kind of bleach 1% concentration did not affecting the difference in 
organoleptic valuation significantly. The result analysis base of quality requirements, 
crispy peanut with time of dyeing and kind of bleach 1% concentration treatment meet the 
determined standard. 
 

Keywords : Additive food, alum, bleach, and peanut. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Industri kacang garing merupakan 
salah satu industri pengolahan hasil 
pertanian yang berkembang di Indonesia. 
Bahan baku yang berupa kacang tanah segar 
banyak tersedia di Indonesia, demikian juga 
potensi pasar yang cukup besar, baik di 
dalam negeri maupun di luar negeri. Pada 
salah satu industri kacang garing di Jawa 
Tengah, pengolahan bahan baku berupa 
kacang tanah setiap harinya mencapai 50 
ton (Subroto, M. dan Koeswoyo, 2012). 
Selain kacang tanah, dalam proses 
pembuatan kacang garing membutuhkan 
bahan-bahan tambahan lain yaitu garam 
dan tawas.   

Garam berfungsi untuk menambah 
rasa dan sebagai zat anti mikroba, sehingga 
kacang menjadi lebih awet sedangkan 
penggunaan tawas dimaksudkan untuk 
membuat kulit kacang agar terlihat lebih 
cerah dan bersih serta untuk memisahkan 
dan mengendapkan kotoran dalam air. 
Garam dan tawas ditambahkan pada proses 
perebusan kacang. Garam ditambahkan 
secara kontinyu sedangkan tawas 
ditambahkan secara manual setiap satu jam 
sekali sebanyak satu gayung (Yulianto, 
2009). 

Tawas dikenal sebagai suatu bahan 
kimia yang sering digunakan orang untuk 
proses penjernihan air. Fungsi tawas dalam 
proses tersebut adalah sebagai bahan 
penggumpal padatan-padatan yang terlarut 
di dalam air. Tawas mempunyai rumus 
molekul aluminium sulfat (Al2(SO4)3). 
Dilihat dari struktur kimianya tawas 
mengandung logam berat aluminium yang 
dalam bentuk ion sangat beracun apabila 
terkonsumsi dalam jumlah berlebihan. 
Paparan aluminium berlebih dapat merusak 
organ detoktifikasi yaitu hati. Tawas dapat 
masuk ke dalam tubuh manusia melalui 
makanan atau minuman atau lewat inhalasi 
sehingga menyebabkan paparan radikal 
bebas di dalam jaringan tubuh 
(Sulistyowati, E. et al, 2013). Reaksi tawas 
pada proses perendaman makanan adalah 
sebagai berikut: 

Al2(SO4)3 + 6H2O    2Al(OH)3 + 3H2SO4 
 

Tawas (aluminium sulfat) sebagai 
penggumpal pada penjernihan air, pada pH 
5,0– 7,5 kelarutan Al(OH)3 sangat rendah 
dan membentuk gel sehingga dapat 
mengendapkan koloid-koloid. Daging ikan 
yang direndam terlebih dahulu dengan 
tawas dengan konsentrasi mulai 4% sampai 
dengan 12% dan waktu perendaman yang 
bervariasi mulai dari 30 menit sampai 
dengan 150 menit sebelum diasap, 
konsentrasi aluminium per 10 gram daging 
ikan pada yang belum diasap dan sesudah 
diasap tidak berbeda yaitu sekitar 0,266 
sampai dengan 0,413 ppm. Proses 
pengasapan yang memakan waktu hampir 
4 jam, ternyata tidak mengurangi 
konsentrasi aluminium di dalam daging 
ikan (Haribi, R. dan Yusrin, 2008). 
Aluminium yang terserap oleh darah dari 
gastrointestinal, akan terdistribusi ke 
seluruh tubuh yang akhirnya akan 
diekskresi lewat sistem penyaringan 
glomerulus pada ginjal (Santoso, 2009). 

Penggunaan tawas dalam proses 
produksi makanan dapat menimbulkan 
efek negatif selain memungkinkan 
terakumulasi dalam rantai makanan juga 
berpotensi untuk mencemari lingkungan 
ketika limbah air rebusan kacang dialirkan 
ke lingkungan atau digunakan kembali 
untuk tambak asin.  

Tujuan dari kegiatan ini adalah 
mendapatkan bahan alternatif pengganti 
tawas dalam produksi kacang garing yang 
efektif sebagai bahan pemucat dan tidak 
menimbulkan efek yang negatif terutama 
untuk kesehatan tubuh. 
 
2. METODOLOGI 
 

Bahan utama yang digunakan pada 
penelitian ini adalah kacang tanah, 
sedangkan bahan pembantu yang 
digunakan pada pembuatan kacang garing 
adalah kalsium oksida, kalsium sulfat dan 
garam serta bahan kimia untuk analisa. 
Peralatan yang digunakan meliputi oven, 
kompor, panci, nampan penjemur, toples, 
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sealer dan peralatan laboratorium untuk 
analisa. Kecerahan kacang ditentukan 
dengan menggunakan teknik pengujian 
pencerahan colourtex sedangkan kadar 
NaCl dan kadar air ditentukan secara 
argentometri. Uji organoleptik dilakukan 
secara hedonik dengan 4 (empat) skala 
penilaian. Penelitian dilakukan di 
Laboratorium Proses Balai Besar 
Teknologi Pencegahan Pencemaran 
Industri dan studi lapangan di beberapa 
industri kacang garing di Jawa Tengah dari 
bulan Januari sampai Oktober 2013.  

Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah rancangan percobaan 
acak lengkap faktorial dengan dua faktor 
yaitu faktor jenis pemucat dan lama 
perendaman. Faktor jenis pemucat terdiri 
dari 8 (delapan) taraf, sedangkan faktor 
lama perendaman terdiri dari 3 (tiga taraf). 
Adapun rancangan percobaan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Rancangan Percobaan 

Pemucat 
(P) 

Waktu perendaman (T) 
Total 15 

(T1) 
30 

(T2) 
60 

(T3) 
CaO 
0,5% 
(P1) 

a b c P1 

CaO 1% 
(P2) 

d e f P2 

CaO 2% 
(P3) 

g h i P3 

CaO 4% 
(P4) 

j k l P4 

CaSO4 
0,5% 
(P5) 

m n o P5 

CaSO4 

1% (P6) 
p q r P6 

CaSO4 
2% (P7) 

s t u P7 

CaSO4 
4% (P8) 

v w x P8 

Total T1 T2 T3 
Total 

Y 
 

 Penelitian diawali dengan studi 
pustaka bahan pemucat sebagai pengganti 
tawas kemudian dilanjutkan kunjungan ke 

industri untuk mendapatkan data sebagai 
referensi dalam menentukan rancangan 
percobaan. Teknologi proses yang 
dilakukan pada proses produksi kacang 
garing meliputi persiapan bahan baku yaitu 
pembersihan dan pencucian, formulasi 
bahan baku dengan zat aditif, perendaman, 
perebusan, penirisan, pengeringan, 
pengovenan, dan pengemasan. Sampel 
kacang hasil perlakuan kemudian dianalisa 
dengan parameter utama yaitu kecerahan, 
organoleptik yang meliputi rasa, tekstur 
dan warna serta parameter terukur yang 
terdapat dalam SNI kacang garing terbaru 
(SNI 01-4301-1996) yaitu kadar air dan 
kadar NaCl. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Jenis Bahan Pemucat 
 

Bahan yang dapat dijadikan sebagai 
alternatif pengganti tawas untuk pemucat 
pada pembuatan kacang garing ada 
beberapa jenis namun pada penelitian ini 
dipilih dua jenis dengan pertimbangan 
ketersediaan, kemudahan dalam 
mendapatkan dan harga yang terjangkau. 
Kedua jenis bahan tersebut adalah kalsium 
sulfat dan kalsium oksida. Bahan – bahan 
ini terdaftar dalam Peraturan menteri 
Kesehatan No. 033 tahun 2012 tentang 
Bahan Tambahan Pangan dan tertelusur 
dalam Food Additives Status List dan 
masuk dalam kategori No known adverse 
effects (Ditjen POM (2012) dan Anonim, 
(2013)) 

 

3.2 Kecerahan Kacang 
 

Kecerahan kacang dianalisa dengan 
menggunakan teknik pengujian pencerahan 
colourtex di Laboratorium Pengujian 
Departemen Teknologi Industri Pertanian 
IPB. Pada percobaan penelitian digunakan 
rancangan percobaan acak lengkap 
faktorial dengan faktor jenis bahan 
pemucat yang terdiri dari 8 (delapan) taraf 
dan faktor lama perendaman yang terdiri 
dari 3 (tiga) taraf. Melalui analisa sidik 
ragam terhadap perlakuan didapatkan nilai 
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(p : 0,000) yang menyatakan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan 
terhadap nilai kecerahan minimal 1 (satu) 
pasang perlakuan. Adapun perbandingan 
nilai kecerahan kontrol terhadap perlakuan 
terdapat 87,50% perlakuan menghasilkan 
nilai kecerahan yang berbeda secara 
signifikan, 12,5% perlakuan menghasilkan 
nilai kecerahan yang berbeda namun tidak 
signifikan dan terdapat 1 (satu) perlakuan 
yang menghasilkan nilai kecerahan yang 
tidak berbeda yaitu kalsium oksida 4% 
dengan waktu perendaman 15 menit.  
 Faktor jenis bahan pemucat 
berpengaruh nyata terhadap kecerahan 
kacang sedangkan lama perendaman tidak 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
parameter kecerahan kacang. Perlakuan kacang 
dengan menggunakan bahan kalsium sulfat 
memberikan hasil yang lebih baik daripada 
dengan menggunakan kalsium oksida. Pada 
konsentrasi yang sama penggunaan 
kalsium sulfat memberikan nilai kecerahan 
yang lebih tinggi daripada penggunaan 
kalsium oksida. Penggunaan kalsium sulfat 
dapat meningkatkan nilai kecerahan 
kacang sampai dengan 32,54%. Pengaruh 
perlakuan bahan pemucat terhadap nilai 
kecerahan kacang dapat dilihat pada 
gambar berikut: 
 

 
Gambar 1.  Grafik Hubungan Perlakuan 

Bahan Pemucat dengan Rata-Rata 
Kecerahan 

 

 Pada penggunaan kalsium oksida, 
rata-rata nilai kecerahan kacang tertinggi 
diperoleh pada konsentrasi 1% dan 
semakin menurun seiring dengan 
bertambahnya konsentrasi kalsium oksida. 
Begitu juga pada penggunaan kalsium 
sulfat rata-rata nilai kecerahan tertinggi 

diperoleh pada konsentrasi 1% dan 
menurun dengan bertambahnya konsentrasi 
kalsium sulfat, namun penurunan 
kecerahan tidak setajam pada penggunaan 
kalsium oksida. Hal ini menunjukkan pada 
proses pemucatan kacang terdapat 
kejenuhan yang terjadi pada konsentrasi 
bahan pemucat diatas 1%, sehingga dengan 
penambahan bahan pemucat tidak akan 
menambah kecerahan kacang. Rata-rata 
nilai kecerahan optimal didapat pada 
penggunaan bahan pemucat sebesar 1% 
baik dengan kalsium oksida maupun 
kalsium sulfat.  
 Penggunaan kalsium sulfat 
memberikan rata-rata nilai kecerahan yang 
lebih tinggi dibandingkan penggunaan 
kalsium oksida yang berarti juga daya 
pemucat pada kalsium sulfat lebih tinggi 
daripada daya pemucat kalsium oksida, 
penggunaan kalsium sulfat pada perlakuan 
membentuk suasana perendaman yang 
asam sedangkan penggunaan kalsium 
oksida pada perlakuan menciptakan 
suasana perendaman yang basa. Aktivasi 
adsorben dengan asam mineral (misalnya 
HCl atau H2SO4) akan meningkatkan daya 
pemucat karena asam mineral tersebut 
melarutkan atau bereaksi dengan 
komponen yang menutupi pori-pori 
adsorben, sehingga luas permukaan 
adsorben menjadi lebih besar (Christidis 
et.al, 1997). 
 

3.3 Uji Organoleptik 
 

 Uji organoleptik digunakan untuk 
mengetahui tingkat kesukaan terhadap 
suatu produk berdasarkan 4 (empat) skala 
nilai yang ditentukan. Uji organoleptik 
produk kacang garing pada penelitian ini 
dilakukan terhadap 6 (enam) sampel hasil 
perlakuan yang memiliki nilai tertinggi 
untuk parameter kecerahan dari masing-
masing jenis pemucat. Dari hasil analisa 
paremeter kecerahan nilai tertinggi untuk 
pemucat kalsium oksida maupun kalsium 
sulfat adalah pada konsentrasi 1%. Uji 
organoleptik dilakukan terhadap kacang 
garing dengan perlakuan kalsium sulfat dan 
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kalsium oksida konsentrasi 1% masing-
masing dengan perendaman 15, 30 dan 60 
menit. 
 

Tabel  2.  Hasil Uji Organoleptik Kacang 
Garing 

Parameter 
Modus 

A 15 A 30 A 60 B 15 B 30 B 60 

Warna 3&4 3 3 3 3 3&4 

Rasa  3 3 3 3 3&4 3&4 

Tekstur 3&4 3 3&4 3 3&4 4 

Ket: 
A 15  : Kacang garing dengan bahan pemutih CaO, 

perendaman 15 menit 
A 30  : Kacang garing dengan bahan pemutih CaO, 

perendaman 30 menit 
A 60  : Kacang garing dengan bahan pemutih CaO, 

perendaman 60 menit 
B 15 : Kacang garing dengan bahan pemutih 

CaSO4, perendaman 15 menit 
B 30 : Kacang garing dengan bahan pemutih 

CaSO4, perendaman 30 menit 
B 60 : Kacang garing dengan bahan pemutih 

CaSO4, perendaman 60 menit 
 

 Perlakuan jenis bahan pemucat 
konsentrasi 1% dan waktu perendaman 
tidak memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata terhadap hasil penilaian organoleptik 
baik untuk parameter warna, rasa dan 
tekstur. Hasil penilaian uji organoleptik 
terhadap warna kacang garing 
menunjukkan bahwa, rata-rata modus 

penilaian adalah 3 dan 4 untuk setiap 
perlakuan yang berarti bahwa panelis 
menyukai warna dari kacang garing hasil 
perlakuan. Panelis menyukai warna kacang 
garing dari hasil perlakuan menggunakan 
kalsium oksida dan kalsium sulfat 1% baik 
dengan perendaman 15, 30 maupun 60 
menit. Begitu juga dengan parameter rasa 
dan tekstur dimana rata-rata modus untuk 
setiap perlakuan adalah 3 dan 4 yang 
berarti sebagian besar panelis  menyukai 
rasa dan tekstur dari kacang garing yang 
dihasilkan dari perlakuan jenis pemucat 
konsentrasi 1% dan waktu perendaman. 
Nilai 4 (empat) terbanyak untuk parameter 
warna diperoleh kacang garing dengan 
perlakuan jenis bahan pemucat kalsium 
oksida konsentrasi 1% dengan lama 
perendaman 15 menit. Sedangkan nilai 4 
(empat) terbanyak untuk parameter rasa 
dan tekstur diperoleh kacang garing dengan 
perlakuan jenis bahan pemucat kalsium 
sulfat konsentrasi 1% dengan lama 
perendaman 60 menit. 
 

3.4 Uji SNI Kacang Garing 
 

 Uji kacang garing berdasarkan SNI 
masih menggunakan acuan SNI 01-4301-
1996 karena belum ada SNI kacang garing 
terbaru yang dikeluarkan oleh BSN. 
Parameter terukur pada SNI kacang garing 
antara lain kadar air biji dan kadar NaCl 
biji yaitu maksimal 3,5% dan 2%. 

 
Tabel 3. Hasil Uji Kacang Garing Berdasarkan SNI 

N
o 

Parameter Satuan Hasil Uji Standar 
Mutu 

Metoda Uji 
A 15 A 30 A 60 B 15 B 30 B 60 

1 Kadar air % 3.125 3.673 3.4 3.436 3.424 3.537 Maks 
3,5 

SNI 
01.2891.1992 

btr 5.1 

2 
Kadar 
NaCl 

% 0.204 0.282 0.170 0.034 0.046 0.046 Maks 2 

SNI 

01.2891.1992 

btr 15.1 

Ket: 
A 15 : Kacang garing dengan bahan pemutih kalsium oksida, perendaman 15 menit 
A 30 : Kacang garing dengan bahan pemutih kalsium oksida, perendaman 30 menit 
A 60 : Kacang garing dengan bahan pemutih kalsium oksida, perendaman 60 menit 
B 15 : Kacang garing dengan bahan pemutih kalsium sulfat, perendaman 15 menit 
B 30 : Kacang garing dengan bahan pemutih kalsium sulfat, perendaman 30 menit 
B 60 : Kacang garing dengan bahan pemutih kalsium sulfat, perendaman 60 menit 
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 Hasil analisa kacang garing dengan 
parameter kadar air biji menunjukkan 
bahwa sebagian besar kacang garing hasil 
perlakuan dengan waktu perendaman dan 
jenis pemucat konsentrasi 1% memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan yaitu kurang 
dari 3,5%. Dua kacang garing hasil 
perlakuan yaitu A30 (kacang garing 
dengan bahan pemutih kalsium oksida, 
perendaman 30 menit) dan B60 (kacang 
garing dengan bahan pemutih kalsium 
sulfat, perendaman 60 menit) memiliki 
kadar biji lebih dari standar mutu yang 
ditetapkan namun perbedaannya tidak 
signifikan. Hasil analisa paramater kadar 
NaCl biji menunjukkan bahwa, semua 
kacang garing hasil perlakuan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan yaitu kurang 
dari 2%. 
 
4. KESIMPULAN 
 
 Kalsium sulfat dan kalsium oksida 
dapat dijadikan sebagai pengganti tawas 
sebagai bahan pemucat pada produksi 
kacang garing. Nilai kecerahan optimal 
didapat pada penggunaan konsentrasi 1% 
baik dengan kalsium sulfat maupun 
kalsium oksida. Penggunaan kalsium sulfat 
menghasilkan rata-rata nilai kecerahan 
yang lebih tinggi daripada kalsium oksida 
pada konsentrasi yang sama. Hasil uji 
organoleptik secara hedonik menunjukkan 
bahwa panelis menyukai rasa, warna dan 
tekstur dari setiap perlakuan jenis bahan 
pemucat konsentrasi 1% dan waktu 
perendaman. Hasil uji mutu berdasarkan 
SNI menunjukkan bahwa, kacang garing 
hasil perlakuan memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan dengan nilai kadar air 
kurang dari 3,5% dan nilai kadar NaCl 
kurang dari 2%. 
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ABSTRAK. Parameter-parameter penting yang diperlukan untuk perancangan proses dan 
perancangan digester biogas adalah konstanta-konstanta kinetika. Penelitian ini mengkaji 
konstanta-konstanta kinetika untuk pembuatan biogas dari kotoran sapi. Kajian kinetika 
didasarkan pada kinetika pertumbuhan sel bakteri-bakteri anaerobik dengan 
penyederhanaan peruraian senyawa organik menjadi biogas melalui satu tahapan utama 
proses yang dilakukan oleh bakteri metanogen. Nilai µg diwakili dengan Persamaan 
Monod. Dari hasil kajian ini diperoleh kisaran nilai konstanta-konstanta kinetika untuk 
pembuatan biogas dari kotoran sapi berupa , , 

VSCHY /4
,

VSCOY /2
, 

XVSY /
, 

XCHY /4
 dan

 

XCOY /2
berturut-turut sebesar 0,0433 hari-1 sampai 0,1386 hari-1, 21,23 mg/L, 478,42 

LCH4/kg VS, 438,02 L CO2/kg VS, 30,9278 g VS/g sel, 14,7965 L CH4/g sel, dan 13,5470 L 
CO2/g sel. 
 

Kata kunci:  Bakteri anaerobic, biogas, konstanta kinetika, kotoran sapi, dan 
pertumbuhan sel. 

 
ABSTRACT. The important parameters needed for process and digester design in biogas 
production are kinetic constants. This research will study these constants for biogas 
production from cow manure. The study is based on anaerobic bacterias cell growth 
kinetic with simplifying the organic degradation to biogas in one main step that is done by 
mathanogenic bacterias, and the value of µg is represented by Monod Equation. From this 
research it is obtained the value of kinetic constant for cow manure biogas production 
i.e. , , 

VSCHY /4
,

VSCOY /2
, 

XVSY /
, 

XCHY /4
 and

 XCOY /2
respectively of 0,0433 day-1 to 

0,1386 day-1, 21,23 mg/L, 478,42 L CH4/kg VS, 438,02 L CO2/kg VS, 30,9278 g VS/g sel, 
14,7965 L CH4/g cell, dan 13,5470 L CO2/g cell. 
 

Key words: Anaerobic bacteria, biogas, cell growth, cow manure, and kinetic constant. 
 
1. PENDAHULUAN 
 
 Biogas sebagai salah satu sumber 
energi terbarukan dan ramah lingkungan 
menjadi alternatif terbaik untuk mengatasi 
krisis bahan bakar fosil yang tidak 
terbarukan. Dalam beberapa tahun terakhir 

pemerintah telah mulai menggalakkan 
aplikasi biogas berbahan baku kotoran sapi 
pada peternakan-peternakan sapi skala 
kecil. Puslit Telimek LIPI ikut berperan 
aktif dalam program-program tersebut dan 
mulai mengembangkan berbagai teknologi 
yang berhubungan dengan aplikasi biogas 
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di peternakan-peternakan sapi skala kecil 
terutama untuk keperluan pembangkit 
listrik. Konstruksi digester biogas telah 
banyak dilakukan dan diaplikasikan 
berdasarkan pengalaman, tetapi optimasi 
volume biogas yang baik belum pernah 
dilakukan sehingga produksi biogas praktis 
lebih sedikit dari nilai teoritik yang 
seharusnya didapatkan. Akibatnya energi 
listrik yang dapat dibangkitkan relatif 
kecil, dan suplai listrik dari biogas hanya 
dapat dilakukan dalam waktu tertentu 
(Arifin, dkk., 2011). 

Agar implementasi teknologi 
pembuatan biogas lebih berkembang, Puslit 
Telimek LIPI mulai melakukan design 
instalasi biogas berdasarkan kinerja 
optimum bakteri-bakteri anaerobik dengan 
harapan produksi biogas akan meningkat. 
Untuk perancangan proses dan 
perancangan digester biogas, terlebih 
dahulu harus ditentukan model kinetika 
yang mewakili proses yang terjadi pada 
peruraian anaerobik senyawa organik dan 
nilai konstanta-konstanta kinetika yang 
mewakili kecepatan peruraian tersebut. 
Pemodelan proses pembuatan biogas telah 
dimulai pada awal tahun 1970-an, 
mikrobiologi pada proses peruraian 
anaerobik sangat kompleks karena 
melibatkan beberapa kelompok bakteri 
yang masing-masing menjalankan tugas 
terpisah dari keseluruhan proses peruraian 
(Gavala, et al., 2003). Model kinetika 
untuk proses pembuatan biogas 
berdasarkan kinetika pertumbuhan sel telah 
banyak dipelajari oleh peneliti-peneliti 
sebelumnya diantaranya oleh Biswas, et al. 
(2006), Igoni, et al. (2008), Gioannis, et al., 
Nwabanne et al. (2009), Zainol, N., dan 
Moletta, et al. (1986). 

Simulasi peruraian anaerobik sampah 
kota telah dilakukan dengan baik oleh 
Igoni et al. (2008), namun tidak dilakukan 
perhitungan terhadap banyaknya CO2 yang 
dihasilkan. Penelitian Nwabanne et al., 
(2009), menghasilkan konstanta-konstanta 
kinetika yang cukup baik, namun tidak 
dilakukan pengukuran banyaknya metana 
yang terbentuk, sehingga koefisien yield 

yang berhubungan dengan metana tidak 
diperoleh dari percobaan. Akibatnya 
konstanta-konstanta tersebut tidak cukup 
lengkap untuk keperluan design digester 
biogas. Penelitian Zainol N lebih lengkap, 
namun tidak diperoleh juga konstanta yield 
yang berhubungan dengan pembentukan 
CO2, sehingga perhitungan hasil gas dari 
peruraian tidak dapat dilakukan dengan 
sempurna. Penelitian Moletta, et al., 1986 
menghasilkan konstanta kinetika yang 
lengkap dengan memperhatikan 
penghambatan asetat pada pertumbuhan 
bakteri asidogen dan bakteri metanogen, 
dan pada kecepatan pembentukan metana. 
Namun studi tersebut dibatasi pada 
penggunaan glukosa sebagai substrat 
tunggal, sehingga kurang praktis untuk 
penggunaan suatu sumber substrat yang 
mengandung berbagai macam jenis 
senyawa organik. Penelitian Biswas, et al. 
(2006) juga cukup baik namun dari hasil 
penelitian tidak diperoleh nilai koefisien 
yield yang berhubungan dengan konsumsi 
karbohidrat dan asam amino, sehingga 
tidak dapat digunakan untuk menghitung 
kecepatan konsumsi dan pengumpanan 
substrat ke dalam digester. 
Mengingat keterbatasan data kinetika yang 
diperoleh dari peneliti-peneliti sebelumnya, 
sehingga data-data kinetika tersebut tidak 
dapat digunakan untuk perancangan 
digester dan perancangan proses 
pembuatan biogas secara sempurna, maka 
penelitian ini akan mengkaji konstanta-
konstanta kinetika peruraian anaerobik 
yang dapat digunakan untuk perancangan 
digester dan perancangan proses 
pembuatan biogas dari sumber substrat 
yang mengandung beberapa jenis senyawa 
organik yaitu kotoran sapi. Model kinetika 
yang digunakan didasarkan pada 
pertumbuhan bakteri metanogen dan 
konstanta-konstanta kinetika diperoleh 
dengan mempelajari hasil-hasil studi pada 
skala laboratorium pada penelitian 
sebelumnya dan studi teoritik berdasarkan 
persamaan stoikiometris pada peruraian 
senyawa organik menjadi biogas. Hasil 
kajian ini diharapkan dapat digunakan 



Hasil Penelitian Industri  Volume 27, No. 2, Oktober 2014 
 

62 

untuk lebih memahami proses metabolisme 
yang dilakukan oleh bakteri-bakteri 
anaerobik dalam menghasilkan biogas dan 
dapat bermanfaat pula dalam 
pengembangan perancangan digester 
biogas berbahan baku kotoran sapi, 
terutama dalam perhitungan volume 
digester untuk memproduksi sejumlah 
tertentu biogas yang diinginkan. Kajian 
dibatasi pada penggunaan kotoran sapi 
sebagai sumber substrat, karena jenis 
substrat ini yang paling banyak digunakan 
dalam implementasi teknologi biogas di 
Indonesia. 
 
2. METODOLOGI 
 
 Kajian konstanta-konstanta kinetika 
untuk peruraian anaerobik kotoran sapi 
dilakukan melalui studi literatur-literatur 
yang berhubungan dengan kinetika pada 
proses pembuatan biogas, mengumpulkan 
data dari literatur-literatur tersebut berupa 
data dari hasil percobaan laboratorium 
maupun reaksi-reaksi yang mewakili 
proses terjadinya biogas dari senyawa 
organik. Data-data tersebut kemudian 
diolah berdasarkan proses metabolisme 
bakteri-bakteri anaerobik dengan 
penyederhanaan-penyederhanaan sehingga 
diperoleh nilai konstanta-konstanta 
kinetika yang dapat digunakan untuk 
perancangan proses dan perancangan 
digester biogas. 
 
3.  KAJIAN KONSTANTA-

KONSTANTA KINETIKA 
 
 Kajian konstanta-konstanta kinetika 
pada penelitian ini dibagi menjadi enam 
kelompok utama yaitu proses metabolisme 
bakteri-bakteri anaerobik, kinetika 
pertumbuhan untuk mewakili proses 
peruraian anaerobik dalam menghasilkan 
biogas, penyederhanaan proses pembuatan 
biogas dari kotoran sapi, persamaan-
persamaan kinetika, nilai μnet dan nilai 
konstanta-konstanta kinetika yang terlibat 
pada proses peruraian tersebut. 
 

3.1 Proses Metabolisme Bakteri 
 

Biogas terbentuk sebagai hasil 
samping proses metabolisme bakteri-
bakteri anaerobik (Wresta dan Sudibyo, 
2013). Proses metabolisme tersebut dibagi 
menjadi dua kegiatan utama yaitu 
anabolisme dan katabolisme (Shuler and 
Kargi, 2002). Anabolisme adalah proses 
pembentukan sel yang bertujuan untuk 
mengganti/memperbaiki sel-sel mikroba 
yang rusak atau untuk pertumbuhan. Proses 
anabolisme dilakukan dengan 
pembentukan sel-sel baru dari komponen-
komponen yang lebih kecil, sehingga 
bersifat endotermis atau memerlukan 
energi (Shuler and Kargi, 2002). 
 Proses katabolisme adalah kegiatan 
metabolisme lain yang dilakukan untuk 
mendukung proses anabolisme dan 
kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan 
energi seperti pergerakan dan transport 
(Willey, et al., 2009). Proses katabolisme 
dilakukan dengan memecah senyawa 
kompleks menjadi senyawa yang lebih 
sederhana sehingga bersifat eksotermis 
atau melepaskan energi (Shuler and Kargi, 
2002). Energi yang dihasilkan dari proses 
katabolisme ini akan disimpan dalam 
bentuk ATP (Willey, et al., 2009) dan akan 
dilepaskan dan digunakan pada saat 
diperlukan untuk proses-proses yang 
memerlukan energi termasuk proses 
anabolisme dengan mengubah ATP 
tersebut menjadi ADP. Skema metabolisme 
mikroba secara umum diilustrasikan pada 
Gambar 1. 
 Biogas sebagai hasil samping 
metabolisme bakteri-bakteri anaerobik 
diperoleh dari proses katabolisme 
(pernafasan anaerobik), dimana senyawa-
senyawa organik dipecah menjadi biogas 
dengan melepaskan sejumlah tertentu 
energi. Reaksi yang terjadi merupakan 
reaksi enzimatis, dimana reaksi pemecahan 
dikatalisis oleh enzim yang dihasilkan oleh 
mikroorganisme-mikroorganisme tersebut 
(Wresta, 2012). 
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Gambar 1. Siklus energi sel (Willey et al., 2009) 

 

3.2 Kinetika Pertumbuhan untuk 
Mewakili Proses Peruraian 
Anaerobik. 

 

Secara umum, tujuan utama 
metabolisme mikroorganisme-
mikroorganisme anaerobik adalah untuk 
pertumbuhan dan mempertahankan diri. 
Dalam proses metabolisme ini diperlukan 
sumber karbon dan nutrisi lain untuk 
pembentukan sel dan substrat-substrat pada 
proses katabolisme untuk menghasilkan 
energi. Produk samping proses katabolisme 
akan berbeda-beda tergantung dari kondisi 
medium, jenis mikroba dan ketersediaan 
substrat. Pada saat substrat yang tersedia 
sangat sedikit substrat yang tersedia hanya 
cukup untuk mempertahankan diri saja. 
Karena keterbatasan substrat reaksi 
katabolisme terjadi secara tidak sempurna, 
karena tidak semua komponen yang 
diperlukan tersedia untuk mencukupi 
kebutuhan proses. Hal ini berbeda dengan 
reaksi yang terjadi pada fase pertumbuhan 
dimana ketersediaan substrat mencukupi. 
Sebagai akibatnya produk samping yang 
dihasilkan dari kedua proses metabolisme 
juga akan berbeda. Produk yang dihasilkan 
dari proses-proses yang berhubungan 
dengan pertumbuhan selanjutnya disebut 
dengan produk metabolit primer, dan 
produk-produk yang dihasilkan dari 
proses-proses yang tidak berhubungan 
dengan pertumbuhan disebut dengan 
produk metabolit sekunder (Shuler and 
Kargi, 2002). 
 Proses metabolisme primer dapat 
diidentifikasi dari kenaikan konsentrasi sel, 
pengurangan konsentrasi substrat, adanya 
energi yang dikeluarkan, dan dihasilkannya 
produk metabolisme. Biogas sebagai hasil 

samping metabolisme bakteri-bakteri 
anaerobik dihasilkan pada fase 
pertumbuhan. Konsentrasi bakteri-bakteri 
anaerobik dalam sludge keluaran digester 
biogas lebih tinggi dari konsentrasi bakteri-
bakteri anaerobik dalam umpan masuk 
digester. Selama proses peruraian 
anaerobik dalam digester biogas 
konsentrasi senyawa organik akan 
berkurang, konsentrasi bakteri-bakteri 
anaerobik akan bertambah, dan dihasilkan 
biogas sebagai produk samping. Dari 
proses juga dikeluarkan sisa panas yang 
dapat dideteksi dari peningkatan suhu 
slurry di dalam digester. Berdasarkan 
analisa tersebut dapat diketahui bahwa 
biogas adalah produk metabolit primer dan 
kinetika pertumbuhan merupakan model 
yang paling sesuai yang dapat mewakili 
metabolisme mikroba pada pembentukan 
biogas. 
 

3.3 Penyederhanaan Proses 
Pembuatan Biogas dari Kotoran 
Sapi 

 

 Proses peruraian anaerobik yang 
terjadi pada pembuatan biogas dari 
senyawa organik kompleks dibagi menjadi 
tiga tahapan utama proses, yaitu hidolisis, 
asidogenesis, dan metanogenesis, seperti 
terlihat pada skema proses yang terlihat 
pada Gambar 2 (Shuler and Kargi, 2002). 
 Bila senyawa-senyawa organik yang 
terkandung di dalam sumber substrat 
merupakan senyawa organik sederhana 
(senyawa yang larut), proses hidrolisis 
praktis tidak terjadi dan dapat diabaikan 
dari keseluruhan proses dalam 
pembentukan biogas. Skema proses 
pembuatan biogas dapat disederhanakan 
sebagaimana terlihat pada Gambar 3. 

Pernafasan aerobik 
Pernafasan anaerobik 
Fermentasi 
Fotosintesis 
Kemolitrotopi 

Kerja kimia 
Kerja perpindahan 
Kerja mekanis 

ADP+Pi 

ATP 
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Gambar 2. Proses peruraian anaerobik yang terjadi pada pembuatan biogas dari senyawa organik 

kompleks 
 
 

 
Gambar 3. Proses peruraian anaerobik yang terjadi pada pembuatan biogas dari senyawa organik 

sederhana (senyawa yang larut) 
 

Senyawa organik dalam makanan 
sapi berupa daun-daunan dan komponen 
lain dalam tumbuhan merupakan senyawa 
kompleks karena masih mengandung 
senyawa-senyawa liqnoselulosa yang sulit 
didegradasi (Deublin and Steinhauser, 
2008). Di dalam saluran pencernaan sapi 
senyawa-senyawa ini didegradasi menjadi 
VFA yang merupakan sumber energi 
utama bagi sapi (Priadi, 1997) dan 
senyawa-senyawa lain yang lebih 
sederhana. Kotoran sapi yang merupakan 
sisa dari proses pencernaan sapi 
dimungkinkan mengandung komponen 
senyawa organik terbesar senyawa organik 
sederhana, sehingga proses pembentukan 
biogas dari kotoran sapi dapat dianggap 
mengikuti skema pada Gambar 3. 
 Penyederhanaan proses selanjutnya 
dilakukan dengan menentukan proses 
peruraian yang mengontrol. Waktu 
regenerasi bakteri pembentuk asam 
berkisar dari kurang dari 24 jam sampai 90 
jam (Deublin and Steinhauser, 2008) atau 
sampai 3,75 hari, jauh lebih cepat dari 
regenerasi bakteri metanogen yang 
memerlukan waktu antara 5-16 hari, 
sehingga tahapan yang mengontrol dalam 
proses adalah tahapan metanogenesis. 
Pembentukan biogas dari kotoran sapi 
disederhanakan menjadi satu tahapan 
utama proses, dan bakteri-bakteri yang 
berperan dalam proses peruraian diwakili 
dengan sifat bakteri metanogen. 
Penyederhanaan proses pembuatan biogas 
dari kotoran sapi ditunjukkan pada Gambar  
4 berikut. 

 Komponen utama dalam biogas 
adalah metana dan CO2 (Tortora, 2010, 
Deublin and Steinhauser, 2008), sedangkan 
H2S dan NH3 terkandung dalam jumlah 
sedikit sehingga dalam perhitungan 
kinetika keberadaan kedua senyawa 
tersebut dapat diabaikan. 
 

 
Gambar 4. Penyederhanaan proses pembuatan 

biogas dari kotoran sapi 
 
3.4 Persamaan-Persamaan Kinetika 
 
 Penelitian-penelitian tentang model 
kinetika untuk pertumbuhan mikroba telah 
dilakukan oleh ahli mikrobiologi dalam 
waktu yang lama. Kecepatan pertumbuhan 
mikroorganisme dinyatakan dengan 
kecepatan pertumbuhan spesifik netto 
(Shuler and Kargi, 2002), untuk bakteri 
metanogen dinyatakan sebagai berikut: 

 

1
n e t

d X

X d t
 

 ......................... (1) 
 
dengan µnet adalah kecepatan pertumbuhan 
spesifik netto bakteri metanogen (hari-1), X 
adalah konsentrasi massa sel bakteri 

metanogen (g/L), dan  adalah kecepatan 

pertumbuhan bakteri metanogen (g/L/hari). 
 Pada fase pertumbuhan sebagian 
besar konsumsi substrat digunakan untuk 
mendukung pertumbuhan, oleh karena itu 
kecepatan konsumsi senyawa organik 
dapat dihubungkan dengan kecepatan 

senyawa organik 
sederhana 

bakteri pembentuk 

asam 
CH4 + CO2 + H2S 

bakteri 

metanogen 
asam volatil + alkohol + H2 + CO2 

senyawa organik 
dapat larut enzimatis atau asam 

hidrolisis senyawa organik 
tidak larut 

bakteri pembentuk 

asam 

CH4 + CO2 + H2S 
bakteri  

 metanogen 
asam volatil + alkohol + H2 +CO2 

senyawa organik 
sederhana 

CH4 + CO2 + H2S 
bakteri 

metanogen 
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pertumbuhan bakteri metanogen dengan 
mengalikan kecepatan pertumbuhan bakteri 
tersebut dengan koefisien yield,

 XVSY /
 , g 

VS/g bakteri metanogen, dan dituliskan 
sebagai berikut: 

dt

dX
Y

dt

dVS
XVS /  ....................... (2) 

 

 
Kecepatan pembentukan CH4 dan 

CO2 dihubungkan dengan koefisien yield 
yang menghubungkan banyaknya CH4 
yang dihasilkan dengan banyaknya sel 
bakteri baru yang terbentuk, 

XCHY /4
, L 

CH4/g sel dan koefisien yield yang 
menghubungkan banyaknya CO2 yang 
dihasilkan dengan banyaknya sel bakteri 
metanogen baru yang terbentuk, 

XCOY /2
, L 

CO2/g sel, sebagai berikut: 
 

dt

dX
Y

dt

dCH
XCH /

4

4


 ....................... (3) 
 

dt

dX
Y

dt

dCO
XCO /

2

2
  ....................... (4) 

 
3.5 Nilai net 

 µnet merupakan hasil pengurangan 
dari gross specific growth rate, (µg, hari-1) 
dan kecepatan kehilangan sel karena 
kematian atau metabolisme endogenous, 
(kd, hari-1): 
 µnet  = µg  - kd ............................... (5) 
 
 Nilai µnet akan tergantung pada 
keberadaan substrat (konsentrasi substrat) 
dalam medium. Dalam kondisi substrat 
mencukupi dan tidak ada hambatan 
substrat nilai µnet akan berada pada nilai 
maksimum dan disebut dengan µm. Pada 
fase lag mikroba masih beradaptasi dengan 
lingkungannya sehingga pertumbuhan 
mikroba dapat dikatakan belum terjadi. 
Pada fase stasionary, keberadaan substrat 
sangat terbatas kecepatan pertumbuhan 
mikroba akan sama dengan kecepatan 
kematian mikroba, pertumbuhan netto 
tidak terjadi dan nilai µ dapat dianggap 
mendekati nol. Pada fase pertumbuhan, 

nilai µ akan tergantung konsentrasi 
substrat, apabila konsentrasi substrat relatif 
sedikit, pertumbuhan mikroba akan 
dibatasi oleh konsentrasi substrat. Semakin 
rendah konsentrasi substrat nilai µ akan 
semakin kecil. Nilai µ pada berbagai 
konsentrasi substrat digambarkan pada 
Gambar 5. 

 
Gambar 2. Nilai µ pada berbagai konsentrasi 

substrat (Willey, et al., 2009) 
 
 Pada fase pertumbuhan, pertumbuhan 
sel jauh lebih cepat dari kematian sel, 
sehingga kematian sel dapat diabaikan 
terhadap pertumbuhan sel dan nilai µnet 
dapat didekati dengan µg, sebagai berikut: 
 µnet  ~  µg   ......................................(6) 
 
 Nilai µg pada fase pertumbuhan pada 
kondisi substrat terbatas telah dipelajari 
oleh banyak peneliti. Beberapa persamaan 
untuk mewakili pertumbuhan mikroba 
pada kondisi tersebut diantaranya adalah 
Blackman equation, Tessier equation, 
Moser equation, Monod equation dan 
Contois equation (Shuler and Kargi, 2002). 
Nilai µg  yang dianalisis dalam penelitian 
ini adalah nilai µg  pada fase pertumbuhan 
pada kondisi substrat terbatas, karena 
konsentrasi substrat yang terlalu tinggi 
akan menyebabkan hambatan substrat dan 
beban pengolahan sludge yang besar, 
sedangkan konsentrasi substrat yang terlalu 
rendah akan menyebabkan terhambatnya 
pertumbuhan bakteri yang selanjutnya 
menurunkan produksi biogas. Persamaan 
untuk mewakili konstanta pertumbuhan 
mikroba yang digunakan pada kajian kali 
ini adalah Persamaan Monod, yang sesuai 
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untuk penggunaan sumber substrat 
senyawa organik sederhana (Barthakur, et 
al., 1991). Persamaan Monod dinyatakan 
dengan: 

SK

S

s

m
g




.
  ................................... (7) 

dimana µm adalah konstanta pertumbuhan 
spesifik maksimum (hari-1), S adalah 
konsentrasi substrat (g/L), dan Ks adalah 
konstanta kejenuhan (g/L). 
 
3.6 Konstanta-Konstanta Kinetika 
  
 Berdasarkan penjabaran kinetika 
pertumbuhan bakteri metanogen tersebut di 
atas, dapat diketahui bahwa konstanta-
konstanta kinetika yang harus ada agar 
design digester dan proses biogas dapat 
dilakukan dengan baik adalah µm , Ks, 

XVSY /
, 

XCHY /4
, dan 

XCOY /2
 . Hubungan 

XVSY /
, 

XCHY /4
, dan 

XCOY /2
dapat dicari 

melalui hubungan stoikiometris peruraian 
senyawa organik menjadi CH4 dan CO2, 
atau koefisien-koefisien yield yang 
menghubungkan banyaknya CH4 yang 
terbentuk dengan banyaknya senyawa 

organik yang diuraikan, VSCHY /4 , L CH4/kg 
VS, dan koefisien yield yang 
menghubungkan banyaknya CO2 yang 
terbentuk dengan banyaknya senyawa 
organik yang diuraikan,

 VSCOY /2
, L 

CO2/kgVS dengan adanya data percobaan 
banyaknya sel bakteri metanogen yang 
terbentuk untuk setiap satuan berat 
peruraian senyawa organik. 
 
3.6.1 Konstanta pertumbuhan spesifik 

maksimum 
 
 Pada konsentrasi substrat yang besar 
dan mencukupi, nilai Ks dapat diabaikan 
terhadap konsentrasi substrat sehingga nilai 
µg  dapat dianggap sama dengan nilai µm. 
Nilai konstanta pertumbuhan spesifik 
maksimum dicari pada kondisi substrat 
mencukupi dengan menggunakan 
persamaan kecepatan pertumbuhan sel dan 
data waktu regenerasi bakteri metanogen. 

Penyusunan kembali Persamaan 4 pada 
kondisi substrat mencukupi menghasilkan 
persamaan sebagai berikut: 

dt
X

dX
m .  ........................................... (8) 

 
 Karena waktu regenerasi adalah 
waktu yang diperlukan untuk pertumbuhan 
mikroba sampai jumlah mikroba mencapai 
dua kali jumlah semula, maka persamaan 
di atas kemudian diintegralkan dari X=X0 
sampai X=2X0 dan dari t=0 sampai t=t. 
Hasil pengintegralan pada kondisi substrat 
mencukupi tersebut adalah sebagai berikut: 

t
X

X
m.

2
ln

0

0 







 .................................... (9) 

dengan X0 adalah konsentrasi bakteri mula-
mula. Nilai μm dapat diperoleh dengan 
menyusun kembali persamaan di atas 
sebagai berikut: 

t
m

2ln
  ............................................ (10) 

dengan t adalah waktu regenerasi (hari). 
Waktu regenerasi bakteri-bakteri anaerobik 
adalah antara 5-16 hari (Deublin and 
Steinhauser, 2008), dan dengan 
memasukkan nilai t tersebut pada 
persamaan di atas diperoleh nilai μm antara 
0,0433 hari-1 dan 0,1386 hari-1. 
 
3.6.2 Konstanta kejenuhan 
  
 Ks merupakan konstanta kejenuhan 
yang menunjukkan besarnya konsentrasi 
substrat pada saat nilai μ sama dengan 
setengah nilai μm (Shuler and Kargi, 2002). 
Penelitian untuk pembuatan biogas 
berdasarkan persamaan Monod dengan 
satu tahapan utama proses menunjukkan 
nilai Ks sebesar 21,23 mg/L (Nwabanne et 
al., 2009). 
 

3.6.3 Koefisien yield VSCHY /4  
 

 Nilai 
VSCHY /4

 dapat dicari melalui 

hubungan stoikiometris reaksi peruraian 
senyawa organik menjadi biogas. Dalam 
reaksi peruraian tersebut, enzim akan 
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terikut kembali dalam hasil reaksi karena 
enzim hanya berfungsi untuk 
meningkatkan energi aktivasi dan tidak 
benar-benar ikut bereaksi secara 
keseluruhan, sehingga banyaknya substrat 
yang diuraikan akan stoikiometris dengan 
banyaknya produk yang dihasilkan (Wresta 
dan Sudibyo, 2013). Banyaknya senyawa 
organik yang digunakan untuk proses 
anabolisme jauh lebih sedikit dibandingkan 
dengan banyaknya senyawa organik yang 
digunakan untuk proses katabolisme, 
sehingga nilai 

VSCHY /4
dapat didekati 

melalui koefisien-koefisien pada 
persamaan stoikiometris yang mewakili 
proses katabolisme pada pembentukan 
biogas.  
 Hubungan stoikiometris reaksi pada 
peruraian anaerobik senyawa organik sulit 
dilakukan sesuai dengan kondisi riil yang 
terjadi karena kompleksnya senyawa 
organik dan bakteri-bakteri yang terlibat di 
dalamnya, dan selanjutnya menyebabkan 
kompleksnya proses yang terjadi. 
Pendekatan hubungan stoikiometris 
pembentukan produk berdasarkan proses 
katabolisme pada pembuatan biogas telah 
dilakukan oleh banyak peneliti dan 
menghasilkan persamaan-persamaan reaksi 
seperti Persamaan Buswell and Muller, 
yang selanjutnya mengalami 
pengembangan oleh peneliti-peneliti 
Boyle, Baserga, Keymer and Schilcher, 
dan Amon (Gerber and Span, 2008). 
Berdasarkan persamaan-persamaan 
tersebut, peneliti-peneliti selanjutnya 
kemudian menjabarkan yield teoritis 
metana dari peruraian suatu jenis senyawa 
organik masing-masing untuk protein, 
lemak, karbohidrat (Ward, 2010, 

Angelidaki and Senders, 2004), acetat, 
propionate dan etanol (Angelidaki and 
Senders, 2004). Di sisi lain, penjabaran 
koefisien yield terhadap sumber substrat 
tertentu yang mengandung berbagai 
macam senyawa organik belum pernah 
dilakukan. Untuk menentukan nilai 

VSCHY /4
 pada penggunaan kotoran sapi 

sebagai sumber substrat digunakan 
Persamaan Busswell dan Muller yang telah 
mengalami pengembangan ditunjukkan 
pada persamaan (11) (Gerber and Span, 
2008, Jordening and Winter, 2005, 
Angelidaki and Sanders, 2004): 
 Penelitian sebelumnya menunjukkan 
bahwa berdasarkan kandungan senyawa 
organik basis kering dalam kotoran sapi 
(Burke, 2001), dan kandungan padatan 
kering dalam kotoran sapi (Syafruddin, 
2011), diperoleh kandungan senyawa 
organik dalam kotoran sapi basis basah 
berupa protein sebesar  2,56%, selulosa 
sebesar 8,915%, dan hemiselulosa sebesar 
2,45% (Wresta dan Sudibyo, 2013). 
Komposisi senyawa organik rata-rata untuk 
protein adalah C5H7NO2 (Christensen, et 
al, 2003 dalam Lidholm and Ossiansson, 
2008). Buswell equation kemudian 
dijabarkan untuk masing-masing jenis 
senyawa organik untuk protein (Ward, 
2010), selulosa dan hemiselulosa (Wresta 
and Sudibyo, 2013) yang ditunjukkan pada 
persamaan (12), (13), dan (14). 
 Dengan mengetahui banyaknya 
selulosa yang diuraikan (gmol), banyaknya 
CH4 yang terbentuk (gmol) dapat dihitung 
melalui penjabaran stoikiometris 
persamaan (11) hingga (14) menghasilkan 
persamaan (15). 

 

 ......... (11) 

 

 ......................................................... (12) 

 ................................................................................. (13) 

 ........................................................................................ (14) 
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teruraisahemiselulomolkteruraiselulosamol
m

teruraiproteinmolterbentukyangCHmol 
2

5

1

3

2

5
4

 ........ (15) 

8,52542,45
4

teruraisahemiselulomassateruraiselulosamassateruraiproteinmassa
terbentukyangCHmol 

 ............. (16) 
























P

TRteruraisahemiselulomassateruraiselulosamassateruraiproteinmassa
terbentukyangCHvolume

.

8,52542,45
4

 ... (17) 

 

 Berdasarkan rumus molekul protein, 
selulosa dan hemiselulosa pada persamaan 
(15) di atas, diketahui bahwa berat molekul 
protein adalah sebesar 113 g/gmol, berat 
molekul selulosa adalah sebesar 162m 
g/gmol dan berat molekul hemiselulosa 
adalah sebesar 132k g/gmol. Penyusunan 
kembali persamaan (15) di atas 
menghasilkan persamaan (16), dimana 
satuan massa selulosa, protein, dan 
hemiselulosa adalah gram. Banyaknya CH4 
yang terbentuk dapat diubah dalam bentuk 
volume dengan menggunakan persamaan 
gas ideal seperti yang ditunjukkan pada 
persamaan (17), dimana R adalah 
konstanta gas ideal (0,082 L.atm/(gmol.K), 
T adalah suhu (K), P adalah tekanan (atm), 
dan volume CH4 diukur dalam satuan liter. 
Yield metana per senyawa organik (L/kg 
VS) dihitung sebagai berikut:  
 

10004
/4


teruraiorganiksenyawamassa

terbentukCHvolume
Y VSCH

 .... (18) 
 

dimana satuan massa senyawa organik 
yang terurai adalah gram. Berdasarkan 
kandungan senyawa organik dalam kotoran 
sapi dan peruraian 100% senyawa organik 
tersebut menjadi biogas, diperoleh 
koefisien yield metana terhadap senyawa 
organik pada suhu 30oC sebesar 478,42 L 
CH4/kg VS. 
 

3.6.4 Koefisien yield VSCOY /2  
 

 Nilai 
VSCOY /2

 dapat dicari dengan 

cara yang sama dengan pencarian nilai 

VSCHY /4
, dimulai dengan menghitung 

banyaknya mol CO2 yang terbentuk 
berdasarkan konstanta reaksi katabolisme 
seperti ditunjukkan pada persamaan (19). 
Penyusunan kembali Persamaan (19) 
menghasilkan persamaan (20). 

 Banyaknya CO2 yang terbentuk dapat 
diubah dalam bentuk volume dengan 
menggunakan persamaam gas ideal 
sebagaimana ditunjukkan pada persamaan 
(21), dimana R adalah konstanta gas ideal 
(0,082 L.atm/(gmol.K), T adalah suhu (K), 
P adalah tekanan (atm), dan volume CH4 
diukur dalam satuan liter. Yield CO2 per 
senyawa organik (L/kg VS) dihitung 
menggunakan persamaan (22). 
Berdasarkan kandungan senyawa organik 
dalam kotoran sapi dan peruraian 100% 
senyawa organik tersebut, diperoleh 
koefisien yield metana terhadap senyawa 
organik pada 30oC sebesar 438,02                     
L CO2/kg VS. 
 

3.6.5 Koefisien yield XVSY /  
 

 XVSY /
 dapat dihitung berdasarkan 

koefisien yield yang menghubungkan 
jumlah bakteri metanogen baru yang 
terbentuk dengan banyaknya konsumsi 
asam asetat oleh bakteri pada proses 
metanogenesis (

COOHCHXY
3/

) dan koefisien 

yield yang menghubungkan jumlah asam 
asetat yang terbentuk dengan banyaknya 
senyawa organik yang diuraiakan pada 
proses asidogenesis (

VSCOOHCHY /3
). Karena 

kompleksnya reaksi yang terjadi dan lebih 
dari 69% senyawa organik dalam kotoran 
sapi adalah senyawa berbasis selulosa 
maka perhitungan koefisien yield ini 
didasarkan pada reaksi peruraian selulosa. 
Selulosa merupakan monomer dari glukosa 
maka 

VSCOOHCHY /3
dihitung berdasarkan 

reaksi stoikiometris peruraian glukosa 
sebagai berikut (Rittmann and Mc. Carty, 
2001). 
 

  HCOOCHOHC 33 36126  
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teruraisahemiselulomolkteruraiselulosamol
m
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3

2

3
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8,52543,75
2

teruraisahemiselulomassateruraiselulosamassateruraiproteinmassa
terbentukyangCOmol 

 ............. (20) 
























P

TRteruraisahemiselulomassateruraiselulosamassateruraiproteinmassa
terbentukyangCOvolume

.

8,52543,75
2

 ... (21) 

10002
/2


diuraikanyangorganiksenyawamassa

terbentukyangCOvolume
Y VSCO

 .....................................(22) 

 

VSCOOHCHY /3  
dicari menggunakan 

penjabaran stoikiometris seperti                      
pada penjabaran untuk mencari 

VSCHY /4
. 

Dari hasil penjabaran tersebut                  
diperoleh 

VSCOOHCHY /3
 sebesar 1 g asetat/g 

glukosa. Nilai 
XVSY /

 (g VS/g sel) diperoleh 

dengan mengalikan 
COOHCHXY

3/

1 dengan 

VSCOOHCHY /3

1 , sebagai berikut: 

 

))((

1

//

/

33 VSCOOHCHCOOHCHX

XVS
YY

Y 

 .. (23) 
 
 Fraksi substrat yang digunakan untuk 
pembentukan sel baru umumnya berkisar 
antara 5-10%. Untuk metanogen, setiap 
1,94 gram sel terbentuk dari setiap 60 gram 
asetat yang dikonsumsi (Yang and Okos, 
1987), sehingga nilai 

COOHCHXY
3/

adalah 

sebesar 0,03233 g sel/g asetat. Berdasarkan 
persamaan di atas diperoleh nilai 

XVSY /
 

sebesar 30,9278 g VS/g sel. 
 

3.6.6 Koefisien yield XCHY /4  
  

 Nilai
XCHY /4

, L CH4/g sel, dihitung 

dengan mengalikan 
VSCHY /4

dengan 
XVSY /

, 

sebagai berikut: 
 

XVSVSCHXCH YYY /// .
44


 ....................... (24) 

 
Dari perhitungan nilai 

VSCHY /4
dan 

XVSY /
, 

diperoleh nilai 
XCHY /4  

sebesar 14,7965 L 

CH4/g sel. 

3.6.7 Koefisien yield XCOY /2  
 

 Karena CO2 terbentuk bersama-sama 
dengan metana maka nilai 

XCOY /2
 dapat 

dihubungkan melalui koefisien-koefisien 
reaksi atau koefisien-koefisien yield pada 
pembentukan CO2 dan CH4 dan 
menghubungkannya dengan 

XCHY /4
. 

XCOY /2
, L CO2/g sel metanogen, diperoleh 

dengan membagi 
VSCOY /2

dengan 
VSCHY /4

 

dan mengalikan hasil pembagian tersebut 
dengan 

XCHY /4
sebagai berikut: 

XCH

VSCH

VSCO

XCO Y
Y

Y
Y /

/

/

/ 4

4

2

2


 .....................(25) 
 
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai 

XCOY /2
sebesar 13,5470 L CO2/g sel. 

 
4. KESIMPULAN 
 
 Pembuatan biogas dari kotoran sapi 
dapat disederhanakan menjadi 1 tahapan 
utama proses peruraian anaerobik karena 
senyawa organik dalam kotoran sapi dapat 
dianggap sebagai senyawa organik 
sederhana. Kecepatan metanogenesis 
merupakan kecepatan yang mengontrol 
dalam proses, sehingga bakteri-bakteri 
yang berperan dalam peruraian diwakili 
dengan peran bakteri metanogen. Biogas 
terbentuk sebagai hasil samping dari proses 
metabolisme pada fase pertumbuhan dan 
kinetika pertumbuhan merupakan model 
yang tepat untuk mewakili peruraian 
anaerobik dalam pembentukan biogas. Dari 
hasil studi pustaka dan studi teoritik proses 
pembuatan biogas diperoleh nilai 
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konstanta-konstanta kinetika pembentukan 
metana dalam kotoran sapi yang diringkas 
pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Nilai parameter-parameter kinetika 
PARAMETER  NILAI 

μm 0,0433 hari-1 sampai 0,1386 hari-1 

Ks  21,23 mg/L 

VSCHY /4  478,42 L CH4/kg VS 

VSCOY /2  438,02 L CO2/kg VS 

XVSY /
 30,9278 g VS/g sel 

XCHY /4
 14,7965 L CH4/g sel 

XCOY /2
 13,5470 L CO2/g sel 
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ABSTRAK. Penelitian mengenai aplikasi teknologi iradiasi di bidang pengawetan bahan 
pangan telah dilakukan relatif cukup lama yaitu dimulai sekitar tahun 1950-an sampai 
dengan sekarang.  Salah satu keunggulan teknologi iradiasi sebagai teknologi alternatif 
pengawetan bahan pangan adalah tidak menimbulkan residu dan dapat mempertahankan 
kualitas bahan pangan termasuk kualitas gizinya yang relatif tidak berubah. Penelitian 
mengenai pengaruh iradiasi terhadap kualitas sambal tradisional telah dilakukan.  Sambal 
tradisional yang diperoleh dari salah satu supermarket di Jakarta Selatan diiradiasi 
dengan dosis 5 kGy dan 0 kGy sebagai kontrol. Tiga merek sambal tradisional yang ada di 
pasaran yaitu merek A, B dan merek C yang telah disiapkan dalam kemasan dimasukkan 
dalam kantong karton pada ukuran tertentu lalu diiradiasi pada dosis 5 kGy, dan sambal 
yang tidak diiradiasi (kontrol) disiapkan sebagai pembanding. Pada sambal baik yang 
diiradiasi maupun  kontrol dilakukan pengujian kualitas fisiko-kimia dan mikrobiologi, 
yaitu: pH, kadar air, aktivitas air (Aw), kadar protein, dan lemak serta total mikroba 
(ALT), kapang, total koliform, dan Staphylococcus aureus. Pada kontrol (0 kGy), 
dilakukan pengujian logam berat.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa iradiasi dapat 
meningkatkan  kualitas higienik sambal tradisional terutama dengan menurunkan cemaran 
mikroba 2–3 log cycle pada dosis 5 kGy.  Pada sambal tradisional tidak ditemukan 
cemaran logam berat yang berarti. Peningkatan kualitas higienik sambal tradisional 
diharapkan meningkatkan daya saing agroindustri sambal tradisional dalam rangka 
mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. 
 

Kata kunci: Agroindustri, bahan pangan, daya saing, iradiasi, dan sambal tradisional. 
 
 

ABSTRACT. Research on the application of irradiation technology in the field of food 
preservation has done relatively long which began around the 1950s to the present . One 
of the benefits of irradiation technology as an alternative technology for food preservation 
is not causing residue and can maintain the quality of foodstuffs including nutritional 
quality remained relatively unchanged. Research on the effect of irradiation on the quality 
of traditional sauce has been done. Tradisional sauce obtained from one of the 
supermarkets in South Jakarta were irradiated with doses of 5 kGy and 0 kGy as controls . 
Three brands of traditional sauce on the market are brands A , B and C which have been 
prepared in packaging bag included in the carton at a certain size and then irradiated at a 
dose of 5 kGy , and the sauce is not irradiated ( control ) was prepared for comparison . At 
both the irradiated sauce and unirradiated  as control were tested those fisico-chemistry 
and microbiology quality namely: pH , water content , water activity ( Aw ), protein content, 
fat content total microbial ( ALT ),  molds and yeasts , total coliforms , and Staphylococcus 
aureus . In the control (0 kGy), conducted testing heavy metal.  The results showed that 
irradiation can improve the hygienic quality of traditional sauce by reducing microbial 
contamination 2-3 log cycle at a dose of 5 kGy . In the traditional sauce found no 
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significant heavy metal contamination.  Improved hygienic quality of traditional sauce  
that expected to increase the competitiveness of agro- industry of traditional sauce in 
order to boost the economy. 
 
Keywords : Agro-industry, competitiveness, food,  irradiation, and traditional sauce. 
 
I. PENDAHULUAN 
 
 Sambal tradisional merupakan salah 
sumber pangan tradisional yang sangat 
digemari masyakarat baik di perdesaan 
maupun di perkotaan.  Berkembangnya 
aneka jenis makanan mendorong pelaku 
industri sambal tradisional  meningkatkan 
produksi sesuai dengan perkembangan 
permintaan konsumen.  Berbagai jenis 
sambal tradisonal yang diproduksi, 
termasuk sambal yang khusus ditambah 
dengan bahan pangan lainnya seperti 
sambal terasi, sambal terasi udang dan lain-
lain jenis sambal tradisional.  Akan tetapi 
umumnya bahan sambal tradisional adalah 
cabe merah sebagai bahan baku utama 
dicampur dengan bahan-bahan lainnya, 
termasuk tomat dan lain-lain.   
Berkembangnya industri pangan sambal 
tradisional tidak terlepas dari  
berkembangnya agro-industri yang 
memiliki nilai ekonomi secara komersial 
yang didukung ketersediaan bahan baku 
terutama cabe merah dan bumbu-
bumbu/rempah-rempah dan bahan lainnya 
indegeneous Indonesia yang berlimpah.  
Sebagai pangan tradisional, sambal 
tradisional yang dikonsumsi masyarakat 
tentunya harus memiliki nilai pangan yang 
higienik, aman dan bermanfaat 
(menyehatkan).   Untuk mengetahui dan 
mengembangkan pangan sambal 
tradisional yang higienik, aman dan 
menyehatkan, maka diperlukan teknologi 
yang inovatif yang mendorong sambal 
tradsional lebih higienik, aman dan 
bermanfaat.  Salah satu teknologi alternatif 
yang dapat diaplikasikan adalah teknik 
iradiasi pangan pada dosis sedang.     
 Menurut Taufik (2011), penanganan 
pascapanen cabe merah di Indonesia 
umumnya masih sederhana sehingga 
tingkat kerusakannya sangat tinggi. Hal ini 

terjadi karena fasilitas dan pengetahuan 
petani tentang penanganan pascapanen 
masih terbatas. Teknologi pascapanen atau 
pengolahan cabe menjadi andalan dalam 
mempertahankan dan meningkatkan nilai 
jual produk yang dituntut prima oleh 
konsumen.   Oleh karena itu, penanganan 
pasca panen cabe merah sampai ke dalam 
bentuk olahan dalam bentuk sambal 
tradisional sangat penting artinya bagi 
peningkatan nilai tambah dan menghindari 
kehilangan pasca panen.  

Iradiasi pangan merupakan salah satu 
cara yang dapat dilakukan untuk 
peningkatan nilai tambah produk sehingga 
dapat memberikan dampak positif terhadap 
kehidupan sosial dan ekonomi. Upaya ini 
merupakan terobosan teknologi yang dapat 
meningkatkan keamanan, mutu dan gizi 
bahan pangan termasuk bahan pangan 
olahan dalam upaya meningkatan kualitas 
produk pangan unggulan agar mampu 
bersaing di pasar global (Irawati, 2007).   

Oleh karena itu perlu terus dilakukan 
berbagai upaya untuk meningkatkan peran 
iptek nuklir di Indonesia termasuk dalam 
bidang penelitian iradiasi pangan, agar 
iptek nuklir meningkat perannya dalam 
perkembangan dan pertumbuhan industri 
pangan di Indonesia yang semakin 
kompetitif, baik di tingkal lokal, regional 
maupun di pasar global (Kadir, 2007). .   

Radiasi pengion dapat dimanfaatkan 
untuk berbagai tujuan antara lain 
membantu memecahkan masalah 
kehilangan dan kerusakan bahan pangan 
selama penyimpanan (food losses). Iradiasi 
dapat memperlambat proses fisiologis yang 
dapat memengaruhi daya simpan produk 
pangan segar, misalnya proses pematangan 
pada buah segar, dan proses pertunasan 
pada umbi-umbian. Disamping itu, iradiasi 
dapat pula memutus rantai 
Deoxyribonucleic Acid (DNA) mikroba, 
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parasit, serangga, dan hama gudang yang 
mencemari produk pangan (Irawati, 2008).  
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahuai pengaruh iradiasi terhadap 
kualitas higienik sambal tradisional.  
Peningkatan kualitas higienik sambal 
tradisional diharapkan meningkatkan daya 
saing agroindustri sambal tradisional dalam 
rangka mendorong peningkatan 
perekonomian masyarakat. 
 
II. METODOLOGI 
 
2.1 Alat dan Bahan 
  
 Bahan yang digunakan sebagai bahan 
baku pada penelitian ini adalah Sambal 
tradisional yang dijual di salah satu 
swalayan di Jakarta Selatan, masing-
masing merek A, B, dan merek C. Media 
perbenihan dan pereaksi serta bahan kimia 
yang digunakan berkualitas pro analysis 
(PA) masing-masing buatan OXOID dan 
MERCK.  Peralatan yang digunakan antara 
lain oven, cawan petri, pipet ukur, tabung 
reaksi, tabung durham, blender, sengkelit 
(ose), penangas air, lemari pengeram, alat 
penghitung koloni, labu erlenmeyer, 
mikroskop, gelas sediaan, bobot pengencer, 
gelas ukur, gelas sediaan, pengering 
kabinet, pengaduk gelas, oven, AAS dan 
lain-lain peralatan pengujian fisiko-kimia 
dan mikrobiologi.   Peralatan untuk 
melakukan iradiasi bahan digunakan 
Iradiator IRKA dengan sumber radiasi Co-
60, di PATIR-BATAN, Pasar Jumat, 
Jakarta Selatan. 
 
2.2 Pengujian Kadar air, pH dan 

Aktivitas air (Aw), protein dan 
lemak 

 
 Metode pengujian kadar air, pH dan 
aktivitas air (Aw) dilakukan sesuai dengan 
Cara Uji Makanan dan Minuman (SNI 01-
2891-1992), sebagai berikut: (1) Penentuan 
kadar air.  Ditimbang dengan seksama           
1g – 2 g cuplikan pada sebuah botol 
timbang bertutup yang sudah diketahui 
bobotnya. Untuk contoh berupa cairan, 

botol timbang dilengkapi dengan pengaduk 
dan pasir kuarsa/kertas saring berlipat. 
Selanjutnya dikeringkan pada oven suhu 
105 oC selama 3 jam; diinginkan dalam 
eksikator dan ditimbang, diulangi 
pekerjaan ini hingga diperoleh bobot tetap.  
Prinsipnya kehilangan bobot pada 
pemanasan 105 oC dianggap sebagai kadar 
air yang terdapat pada contoh. (2) 
sedangkan aktivitas air (aw) dan pH 
masing-masing diukur dengan Aw-meter 
dan pH-meter.  
 Penentuan kadar protein.  Ditimbang 
seksama 0,51 g cuplikan, masukkan ke 
dalam labu kjeldahl 100 ml. Ditambahkan 
2 g campuran selen dan 25 ml H2SO4 
pekat; Dipanaskan di atas pemanas listrik 
atau api pembakar sampai mendidih dan 
larutan menjadi jernih kehijau-hijauan 
(sekitar 2 jam), dibiarkan dingin, kemudian 
diencerkan dan dimasukkan ke dalam labu 
ukur 100 ml, ditepatkan sampai tanda 
garis; Dipipet 5 ml larutan dan dimasukkan 
ke dalam alat penyuling ditambahkan 5 ml 
NaOH 30% dan beberapa tetes indikator 
PP; disulingkan selama lebih kurang 10 
menit, sebagai penampung gunakan 10 ml 
larutan asam borat 2% yang telah dicampur 
indikator.  Dibilasi ujung pendingin dengan 
air suling; dan dititar dengan larutan HCI 
0.01 N; serta dikerjakan penetapan blanko.  
Prinsipnya senyawa nitrogen diubah 
menjadi ammonium sulfat oleh H2SO4 
pekat. Amonium sulfat yang terbentuk 
diuraikan dengan NaOH. Amoniak yang 
dibebaskan diikat dengan asam borat dan 
kemudian dititar dengan larutan baku 
asam. 
 Penentuan kadar lemak. Ditimbang 
dengan seksama 1 - 2 g contoh, masukkan 
ke dalam selongsong kertas yang dialasi  
dengan kapas; disumbat selongsong kertas 
berisi contoh tersebut dengan kapas 
dikeringkan dalam ovenpada suhu tidak 
lebih dari 80 oC selama lebih kurang satu 
jam, kemudian masukkan ke dalam alat 
soxhlet yang telah dengan labu lemak 
berisi batu didih yang telah dikeringkan 
dan diketahui bobotnya.  Diekstrak dengan 
heksana atau pelarut lemak lainnya selama 
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lebih kurang 6 jam; disulingkan heksana 
dan dikeringkan ekstrak lemak dalam oven 
pengering pada suhu. 
 

2.3 Pengujian Cemaran Logam  
 

 Pengujian cemaran logam berat 
menggunakan Cara Uji Cemaran Logam 
menurut SNI 01-2896-1992 (Cara Uji 
Cemaran Logam), yang terdiri dari 
pengujian Pb (Timbal), Cu (Tembaga), Zn 
(Seng), Sn (Timah), dan Hg (Raksa). 
 

2.4 Pengujian Mikroba 
 

 Metode Pengujian Mikroba Mengacu 
pada SNI 01-2897-1992 (Cara Uji 
Cemaran Mikroba), sebagai berikut: (1) 
Angka Lempang Total (ALT).  Pengujian 
ALT menggunakan Metode Plate Count 
(Angka Lempeng), dengan prinsip 
pertumbuhan bakteri mesofil aerob setelah 
contoh diinkubasi dalam perbenihan yang 
cocok selama 24-48 jam pada suhu 35 1oC.  
Angka Lempeng Total dalam 1 g atau ml 
contoh dihitung dengan mengalikan jumlah 
rata-rata koloni pada cawan dengan faktor 
pengenceran yang digunakan (sesuai); ; (2)  
Kapang. Prinsip pengujian kapang adalah 
bahwa pertumbuhan kapang dalam media 
yang cocok, setelah diinkubasi pada suhu 
25oC atau suhu kamar selama 5 hari.  (3) 
Bakteri koliform.  Pengujian bakteri 
koliform menggunakan metode APM 
(angka paling mungkin) menggunakan 3 
tabung, dengan prinsip pertumbuhan 
bakteri koliform yang ditandai dengan 
terbentuknya gas dalam tabung Durham 
setelah contoh diinkubasi dalam 
perbenihan yang cocok pada suhu 36 1oC 
selama 24-48 jam dan selanjutnya dirujuk 
kepada tabel APM.  Angka paling 
memungkinkan dari koliform dilihat pada 
tabel APM koliform; (4) Staphylococcus 
aureus. Pengujian cemaran S. aureus 
dilakukan dengan prinsip pertumbuhan 
bakteri Staphylococcus aureus pada 
perbenihan khusus setelah diinkubasikan 
pada suhu 37oC selama 24-48 jam dan 
dilanjutkan dengan uji koagulase. 
 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Kadar Air, pH dan Aktivitas Air 

(Aw)   
 Hasil pengujian kadar Air, pH dan 
Aktivitas Air (Aw) sambal tradisional 
iradiasi disajikan pada Tabel 1. Pada Tabel 
1 dapat dilihat bahwa kadar air, pH, dan 
aktivitas air (Aw) umumnya stabil dan 
relatif tidak berubah akibat iradiasi 5 kGy.  
Kadar air, pH dan aktivitas air (Aw)  bahan 
masing-masing berkisar 27,88%-37,65%; 
4,78-6,02; dan 0,82-0,96. Dilihat dari 
kondisi kadar air, pH dan aktivitas air (Aw)  
ketiga merek sambal tradisional tersebut 
masih memungkinkan perkembang biakan 
mikroba, baik dari jenis bakteri maupun 
kapang. Menurut Darwis (2006), 
efektivitas dan efisiensi proses radiasi pada 
bahan pangan bergantung pada beberapa 
faktor antara lain tingkat sensivitas 
serangga dan mikroba, sifat intrinsik bahan 
pangan seperti mikronutrisi, pH, dan kadar 
air. Aktivitas air (Aw) menunjukkan 
tersedianya air dalam suatu bahan, dalam 
hal ini aktivitas air (Aw) aneka sayur kering  
menunjukkan ketersediaan air yang dapat 
dimanfaatkan untuk aktivitas mikroba. 
Mikroba mempunyai kebutuhan aktivitas 
air (Aw) minimal yang berbeda-beda untuk 
pertumbuhannya.  Kelompok mikroba 
bakteri membutuhkan aktivitas air (Aw)  
minimal 0,91, khamir 0,88 dan kapang 
membutuhkan aktivitas air (Aw) minimal 
0,80 (Fardiaz, 1989). 
 
3.2 Kadar Protein dan Kadar Lemak 
  
 Pada Tabel 2 disajikan hasil 
pengujian kadar protein dan kadar lemak 
sambal tradisional iradiasi.   Pada tabel 
dapat dilihat bahwa kadar protein dan 
kadar lemak ketiga sambal tradisional 
kontrol (0 kGy) masing-maing berkisar 
berkisar 1,34%-3,56% dan 2,41%-2,67%.  
Iradiasi pada dosis 5 kGy mampu 
mempertahankan kadar protein dan kadar 
lemak yaitu masing-masing berkisar 1,29-
3,64 dan 2,48%-3,16%.    
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Tabel 1.  Hasil Pengujian Kadar Air, pH dan Aktivitas Air (Aw) Sambal Tradisional Iradiasi 

Dosis 
Iradiasi 

Sambal Tradisional 
Merek A Merek B Merek C 

Kadar 
Air (%) 

pH Aw 
Kadar 

Air (%) 
pH Aw 

Kadar 
Air (%) 

pH Aw 

0 kGy 
(kontrol) 

37,65 5,67 0,82 28,67 5,89 0,92 33,42 4,89 0,96 

5 kGy 36,87 5,43 0,89 27,88 6,02 0,93 32,89 4,78 0,93 

 
Tabel 2. Hasil pengujian kadar protein dan lemak sambal tradisional iradiasi (%) 

 
Sambal 

Tradisional 

Dosis Iradiasi 
0 kGy 5 kGy 

Kadar 
Protein (%) 

Kadar  
Lemak (%) 

Kadar 
Protein (%) 

Kadar  
Lemak (%) 

Merek A 3,56 2,67 3,64 2,48 

Merek B 1,34 3,24 1,29 3,16 

Merek C 2,68 2,41 2,49 2,54 

 
Tabel 3.  Hasil Pengujian Cemaran Mikroba pada Sambal Tradisional Iradiasi 

Sambal 
Tradisional 

Dosis Iradiasi 
0 kGy 5 kGy 

ALT Koliform 
Staphylo- 

coccus 
Kapang ALT Koliform 

Staphylo- 
coccus 

Kapang 

Merek A 3,1 x 106 2,3 x 102 1,3 x 102 1,6 x 103 2,4 x 103 - - - 

Merek B 4,5 x 105 1,6 x 103 - 1,4 x 102 2,1 x 102 - - - 

Merek C 6,7 x 104 3,2 x 102 2,4 x 102 1,7 x 103 3,2 x 102 - - - 

 
 Hasil Penelitian Kadir (2010), 
menunjukkan bahwa dosis iradiasi 5 kGy 
mampu mempertahankan kualitas 
makronutrisi (protein, lemak dan 
karbohidrat) jamur tiram putih kering.  
Menurut Sofyan (1985), pemilihan dosis 
optimal untuk mengawetkan suatu bahan 
pangan harus berdasarkan pertimbangan 
efek biologi iradiasi yang diharapkan dan 
efek kimia iradiasi yang tidak diinginkan. 
 
3.3 Cemaran Mikroba 
 
 Cemaran adalah bahan yang tidak 
dikehendaki ada dalam makanan yang 
mungkin berasal dari lingkungan atau 
sebagai akibat proses produksi makanan, 
dapat berupa cemaran biologis, kimia dan 
benda asing yang dapat mengganggu, 
merugikan dan membahayakan kesehatan 
manusia. Cemaran mikroba adalah 
cemaran dalam makanan yang berasal dari 

mikroba yang dapat merugikan dan 
membahayakan kesehatan manusia.  Hasil 
pengujian cemaran mikroba sambal 
tradisional iradiasi disajikan pada Tabel 3. 
 Pada Tabel 3 diatas terlihat bahwa 
ketiga merek sambal tradisional tersebut 
memiliki kandungan cemaran mikroba 
yang masih cukup tinggi baik cemaran 
ALT, koliform, Staphylococcus maupun 
kapang yang umumnya masih diatas batas 
maksimum cemaran mikroba saus tomat, 
saus cabe dan saus non-emulsi lainnya 
sesuai SNI 01-2976-2006 (BSN, 2006).   
Cemaran mikroba ALT, koliform, 
Staphylococcus dan kapang ketiga merek 
sambal tradisional kontrol (0 kGy) masing-
masing berkisar 6,7 x 104 - 3,1 x 106; 2,3 x 
102 - 1,6 x 103 ; 1,3 x 102 - 2,4 x 102 ; 1,4 x 
102 - 1,7 x 103.  Hanya pada sambal merek 
B tidak ditemukan Staphylococcus.  
Iradiasi pada dosis 5 kGy mampu 
mengeliminasi cemaran mikroba koliform, 
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Staphylococcus dan kapang, dan 
menurunkan cemaran ALT 2-3 log cycle.  
Hal ini berarti menunjukkan bahwa iradiasi 
pada dosis 5 kGy efektif dalam 
menurunkan cemaran mikroba sambal 
tradisional pada tingkat yang memenuhi 
syarat SNI tentang batas maksimum 
cemaran mikroba sebagaimana disebutkan 
diatas.   Hal ini sesuai dengan persyaratan 
keamanan makanan yang harus dipenuhi 
untuk mencegah makanan dari 
kemungkinan adanya bahaya, baik karena 
cemaran biologis, kimia dan benda lain 
yang dapat mengganggu, merugikan dan 
membahayakan kesehatan manusia.  Batas 
maksimum cemaran mikroba saus tomat, 
saus cabe dan saus non-emulsi lainnya 
sesuai SNI 01-2976-2006 disajikan pada 
Tabel 4. 
 

Tabel 4.  Batas maksimum cemaran mikroba 
saus tomat, saus cabe dan saus non-
emulsi lainnya (BSN, 2006) 

Jenis Cemaran Mikroba Batas Maksimum 

ALT (30oC, 72 jam) 1x104 koloni/g 

APM Koliform 100 koloni/g 

Staphylococcus aureus 1x102 koloni/g 

Kapang 5x101 koloni/g 

 

3.4 Cemaran Logam Berat 
 

 Cemaran logam berat yang terdapat 
pada bahan pangan dapat membahayakan 
kesehatan manusia.  Oleh sebab itu, 
kualitas bahan pangan tidak hanya 
ditentukan oleh cemaran mikroba 
melainkan juga harus dilihat cemaran 
lainnya seperti cemaran logam berat.   
Hasil Pengujian cemaran logam berat pada 
sambal tradisional disajikan pada Tabel 5. 
 Pada Tabel  5 dapat dilihat bahwa 
ketiga merek sambal tradisional tidak 
mengandung cemaran logam berat; hanya 
ditemukan cemaran Pb dan Hg pada 
sambal merek B, cemaran Cu pada sambal 
merek A, dan cemaran  Zn pada sambal 
merek C.  Cemaran logam berat yang 
terdeteksi tersebut semuanya masih jauh di 
bawah batas maksimum cemaran logam 
pada bahan pangan sesuai SNI 7387:2009 

(BSN, 2009) maupun Peraturan Kepala 
Badan Pengawas Obat Dan Makanan 
Republik Indonesia Nomor 
Hk.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan 
Batas Maksimum Cemaran Mikroba Dan 
Kimia Dalam Makanan (Anonim, 2009). 
 

Tabel 5.  Hasil Pengujian Cemaran Logam 
berat pada Sambal Tradisional 

 
Sambal 

Tradisio-
nal 

 
Jenis Cemaran logam berat 

 
Pb 

(mg/kg)

 
Cu 

(mg/kg) 

 
Zn 

(mg/kg) 

 
Sn 

(mg/kg) 

 
Hg 

(mg/kg) 

Merek 
A 

ttd 0,47 ttd ttd ttd 

Merek 
B 

0,19 ttd ttd ttd 0,67 

Merek 
C 

ttd ttd 0,45 ttd ttd 

 

4. KESIMPULAN 
 

 Berdasarkan hasil pengujian dan 
analisis hasil pengujian pengaruh iradiasi 
pada dosis 5 kGy terhadap kadar Air, pH 
dan aktivitas air (Aw), kadar protein, kadar 
lemak dan cemaran mikroba sambal 
tradisonal dapat disimpulkan bahwa 
iradiasi pada dosis tersebut cukup efektif 
menurunkan cemaran mikroba dan 
mempertahankan kandungan nutrisi 
(protein dan lemak) sambal; sehingga 
cemaran mikroba sambal memenuhi 
persyaratan mikroba pada saus (sambal) 
sesuai SNI 7387:2009 dan Peraturan 
Kepala Badan Pengawas Obat Dan 
Makanan Republik Indonesia Nomor 
Hk.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan 
Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan 
Kimia dalam Makanan. Selain itu, tidak 
ditemukan adanya cemaran logam berat 
yang berarti pada sambal tradisional yang 
diteliti. 
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ABSTRAK.  Selulase merupakan salah satu kelompok enzim yang paling sering digunakan 
di dunia industri. Kelompok enzim ini umumnya dihasilkan oleh mikroorganisme. Rayap 
merupakan salah satu Arthropoda yang memanfaatkan mikroorganisme simbion di 
ususnya guna mencerna selulosa yang dikonsumsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengkarakterisasi bakteri selulolitik yang telah diisolasi sebelumnya dari saluran 
pencernaan rayap yang berasal dari Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kalimantan 
Barat. Isolat-isolat yang digunakan adalah isolat MRH.13.S, isolat MRH.13.AF, dan isolat 
MRH.13.O2. Karakterisasi yang dilakukan meliputi penentuan kurva pertumbuhan isolat, 
serta penentuan pH dan suhu optimum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat 
MRH.13.S memiliki waktu optimum 36 jam, pH optimum pada kondisi asam, dan suhu 
optimum 60˚C. Selanjutnya isolat MRH.13.AF memiliki waktu optimum 24 jam, pH 
optimum juga pada kondisi asam, dan suhu optimum 60˚C. Dan isolat MRH.13.O2 
memiliki waktu optimum 48 jam, dengan pH optimum pada kondisi asam hingga netral, 
dan suhu optimum di 60˚C. 
 

Kata kunci: Bakteri selulolitik, rayap, dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya 
 
ABSTRACT. Cellulase is the third largest industrial enzyme worldwide. This enzyme is 
produced by microorganisms. Termite is one of the arthropods that could utilize symbiotic 
microorganisms in their gut to digest lignocellulose. The purpose of this study was to 
characterize the cellulolytic bacteria that have been previously isolated from termites gut 
originated from the Bukit Baka Bukit Raya National Park. Isolates used were isolate 
MRH.13.S, isolate MRH.13.AF, and isolate MRH.13.O2. Characterizations conducted 
were on the determination of the isolates growth curve, as well as the determination of the 
optimum pH and temperature. The results showed that isolate MRH.13.S have an optimum 
time at 36 hours. While isolate MRH.13.AF isolates had optimum time at 24 hours. Both 
isolates have optimum pH in acidic conditions, and optimum temperature of 60˚C. And 
isolates MRH.13.O2 have an optimum time of 48 hours, with an optimum pH in acidic to 
neutral and optimum temperature of 60˚C. 
 

Keywords: Cellulolytic bacteria, Bukit Baka Bukit Raya National Park, and termite. 

 
1. PENDAHULUAN 
 

Selulase merupakan kompleks enzim 
yang dapat menghidrolisis selulosa 
menjadi glukosa dengan cara memutuskan 
ikatan glikosidik β-1-4 pada selulosa. Ada 

tiga tipe utama enzim selulase yaitu 
endoglukanase (1,4-β-D-glukan-4-
glukanohidrolase), eksoglu-kanase (1,4-β-
D-glukan glukanohidrolase dan 1,4-β-D-
glukan selobiohidrolase) dan β-glukosidase 
(β-glukosida glukohidrolase) (Lynd LR et. 
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al., 2002). Selulase umumya dihasilkan 
oleh mikroorganisme seperti fungi, 
protozoa dan bakteri. Dibandingkan fungi 
dan protozoa, bakteri selulolitik lebih 
disukai karena penanganan dan 
pembiakannya yang lebih mudah, 
pertumbuhannya lebih cepat, serta 
menghasilkan lebih banyak kompleks 
enzim (Acharya dan Chaudhary, 2012). 

Rayap sebagai pemakan bahan 
ligniselulosa merupakan salah satu 
organisme yang mampu memanfaatkan 
bakteri selulolitik untuk mencerna selulosa. 
Dengan bantuan mikroorganisme 
selulolitik yang bersimbiosis di dalam 
saluran pencernaannya, rayap mampu 
mencerna selulosa dengan efektifitas lebih 
dari 90% (Nadin E, 2007). Perbedaan 
spesies, jenis pakan dan habitat 
menyebabkan perbedaan populasi 
mikroorganisme pada saluran pencernaan 
rayap. Mengingat tingginya keragaman 
mikroorganisme penghasil selulase serta 
kompleksitas enzim selulase itu sendiri, 
maka pencarian dan pemanfaatan berbagai 
bakteri selulolitik sebagai penghasil enzim 
selulase perlu terus dilakukan mengingat 
pentingnya enzim tersebut untuk 
digunakan dalam berbagai bidang industri. 

Saat ini kebutuhan enzim selulase 
umumnya masih tergantung impor. Padahal 
sebagai salah satu pusat keanekaragaman 
hayati, berbagai bakteri selulolitik 
seharusnya dapat kita temukan dan 
manfaatkan. Di wilayah Kalimantan Barat, 
data keragaman serta pemanfaatan 
mikroorganisme terutama mikroorganisme 
simbion masih sangat sedikit dan terbatas. 
Padahal hutan hujan tropis di Kalimantan 
Barat, khususunya di wilayah The Heart of 
Borneo, memiliki keanekaragaman hayati 
yang sangat tinggi. Taman Nasional Bukit 
Baka adalah salah satu Taman Nasional 
yang berada di wilayah Kalimantan Barat 
yang didirikan untuk menjaga kelestarian 
alam di wilayah tengah pulau Kalimantan 
tersebut. Baristand Industi Pontianak 
memiliki beberapa isolat bakteri selulolitik 
yang diisolasi dari saluran pencernaan 
rayap yang berasal dari Taman Nasional 

Bukit Baka Bukit Raya. Ketiga isolat yang 
diduga memiliki aktivitas selulolitik 
tertinggi digunakan pada penelitian ini. 
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 
untuk mengkarakterisasi ketiga isolat 
bakteri selulolitik tersebut yang meliputi 
waktu pertumbuhan, pH dan suhu 
optimum. 
 

2. METODOLOGI 
 

2.1 Peremajaan Isolat 
 

Isolat yang digunakan adalah isolat 
MRH.13.S, isolat MRH.13.AF, dan isolat 
MRH.13.O2. Ketiga isolat tersebut adalah 
isolat bakteri selulolitik koleksi Balai Riset 
dan Standardisasi (Baristand) Industri 
Pontianak. Isolat-isolat tersebut 
diremajakan pada media 0,5% CMC agar 
(5 g CMC-Na, 1 g NaNO3, 1g KH2PO4, 1 g 
KCl, 0.5 g MgSO4, 0.5 g yeast extract, 1 g 
glukosa, dan 1.7% (w/v) agar didalam 1 
liter ddH2O) dan diinkubasi selama 48 jam 
pada suhu ruang. 
 

2.2 Penentuan Kurva Pertumbuhan 
Bakteri Selulolitik 

 

 Kurva pertumbuhan diperlukan untuk 
mengetahui waktu optimum isolat-isolat 
tersebut. Sebanyak 2 (dua) lup biakan hasil 
peremajaan diinokulasikan ke dalam 100 
mL medium 1% CMC cair (10 g CMC-Na, 
1 g NaNO3, 1g KH2PO4, 1 g KCl, 0.5 g 
MgSO4, 0.5 g yeast extract, dan 1 g 
glukosa didalam 1 liter ddH2O). Kultur 
tersebut lalu dishaker pada kecepatan          
120 rpm pada suhu ruang selama 60 jam. 
Pengambilan sampel cairan fermentasi 
dilakukan setiap 12 jam. Sampel lalu 
diukur serapannya pada panjang 
gelombang 660 nm. 
 

2.3 Penentuan Aktivitas Selulolitik 
 

Untuk mengetahui aktivitas 
endoglukanase yang dihasilkan oleh isolat 
dua lup penuh bakteri diinokulasikan ke 
dalam 100 ml media CMC 1% cair dalam 
buffer fosfat dan diinkubasi dalam 
inkubator bergoyang 120 rpm pada suhu 
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ruang. Ekstrak kasar selulase didapatkan 
dengan cara sentrifugasi 6.000 rpm selama 
15 menit. Pengukuran aktivitas selulase 
dilakukan setiap 12 jam. 

 

2.4 Penentuan pH Optimum 
 

Dua lup penuh bakteri 
diinokulasikan ke dalam 100 ml media 
CMC 1% cair dalam buffer fosfat. Variasi 
pH media ditetapkan sebesar 4, 5, 6, 7, 8, 
dan 9. Larutan media yang telah 
diinokulasi tersebut dishaker pada 
kecepatan 120 rpm pada suhu ruang. 
Pengukuran aktivitas selulase dilakukan 
pada waktu optimum pertumbuhan. 
 

2.5 Penentuan Suhu Optimum 
 

 Dua lup penuh bakteri diinokulasikan 
ke dalam 100 ml media CMC 1% cair 
dalam buffer fosfat dengan pH optimum. 
Larutan media yang telah diinokulasi 
tersebut dishaker pada kecepatan 120 rpm 
dengan variasi suhu 30ºC, 40ºC, 50ºC, dan 
60ºC. Pengukuran aktivitas selulase 
dilakukan pada waktu optimum 
pertumbuhan. 
 

2.6 Pengukuran Aktivitas Selulase 
dengan Metode DNS 

 

 Metode DNS yang digunakan 
merupakan metode Miller (1959) yang 
dimodifikasi. Sebanyak 1 ml ekstrak kasar 
selulase ditambahkan 1 ml 1% (w/v) 
medium CMC-Na lalu dimasukkan ke 
dalam tabung reaksi. Inkubasi dilakukan 
pada suhu 37ºC selama 60 menit. 
Selanjutnya ditambahkan 2 ml DNS untuk 
kemudian campuran tersebut dididihkan 
selama 15 menit. Campuran lalu 
didinginkan dan dibaca serapannya pada 
panjang gelombang 540 nm. Perhitungan 
aktivitas enzim selulase dinyatakan dengan 
nkat/ml. Dimana satu unit aktivitas enzim 
selulase adalah jumlah enzim yang 
dibutuhkan untuk melepas 1 umol gula 
pereduksi per menit dan satu unit aktivitas 
enzim setara dengan 16,67 nkat/ml 
(Dybkaer, 2001). 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Kurva Pertumbuhan Isolat 
 

Isolat yang digunakan pada 
penelitian ini merupakan bakteri selulolitik 
terbaik yang telah diisolasi dari saluran 
pencernaan rayap. Ketiga isolat bakteri 
mewakili rayap dengan tipe sarang yang 
berbeda (sarang kayu, tanah, dan arboreal) 
yang hidup di Taman Nasional Bukit Baka 
Bukit Raya, Kalimantan Barat.  

Pertumbuhan ketiga isolat terpilih 
dilakukan pada media CMC cair. 
Pengamatan pola pertumbuhan dilakukan 
setiap 12 jam selama 60 jam. Pertumbuhan 
bakteri dalam media CMC dapat 
ditentukan dari sinar yang diabsorpsi oleh 
suspensi hasil fermentasi. Kemampuan 
kultur untuk mengabsorpsi sinar dapat 
dinyatakan dengan jumlah sinar yang 
diabsorpsi berbanding lurus dengan 
konsentrasi sel. Pola pertumbuhan sel ini 
dilakukan untuk mengetahui puncak 
populasi sel tertinggi dari setiap isolat.  
 Isolat MRH.13.AF merupakan isolat 
yang paling cepat mencapai puncak 
populasinya, yakni hanya 24 jam. 
Sedangkan isolat MRH.13.S mencapai 
puncak pertumbuhan pada jam ke-36. Dan 
terakhir, isolat MRH.13.O2 merupakan 
isolat yang paling lama mencapai puncak 
populasi. Isolat ini mengalami puncak 
pertumbuhan pada jam ke-48, hal ini dapat 
dilihat pada Gambar 1. Dengan 
diketahuinya puncak populasi suatu isolat 
akan sangat membantu dalam penyediaan 
inokulum yang berada dalam keadaan aktif 
saat akan diaplikasikan. 
 

 
Gambar 1.  Kurva pertumbuhan ketiga isolat 

bakteri selulolitik 
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 Setiap isolat mikroorganisme 
memiliki kemampuan yang berbeda dalam 
memanfaatkan media pertumbuhannya. 
Isolat yang paling cepat mencapai fase 
puncak menunjukkan kemampuannya yang 
cepat menghidrolisis selulosa yang 
terkandung dalam media CMC. 
Berdasarkan kurva pertumbuhan yang telah 
didapatkan diduga bahwa isolat 
MRH.13.AF memiliki kemampuan 
menghidrolisis selulosa langsung tanpa 
dipengaruhi oleh ketersediaan glukosa di 
dalam media. Sebaliknya, isolat MRH.13.S 
dan MRH.13.O2 diduga masih 
membutuhkan glukosa sebagai sumber 
karbon selama fase awal pertumbuhannya. 
Setelah glukosa di dalam media habis, baru 
kemudian isolat–isolat tersebut 
memanfaatkan selulosa yang ada untuk 
dirombak menjadi glukosa. 
 

3.2 Uji Aktivitas Selulolitik 
 

Uji aktivitas selulolitik, khususnya 
endoglukanase, secara kuantitatif 
dilakukan dengan mengkultur isolat bakteri 
selulolitik pada medium CMC cair. 
Pengambilan ekstrak enzim kasar 
dilakukan pada rentang waktu tertentu. 
Kandungan glukosanya kemudian diukur 
menggunakan metode DNS 
(Dinitrosalisilat).  
 Berdasarkan metode DNS, aktivitas 
selulase tertinggi dari ketiga isolat 
mencapai 1,1 nkat/ml yakni isolat 
MRH.13.O2. Sedangkan isolat 
MRH.13.AF memiliki akivitas terendah 
yakni 0,46 nkat/ml. Pola aktivitas 
endoglukanase meningkat hingga jam ke-
12, setelah itu aktivitas endoglukanase 
cenderung turun sedikit kemudian 
mengalami fase stagnan seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 2. 
 Gambar 2 menjelaskan bahwa 
meskipun memiliki pola pertumbuhan yang 
berbeda, ketiga isolat terpilih nampaknya 
memiliki pola aktivitas selulase yang sama. 
Aktivitas selulase tertinggi dicapai pada 
jam ke-12. Suhartono (1992), menerangkan 
bahwa pada bakteri, sintesis enzim 
ekstraseluler dalam jumlah terbesar secara 

normal terjadi pada akhir fase eksponensial 
dan awal fase stasioner. Keadaan tersebut 
diduga karena pada masa transisi fase 
eksponensial diikuti dengan penurunan 
sumber karbon dalam medium, yang 
mengakibatkan sintesis enzim selulase 
meningkat. Hal yang menarik dari ketiga 
isolat tersebut adalah aktivitas selulasenya 
yang cenderung stabil dari jam ke-24 
hingga jam ke-60. Hal ini menunjukkan 
bahwa sintesis selulase oleh bakteri 
tersebut juga stabil tanpa dipengaruhi oleh 
penurunan jumlah sel. Karena pada 
umumnya pola aktivitas enzim mengikuti 
pola pertumbuhan sel itu sendiri. 
 

 
Gambar 2.  Aktivitas selulase ketiga isolat 

bakteri selulolitik. 
 

 Lucena, et. al. (2011) telah 
membandingkan aktivitas enzim selulase 
yang dihasilkan oleh Trichoderma reesei 
pada berbagai substrat berbahan selulosa. 
Trichoderma reesei adalah spesies 
cendawan yang sudah komersil dan umum 
digunakan sebagai penghasil enzim 
selulase. Aktivitas selulolitik T. reesei yang 
ditumbuhkan pada medium CMC adalah 
0,176 nkat/ml. Sehingga jika dibandingkan 
dengan T. reesei, maka ketiga isolat yang 
didapatkan pada penelitian ini ternyata 
mampu menghasilkan enzim selulase jauh 
lebih banyak daripada isolat cendawan 
yang sudah komersil sekalipun. 
 

3.3 pH dan Suhu Optimum 
 

Karakterisasi enzim selulase yang 
dilakukan pada penelitian ini meliputi 
penentuan pH dan suhu optimum. 
Penentuan pH optimum dilakukan pada 
rentang pH 4 hingga 9. Substrat yang 
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digunakan adalah 1% CMC dalam buffer 
fosfat. Sedangkan penentuan suhu 
optimum dilakukan pada suhu 30, 40, 50, 
dan 60°C, menggunakan medium 1% CMC 
dalam buffer fosfat. Karakterisasi enzim 
selulase dilakukan untuk mengetahui pH 
dan suhu optimal bagi isolat bakteri untuk 
memproduksi selulase. pH dan suhu 
optimum ditentukan dari aktivitas 
selulasenya yang tinggi. 
 Aktivitas selulolitik dari ketiga isolat 
memiliki karakteristik yang berbeda pada 
pH pertumbuhan yang berbeda seperti yang 
terlihat pada Gambar 3. Isolat MRH.13.S 
memiliki aktivitas selulolitik optimum 
pada kondisi asam (pH 4-5), dengan 
aktivitas enzim tertinggi pada pH 4 sebesar 
1,02 nkat/ml. Isolat MRH.13.AF memiliki 
aktivitas selulolitik tertinggi pada kondisi 
asam (pH 4), yang mencapai 1,02 nkat/ml. 
Selain pada pH tersebut aktivitas selulolitik 
isolat MRH.13.AF turun secara signifikan 
hingga 0,16 nkat/ml pada pH 7. Sedangkan 
pada isolat MRH.13.O2 aktivitas 
selulolitiknya cenderung stabil pada 
berbagai kisaran pH. Besaran aktivitas 
selulolitik isolat ini berada pada kisaran 
0,38-0,66 nkat/ml. 
 

 
Gambar 3.  Aktvitas selulolitik ketiga isolat 

pada berbagai pH. 
 

Setiap enzim mempunyai pH 
optimum. Di sekitar pH optimum enzim 
mempunyai kestabilan yang tinggi dan 
hanya aktif pada kisaran pH yang terbatas. 
Aktivitas enzim dipengaruhi oleh pH, 
karena sifat ionik gugus karboksil dan 
gugus amino mudah dipengaruhi oleh pH. 
Perubahan pH atau pH yang tidak sesuai 
akan menyebabkan daerah katalitik dan 

konformasi enzim berubah. Selain itu 
perubahan pH juga menyebabkan 
denaturasi enzim dan mengakibatkan 
hilangnya aktivitas enzim (Nelson dan 
Cox, 1998). 

Isolat MRH.13.S dan MRH.13.AF 
memiliki pH optimum 4. Enzim selulase 
dengan pH optimum dikondisi asam cocok 
untuk digunakan dalam industri tekstil 
(celana jins), pabrik pembuatan kertas, 
sebagai zat aditif dalam industri pakan 
ternak dan unit pengolahan limbah cair. 
Sedangkan isolat MRH.13.O2 memiliki 
rentang pH yang lebih luas, dari asam 
hingga netral (4-7). Meskipun aktivitas 
selulasenya tidak setinggi isolat lain, 
dengan rentang yang lebih luas, isolat 
MRH.13.O2 akan dapat digunakan pada 
lebih banyak industri (Kuhad RC, Gupta R, 
dan Singh A, 2011). 

 Salah satu faktor penting lainnya 
yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim 
adalah suhu. Selain mempengaruhi enzim, 
suhu juga dapat mempengaruhi laju 
pertumbuhan bakteri penghasil enzim 
tersebut. Hasil pengujian pertumbuhan 
isolat terpilih pada berbagai kisaran suhu 
menunjukkan bahwa ketiga isolat tersebut 
mampu hidup pada suhu tinggi (60°C). 

Aktivitas selulolitik isolat MRH.13.S 
dari suhu 30-50°C cenderung menurun, 
kemudian pada suhu 60°C naik kembali. 
Aktivitas selulolitik tertinggi dicapai pada 
suhu 60°C, yakni 0,77 nkat/ml. Pada isolat 
MRH.13.AF, aktivitas selulolitiknya 
cenderung meningkat seiring 
meningkatnya suhu. Isolat ini mencapai 
aktivitas selulolitik tertinggi pada suhu 
60°C, dengan aktivitas selulolitik mencapai 
0,97 nkat/ml. Isolat terakhir, MRH.13.O2, 
cenderung memiliki kisaran suhu yang 
bervariasi. Isolat ini mencapai aktivitas 
selulolitik tertinggi pada suhu 60°C dengan 
aktivitas selulolitik sebesar 1,09 nkat/ml 
seperti yang terlihat pada Gambar 4. 

Selain pH, suhu juga memainkan 
peranan yang sangat penting dalam reaksi 
enzimatik. Ketika suhu bertambah sampai 
suhu optimum, kecepatan reaksi enzim 
naik karena energi kinetik bertambah. 
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Bertambahnya energi kinetik akan 
mempercepat gerak vibrasi, translasi, dan 
rotasi baik enzim maupun substrat. Hal ini 
akan memperbesar peluang enzim dan 
substrat bereaksi. Ketika suhu lebih tinggi 
dari suhu optimum, protein berubah 
konformasi sehingga gugus reaktif 
terhambat. Perubahan konformasi ini dapat 
menyebabkan enzim terdenaturasi. Substrat 
juga dapat berubah konformasinya pada 
suhu yang tidak sesuai, sehingga substrat 
tidak dapat masuk ke dalam sisi aktif 
enzim (Nelson DL dan Cox MM., 1998). 
Enzim yang memiliki aktivitas optimum 
pada suhu 50°C sampai dengan 80°C 
disebut termozim dan enzim yang memiliki 
aktivitas optimum di atas 80°C disebut 
hipertermozim (Hough DW dan Danson 
MJ, 1999), sehingga selulase yang 
dihasilkan oleh ketiga isolat pada 
penelitian ini dapat digolongkan ke dalam 
termozim. 

 

 
Gambar 4.  Aktivitas selulolitik ketiga isolat 

pada berbagai suhu. 
 

 Beberapa bidang industri yang dapat 
menggunakan selulase dengan karakteristik 
pH antara 3-6 dan suhu diatas 60°C antara 
lain: pada industri farmasi, selulase 
digunakan untuk mencerna bahan selulosa; 
pada industri pakan ternak, jika 
ditambahkan pada pakan dapat 
meningkatkan berat badan ternak dan 
efisiensi pakan biji-bijian; di industri jus 
buah selulase membantu ekstraksi dan 
penguraian jus dari buah jeruk; pada 
industri minyak atsiri dan rempah, 
penggunaan selulase dapat meningkatkan 
hasil ekstraksi minyak atsiri dan ekstrak 
tumbuhan lainnya; sedangkan pada industri 

pengolahan limbah, selulase dapat 
menguraikan kertas dan limbah lainnya 
(Deerland Enzymes, 2013). 
 
4. KESIMPULAN 
 
 Ketiga isolat yang dikarakterisasi 
memiliki rentang waktu pertumbuhan, pH, 
dan suhu yang beragam. Isolat MRH.13.S 
memiliki waktu optimum pertumbuhan 36 
jam, dengan pH optimum asam (4-6), dan 
suhu optimum 60˚C. Sedangkan isolat 
MRH.13.AF memiliki waktu optimum 24 
jam, pH optimum asam (4-6), dan suhu 
optimum 60˚C.  Terakhir, isolat 
MRH.13.O2 memiliki waktu optimum 48 
jam, pH optimum di asam hingga netral (4-
7), dan dengan suhu optimum 60˚C.  
Penggunaan berbagai isolat tersebut 
nantinya tergantung dari kebutuhan 
industri serta pada proses apa isolat 
tersebut digunakan. 
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ABSTRAK. Tepung komposit kacang-kacangan dan biji-bijian dapat diformulasi untuk 
mendapatkan komposisi zat gizi dan komponen bioatif sebagai ingridien pangan 
fungsional.  Penelitian ini menggunakan kacang merah dan kedelai sebagai sumber 
protein nabati yang kaya serat pangan dan zat gizi mikro; serta pati jagung untuk 
memperbaiki sifat reologi produk pangan. Penelitian ini bertujuan untuk formulasi raisin 
cake dari tepung komposit dengan kandungan zat gizi tinggi dan analisis mutu sensorinya 
menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.  Tepung komposit terdiri atas kacang 
merah, kedelai dan jagung dengan rasio 65:25:10. Proporsi tepung komposit sebagai 
pensubstitusi tepung terigu dalam pembuatan raisin cake yaitu 0%, 25%, 50%, 75%, dan 
100%. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan menggunakan 10 orang panelis terlatih. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sensori, produk dengan substitusi tepung 
komposit hingga 100% memiliki intensitas yang sama dengan kontrol (raisin cake dengan 
terigu 100%) pada atribut mutu elastisitas, homogenitas rongga, warna crust, aroma dan 
rasa milky, rasa raisin (manis, asam, pahit), dan aftertaste fatty. Secara fisik, raisin cake 
dengan substitusi tepung komposit hingga 50% memiliki nilai kekerasan dan elastisitas 
yang tidak berbeda dengan kontrol. Raisin cake dengan substitusi tepung komposit kacang 
merah, kedelai dan jagung pada proporsi 50% terhadap tepung terigu dapat digolongkan 
sebagai pangan fungsional dengan klaim sebagai sumber vitamin B6 yang baik; dan 
sebagai sumber protein, serat pangan, kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan vitamin C 
yang sangat baik. Meskipun tingkat preferensi produk tersebut tidak berbeda dengan 
kontrol, namun kadar vitamin B1 dan vitamin B3-nya lebih rendah dibanding kontrol. 
Raisin cake dengan tepung komposit 50% direkomendasikan untuk dikonsumsi sebagai 
menu sarapan pagi. Berdasarkan angka kecukupan gizi untuk pangan umum, dalam setiap 
penyajian (100g), produk tersebut mampu memenuhi kebutuhan gizi harian sebesar 
16.48% protein, 6.82% serat pangan total, 6.38% kalsium, 10.46% magnesium, 17.96% 
fosfor, 7.58% kalium, 7.36% seng, 0.78% vitamin C, dan 23.5% vitamin B6. 
 
Kata kunci:  Analisis deskriptif kuantitatif, kacang merah, kedelai, raisin cake, dan 

tepung komposit. 
 
ABSTRACT.  Composite flour based on nuts and seeds can be formulated to obtain 
nutrient composition and bioactive compound as functional food ingredient. This study was 
using red bean and soybean flour as a source of protein that rich in dietary fiber and 
micronutrients, and corn starch to improve the rheological properties of product. The 
aimed of study was formulation of raisin cake based on composite flour rich in nutrients 
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content and sensory analysis using quantitative descriptive analysis method. Composite 
flour was consisting of red beans, soybeans and corn in the ratio of 65:25:10. The 
proportion of composite flour as wheat flour substitution  in raisin cake production were 
0%, 25%, 50%, 75%, and 100%. Quantitative descriptive analysis was performed using 10 
trained panelists. The results showed that product with composite flour up to 100% has 
same intensity with control (raisin cake with 100% wheat flour) on sensory attributes i.e. 
elasticity, homogeneity, crust color, milky aroma and taste, raisin taste (sweet, acid, 
bitter), and fatty aftertaste. Raisin cake with composite flour substitution up to 50 % have 
the same hardness and elasticity values with control. Raisin cake with 50% composite flour 
substitution can be classified as functional food with claims as a good source of vitamin 
B6, and as very good source of protein, dietary fiber, calcium, magnesium, phosphorus, 
potassium, and vitamin C. Although product have the same preferences with control, its 
have lower on vitamin B1 and vitamin B3 than control. Raisin cake with 50 % composite 
flour was recommended to be consumed as a breakfast menu. Based on the nutrition 
adequation for general food, in each serving size (100g) of product was able to fulfill the 
daily nutrition needs i.e. 16.48 % protein, 6.82 % total dietary fiber, 6.38 % calcium, 
10.46% magnesium, 17.96% phosphorus, 7.58% potassium, 7.36% zinc, 0.78% vitamin C, 
and 23.5% vitamin B12, respectively.  
 
Keywords: Composite flour, quantitative descriptive analysis, raisin cake, red bean, 

and soybean. 
 
I. PENDAHULUAN 
 

 Konsumsi kacang merah telah 
terbukti memberikan efek fisiologis bagi 
kesehatan, diantaranya mampu mengurangi 
kerusakan pembuluh darah, mampu 
menurunkan kadar kolesterol dalam darah, 
mengurangi konsentrasi gula darah, serta 
menurunkan resiko kanker usus besar dan 
kanker payudara (Pomeranz, 1991). Hal ini 
disebabkan kandungan senyawa aktifnya 
(dalam mg/100g biji kering) seperti pati 
resisten 44.2 mg; serat pangan 6.9 mg, 
katekin 61 mg, saponin 56 mg; antosianin 
45 mg; kuersetin 31 mg; tripsin inhibitor 7 
mg; phasine 4 mg; dan asam fitat 3 mg 
(Atcibri, et al., 2010). Kedelai kaya akan 
antioksidan isoflavon (208.6 mg) yang 
berfungsi sebagai penurun kolesterol, 
pencegah jantung koroner, anti kanker 
prostat, payudara dan kolon, anti penuaan 
dini, menghambat menopause, dan anti 
osteoporosis (Pomeranz, 1991; Faraj dan 
Vasanthan, 2004).  Kacang merah dan 
kedelai memiliki nilai indeks glikemik 
yang rendah yaitu 26 dan 31 sehingga 
merupakan ingredien pangan yang cocok 
bagi penderita diabetes mellitus. Selain itu, 

kacang merah dan kedelai memiliki 
komposisi asam amino yang hampir 
lengkap kecuali asam amino sulfur seperti 
sistin dan metionin. Komponen lemak 
terdiri dari lemak tak jenuh khususnya 
asam lemak oleat dan linoleat. Karbohidrat 
kacang-kacangan sebagian besar tersusun 
atas oligosakarida seperti sukrosa, rafinosa, 
dan stakiosa; dan polisakarida seperti 
selulosa dan arabinogalaktan, yang dapat 
digunakan sebagai sumber prebiotik dan 
serat pangan (Pomeranz, 1991). Jagung 
merupakan serealia sumber pati (54.1-
71.7%). Jagung terutama jenis waxy sering 
digunakan dalam berbagai olahan pangan 
seperti produk bakery untuk memperbaiki 
karakteristik tekstur khas produk. Hal ini 
dihubungkan dengan karakteristik fisik dan 
reologi (sifat amilografi) pati jagung 
(Singh et al., 2005). 
 Tepung komposit adalah tepung yang 
berasal dari beberapa jenis bahan baku 
yaitu umbi-umbian, kacang-kacangan, atau 
sereal dengan atau tanpa tepung terigu atau 
gandum dan digunakan sebagai bahan baku 
olahan pangan seperti produk bakery dan 
ekstrusi (Widaningrum, 2005). Beberapa 
produk bakery (cookies, bread, biscuit, 
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muffin) dibuat dari tepung komposit seperti 
tepung singkong, tepung kedelai, tepung 
kacang hijau (Jisha dan Padmaja, 2011; 
Pasha et al., 2011). Pada penelitian 
sebelumnya telah dibuat cookies dan 
biskuit dari 100% tepung komposit kacang 
merah, kedelai, dan jagung pada rasio 
65:25:10. Cookies yang dihasilkan 
memiliki kadar protein 14.12%, lemak 
24.73%, dan nilai energi 459.04 Kcal; 
sedangkan biskuit yang dihasilkan 
memiliki kadar protein lebih tinggi dari 
cookies yaitu 17,77%, kadar lemak dan 
nilai energi yang lebih rendah dari cookies, 
yaitu 10,82% dan 429,54 Kcal, serta indeks 
glikemik yang rendah yaitu 54,31 (Astuti 
dan Agustia, 2012). Raisin cake merupakan 
produk bakeri yang potensial 
dikembangkan sebagai pangan fungsional 
dari tepung komposit.   Penelitian ini 
bertujuan untuk formulasi raisin cake dari 
tepung komposit dengan kandungan zat 
gizi tinggi dan analisis mutu sensorinya 
menggunakan metode analisis deskriptif 
kuantitatif. 
 
2. METODOLOGI 
 
2.1 Bahan 
 
 Bahan–bahan yang digunakan adalah 
kacang merah dan kedelai organik (PT 
Gasol Organik, Cianjur), jagung  organik 
(PT Alam Lestari Maju Indonesia, Jakarta), 
terigu protein tinggi, panili, margarin, 
mentega putih, kuning telur dan putih telur, 
gula pasir, soda kue, air mineral, dan 
garam (Toko Intisari Purwokerto). 
 
2.2 Pembuatan Tepung Komposit 
 

Tepung kacang merah dan tepung 
kedelai dibuat mengikuti metode 
Widaningrum et al. (2005) dengan sedikit 
modifikasi.  Satu kilogram kacang merah 
dan kedelai utuh yang telah disortasi dari 
kotoran fisik dan biji cacat, dicuci dengan 
air mengalir hingga bersih, direndam 
selama 12 jam dalam 3 liter air suhu 25oC 
yang telah ditambah dengan 60 g soda kue, 

dicuci kembali dengan air mengalir hingga 
gelembung udara dan aroma asam hilang, 
direbus selama 15-20 menit dalam 3 liter 
air mendidih hingga biji kacang lunak dan 
aroma langu hilang, ditiriskan, 
didinginkan, dikupas kulit arinya, 
dikeringkan hingga kering patah dalam 
mesin pengering kabinet suhu 60oC (4-6 
jam), digiling dengan mesin penggiling 
(hammer mill), diayak dengan ayakan 60 
mesh sebanyak 2 kali, dan dikemas dalam 
plastik polipropilen 1 mm. 

Pati Jagung dibuat mengikuti metode 
Maslahah (2010) dengan sedikit 
modifikasi.  Satu kilogram biji jagung utuh 
yang telah disortasi dari kotoran fisik dan 
biji cacat dicuci dengan air mengalir 
hingga bersih, direndam dalam 2 liter air 
suhu 25oC selama 48 jam. Setelah dicuci 
kembali, biji jagung digiling basah (dengan 
penambahan air) sebanyak 3 kali untuk 
mengekstrak patinya. Penggilingan 
pertama ditujukan untuk memecah biji 
jagung, penggilingan kedua ditujukan 
untuk memisahkan endosperm biji dari 
lembaga biji, dan penggilingan ketiga 
ditujukan untuk menghancurkan dan 
menghaluskan partikel endosperm biji 
sehingga dihasilkan suspensi pati. 
Selanjutnya, dilakukan penyaringan untuk 
memisahkan ampas dari bubur jagung. 
Pengendapan dilakukan untuk hingga 
suspensi pati mengendap dan memisah dari 
bagian cairan yang jernih di bagian 
atasnya. Setelah air dipisahkan, suspensi 
pati dikeringkan dalam mesin pengering 
kabinet suhu 50oC selama 8 jam, 
didinginkan, diayak dengan ayakan 100 
mesh, dikemas dalam plastik polipropilen 1 
mm.   
 Tepung komposit dibuat dengan 
mencampurkan tepung kacang merah, 
tepung kedelai, dan pati jagung pada rasio 
65:25:10 menggunakan mesin penggiling 
kering (blender) selama 30 detik. Setelah 
diayak dengan ayakan 60 mesh, tepung 
komposit dikemas dalam plastik 
polipropilen 1 mm, disimpan pada suhu 
28oC hingga digunakan untuk analisis dan 
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pembuatan produk. Penelitian dilaksanakan 
dalam waktu 3 bulan. 
 
2.3 Pembuatan Raisin Cake 
 

Formula substitusi terigu dengan 
tepung komposit adalah 0% hingga 100% 
dengan interval 25% (0%, 25%, 50%, 75%, 
dan 100%). Ingredient yang digunakan 
dalam formula raisin cake yaitu: tepung 
19,6%, margarin 19,6%, putih telur 17,6%, 
kuning telur 15,7%, gula 19,6%, susu skim 
0,6%, raisin 5,9%, emulsifier (ovalet) 
1,2%, dan bahan pengembang (baking 
powder) 0,3%.  
 Pembuatan raisin cake dimulai 
dengan mengaduk putih telur dengan 
mikser pada kecepatan sedang hingga 
terbentuk buih yang stabil, lalu disisihkan. 
Bahan kering yaitu tepung terigu, tepung 
komposit dan baking powder dicampur. 
Selanjutnya, gula halus dan mentega 
diaduk dengan mikser kecepatan rendah-
sedang hingga membentuk krim. Kuning 
telur dan emulsifier ditambahkan kedalam 
krim dan diaduk kembali hingga adonan 
mengembang dan berwarna putih 
kekuningan. Setelah kecepatan putaran 
mikser diturunkan, ke dalam adonan 
ditambahkan campuran bahan kering dan 
diaduk dengan kecepatan sedang hingga 
homogen sambil ditambahkan buih putih 
telur. Raisin yang telah dipotong-potong 
halus dimasukkan ke dalam adonan, 
dituang ke dalam cetakan cake dan 
dipanggang dalam oven suhu 150oC selama 
20 menit. 
 
2.4 Analisis Deskriptif Kuantitatif 
 

Metode yang digunakan dalam 
analisis sensori produk raisin cake adalah 
metode Quantitative Descriptive Analysis 
(QDA) (Gracula, 1997; Stone et al., 1997; 
Apriyantono, 2001). Tahapan yang 
dilakukan dalam analisis ini adalah : 1) 
Seleksi panelis untuk mendapatkan panelis 
terlatih meliputi a) prescreening 
questionnaire (pengisian kuesioner pra-
seleksi) untuk mendapatkan data calon 

panelis; b) Acuity test melalui : i) uji 
pengenalan rasa dasar, aroma dasar, dan uji 
intensitas rasa dasar; ii) uji sensitivitas 
rasa, tektur, warna, dan aroma; 2) Pelatihan 
panelis melalui : a) Pengenalan terminologi 
atribut-atribut mutu yang relevan dengan 
produk cake (yaitu aroma kedelai, aroma 
susu, aroma vanila, rasa manis, rasa asin, 
rasa susu, rasa kedelai, rasa kacang merah, 
rasa asam, dan rasa pahit) melalui uji 
ranking dan rating menggunakan suatu 
reference; b) pengenalan uji QDA dengan 
beberapa sampel cake yang ada di pasaran 
(chiffon cake, marmer cake, banana cake); 
i) uji kualitatif (penetapan atribut mutu 
cake) dengan metode focus group 
discussion yang dipimpin seorang panel 
leader; ii) uji kuantitatif (penetapan 
intensitas dari masing-masing atribut mutu 
cake dengan suatu reference serta penilaian 
intensitas menggunakan unstructured scale 
sepanjang 15 cm); 3) Uji deskripsi produk 
(raisin cake dengan variasi proporsi tepung 
komposit) dengan QDA dua kali ulangan 
menggunakan metode yang sama seperti 
pada saat pelatihan. Dari hasil evaluasi, 
jumlah panelis terlatih yang diperoleh 
adalah 10 orang dari 23 orang yang 
mengikuti tahapan seleksi panelis.  

 
2.5 Analisis Tekstur Raisin Cake 
 

Analisis sifat reologi cake secara 
objektif diukur dengan texture analyzer 
(Stable Micro Sytems TA.XTplus) dengan 
ketebalan sampel 24 mm dan kondisi 
program yang digunakan yaitu: pretest 
speed: 1 mm/s, test speed: 1 mm/s, post test 
speed: 10 mm/s, distance: 25%, force:          
205 g, time: 3 second, count: 5, trigger 
auto: 5 g, probe: P35, probe distance: 35 
mm. Atribut yang diukur yaitu kekerasan 
(hardness) dan elastisitas (springiness). 
Kekerasan yang melibatkan gaya tekan 
menunjukkan daya tahan bahan untuk 
pecah akibat gaya tekan yang diberikan; 
sifat keras ini digunakan untuk menyatakan 
sifat produk pangan padat yang tidak 
bersifat deformasi. Kekerasan ditentukan 
dari gaya (nilai puncak) pada tekanan atau 
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kompresi pertama. Elastisitas menunjukkan 
daya tahan bahan untuk putus akibat gaya 
tarik. Untuk menentukan seberapa besar 
produk dapat kembali ke kondisi semula 
setelah diberikan tekanan pertama, 
ditentukan dari jarak yang ditempuh oleh 
produk pada tekanan kedua sehingga 
tercapai nilai gaya maksimum (L2) 
dibandingkan dengan jarak yang ditempuh 
oleh produk pada tekanan pertama 
sehingga tercapai nilai gaya maksimumnya 
(L1) atau L2/L1 (Stable Micro System, 
2008). 

 

2.6 Analisis Kandungan Zat Gizi  
 

Zat gizi dari ingredien utama yang 
digunakan dalam pembuatan raisin cake 
(terigu, tepung kacang merah, tepung 
kedelai, dan pati jagung) serta produk 
raisin cake pada beberapa taraf substitusi 
terigu dengan tepung komposit (0%, 25%, 
50%, 75%, dan 100%) ditetapkan 
kandungan gizinya menggunakan data 
sekunder dari National Nutrient Database 
for Standard Reference Release 26 
(Agricultural Research Service United 
States Department of Agriculture, 2011).  
 
2.7 Analisis Data 
 
 Data uji QDA yang diperoleh 
dianalisis secara statistik dengan ANOVA 
dan uji lanjut DMRT menggunakan 
software AHSTAT. Penyajian data hasil uji 
QDA menggunakan diagram laba-laba 
(spider web diagram) yang dibuat dengan 
software MS Excel 2010. Untuk parameter 
tekstur yang diukur dengan texture 
analyzer, data yang diperoleh dianalisis 
dengan Uji T student (Steel et al., 1997). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Mutu Sensori Raisin Cake 
 
 Berdasarkan hasil focus group 
discussion  oleh 10 panelis terlatih, 
diperoleh 22 deskripsi atribut mutu untuk 
raisin cake, yaitu: 1) kenampakan 

(appearance), meliputi warna crust, warna 
crumb, homogenitas rongga; 2) aroma, 
meliputi egg-like, milky, buttery, soy-like; 
3) tekstur, meliputi kekerasan, elastisitas, 
keremahan, kehalusan; 4) rasa, meliputi 
rasa cake (rasa kacang merah, rasa kedelai, 
manis, buttery, milky) dan rasa raisin (rasa 
asam buah, rasa pahit buah, rasa manis 
buah); 5) aftertaste, meliputi sandy, 
“seret”, dan fatty.  
 Kenampakan merupakan kelompok 
atribut mutu sensori pertama yang diuji 
oleh panelis menggunakan indera 
penglihatan. Warna crust merupakan warna 
kulit di bagian permukaan luar raisin cake 
dengan intensitas warna yaitu coklat muda 
hingga coklat tua. Warna crumb 
merupakan warna body cake (warna cake 
dibawah dan selain warna crumb), dengan 
intensitas warna yaitu kuning muda hingga 
kuning kecoklatan. Homongenitas rongga 
menunjukkan kerataan rongga-rongga 
udara yang terbentuk di seluruh permukaan 
cake, dengan intensitas tidak homogen 
hingga sangat homogen.  
 Ingredien utama dalam formula cake 
berkontribusi pada aroma yang dideteksi 
dengan indera penciuman dan rasa yang 
dideteksi dengan indera pengecap, yaitu 
aroma kedelai, rasa kedelai, dan rasa 
kacang merah dengan intensitas tidak kuat 
hingga sangat kuat. Ingredien pendukung 
dalam formula cake juga berkontribusi 
besar pada aroma dan rasa cake, yaitu 
aroma telur (egg-like), aroma dan rasa 
mentega (buttery), aroma dan rasa susu 
(milky) dan rasa gula (manis). Raisin 
merupakan bahan pendukung yang utama 
sebagai ciri khas fruit cake. Raisin 
diperoleh dari buah anggur yang 
dikeringkan. Cita rasa khas raisin adalah 
manis, asam, dan pahit. Tekstur merupakan 
atribut mutu sensori yang dideteksi dengan 
indera dalam mulut (gigi, lidah, dan 
permukaan kulit dalam mulut).  
 Tekstur merupakan atribut mutu yang 
paling penting yang menentukan 
penerimaan konsumen pada produk cake. 
Tekstur cake yang baik yaitu lembut, elatis, 
tidak keras, tidak remah, tidak rapuh 
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(Faridi dan Faubion, 1986). Aftertaste 
merupakan atribut mutu sensori yang 
terdeteksi saat produk yang telah dikunyah 
dalam mulut mulai ditelan melewati 
kerongkongan menuju ke lambung. Sandy 
menunjukkan sifat partikel seperti butiran 
pasir, “seret” merupakan istilah yang 
menunjukkan kekasaran partikel yang 
membuat makanan menjadi sulit ditelan, 
dan fatty menunjukkan sifat lengket seperti 
lapisan lilin yang disebabkan oleh 
komponen lemak jenuh dalam produk 
seperti margarin (Meilgard, et al., 1999). 
Deskripsi atribut mutu sensori raisin cake 
dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Deskripsi atribut mutu sensori raisin 

cake 
Kelompok atribut 

mutu 
Deskripsi 

Kenampakan 
(Appearance) 

warna crust, warna crumb, 
homogenitas rongga 

Aroma egg-like, milky, buttery, 
soy-like 

Tekstur kekerasan, elastisitas, 
keremahan, kehalusan 

Rasa  rasa cake (rasa kacang 
merah, rasa kedelai, manis, 
buttery, milky); rasa raisin 
(rasa asam buah, rasa pahit 
buah, rasa manis buah) 

Aftertaste sandy, “seret”, dan fatty 

 
 

Hasil uji deskriptif kuantitatif 
menunjukkan bahwa penggunaan tepung 
komposit untuk mensubstitusi tepung 
terigu dalam pembuatan raisin cake pada 
proporsi hingga 100 persen tidak 
menyebabkan perubahan skor sensori 
secara signifikan pada atribut mutu 
elastisitas, homogenitas rongga, warna 
crust, aroma susu, rasa susu, rasa buah 
raisin (asam, manis, pahit), dan aftertaste 
fatty. Atribut mutu sensori inilah yang 
menjadi keunggulan sensori bagi raisin 
cake berbasis tepung komposit kacang 
merah, kedelai dan jagung dibanding 
dengan kontrol (raisin cake dengan terigu 
100%). Namun demikian, untuk beberapa 
atribut mutu sensori, penggunaan tepung 
komposit sebagai pensubstitusi tepung 
terigu pada proporsi yang semakin 
meningkat, secara signifikan menyebabkan 
peningkatan skor sensori pada atribut mutu 
kekerasan, warna crumb, aroma kedelai, 
rasa kacang merah, rasa kedelai, aftertaste 
sandy, aftertaste “seret”; dan sebaliknya 
untuk atribut mutu keremahan, kehalusan, 
buttery aroma, egg-like aroma, sweet taste, 
dan buttery taste mengalami penurunan. 
Hasil uji QDA dalam bentuk diagram laba-
laba untuk masing-masing atribut mutu 
dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2, 
dan Gambar 3. 

 
Gambar 1. Diagram laba-laba atribut mutu yang tidak menunjukkan perubahan nyata pada skor 

sensori dengan peningkatan proporsi substitusi tepung komposit terhadap tepung terigu 
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Gambar 2. Diagram laba-laba atribut mutu yang mengalami peningkatan skor sensori secara nyata 

dengan peningkatan proporsi substitusi tepung komposit terhadap tepung terigu 
 

 
Gambar 3. Diagram laba-laba atribut mutu yang mengalami penurunan skor sensori secara nyata 

dengan peningkatan proporsi substitusi tepung komposit terhadap tepung terigu 
 

 Hasil uji deskriptif kuantitatif 
menunjukkan bahwa semakin tinggi 
proporsi subsitusi tepung komposit 
terhadap terigu maka skor kekerasan 
meningkat nyata, skor keremahan menurun 
nyata, dan skor elastisitas cenderung tetap 
(tidak berubah). Berdasarkan hasil analisis 
sifat reologi cake yang diukur dengan 
Texture Analizer nampak bahwa tidak ada 
perbedaan nilai kekerasan dan elastisitas 
cake yang menggunakan 100% terigu (A) 
dengan cake yang menggunakan substitusi 
terigu dengan tepung komposit dari 10% 
hingga 50% (B); sedangkan cake dengan 
100% tepung komposit memiliki nilai 
kekerasan dan elastisitas yang berbeda dari  
A dan B (Gambar 4). Nilai kekerasan 
produk A yaitu 1008.62 gF, produk B yaitu 
1000.2 gF, dan produk C yaitu 1888.72 gF. 

Nilai elastisitas produk A yaitu 0.8871, 
produk B yaitu 0.8873, dan produk C yaitu 
0.8228. 
 Gluten merupakan komponen protein 
terigu yang mampu menciptakan tekstur 
cake yang mengembang dengan elastisitas 
tinggi. Selain gluten, stuktur material 
adonan bakery seperti cake juga dapat 
diciptakan oleh udara yang terperangkap 
oleh matriks yang terbentuk dari ikatan 
antara protein, pati, dan lipid (Wilderjans, 
et al., 2008). Kekerasan cake merupakan 
hasil interaksi pati, protein, lemak, dan 
serat pangan melalui serangkaian proses 
yang terjadi dari pembuatan adonan hingga 
pemanggangan. Pati mengandung 
komponen amilosa dan amilopektin yang 
berkontribusi pada proses gelatinisasi.  
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Keterangan : A = kontrol (produk dengan terigu 100%), B = nilai rataan data dari produk dengan tepung komposit 10% - 
50%, C = produk dengan tepung komposit 100%. Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan adanya 
perbedaan nyata diantara sampel pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan hasil uji T student 

 

Gambar 4. Profil tekstur cake : (a) kekerasan; (b) elastisitas 
 

 Proses gelatinisasi inilah yang 
menyebabkan produk bakery setelah 
dipanggang memiliki tekstur yang keras 
(renyah) (Faridi dan Faubion, 1986; Belitz 
dan Grosch, 1999). Ditambahkan oleh Yu, 
et al. (2009) bahwa amilosa sangat 
mempengaruhi kekerasan produk karena 
kemampuannya membentuk ikatan 
hidrogen yang kuat antar amilosa, antara 
amilosa dan amilopektin, ataupun antara 
amilosa dan protein dan lemak setelah 
produk bakery dipanggang dan 
didinginkan. Kontribusi ingredien terbesar 
dalam proses gelatinisasi pada produksi 
cake berbasis tepung komposit ini adalah 
pati jagung organik (kadar pati 70.54%) 
dan terigu (kadar pati 77.69%). Profil pasta 
tepung (profil gelatinisasi tepung) akan 
sangat menentukan karakteristik tekstural 
dari produk yang dihasilkan khususnya 
pada produk bakery seperti bread (roti) dan 
cake (Cui, 2005). Hasil analisis dengan 
RVA (Rapid Visco Analizer) menunjukkan 
bahwa terigu dan pati jagung organik yang 
memiliki profil pasta yang baik, dengan 
nilai viskositas puncak terigu 2349 cP dan 
pati jagung 1432 cP; viskositas breakdown 
terigu 1087 cP dan pati jagung 615 cP, 
viskositas pasta panas terigu 1262 cP dan 
pati jagung 817 cP, viskositas balik terigu 
1318 cP dan pati jagung 1125, dan 
viskositas akhir terigu 2580 cP dan pati 
jagung 1942 cP (Astuti et al., 2013). 

 Protein berperan besar dalam 
menciptakan tekstur cake yang 
mengembang dan elastis karena 
kemampuannya yang tinggi dalam 

mengikat air, kemampuan mengikat 
komponen lain, termasuk komponen lemak 
yang bersifat hidrofobik, serta sifat 
emulsifikasinya yang mampu menurunkan 
tegangan permukaan dua komponen yang 
tak saling bergabung seperti pati yang 
hidrofilik dengan lemak yang hidrofobik, 
sehingga matriks pati-protein-lemak yang 
menciptakan tekstur cake dengan 
memerangkap udara saat pembuatan 
adonan hingga pemanggangan akan lebih 
sinergis (Belitz dan Grosch, 1999; 
Wilderjans et al., 2008). Pada produksi 
raisin cake berbasis tepung komposit, 
protein yang mendominasi fungsi ini 
berasal dari protein tepung kedelai organik 
(kadar protein 47,8%) dan tepung kacang 
merah organik (kadar protein 26,06%). 
Tingginya kadar protein menyebabkan 
kapasitas penyerapan air dan kapasitas 
penyerapan minyak yang tinggi dan 
densitas kamba yang rendah, dan kondisi 
sangat penting bagi perannya membentuk 
tekstur cake. Pada suhu ruang, untuk 
tepung kedelai organik, nilai kapasitas 
pengikatan air 2,23; kapasitas pengikatan 
minyak 1,16; dan densitas kamba 0,52. 
Untuk tepung kacang merah organik, nilai 
kapasitas pengikatan air 2,15; kapasitas 
pengikatan minyak 0,82; dan densitas 
kamba 0,84 (Astuti et al., 2013). 

Hasil uji deskriptif kuantitatif 
menunjukkan bahwa intensitas warna 
crumb raisin cake meningkat dengan 
semakin tinggi proporsi substitusi tepung 
komposit terhadap terigu, yaitu dari kuning 
muda menjadi kuning kecoklatan. Warna 
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crumb terbentuk terutama dari reaksi 
pencoklatan non enzimatik (maillard 
reaction) antara asam amino protein 
(terutama asparagine) dengan gula 
pereduksi (khusunya glukosa dan fruktosa). 
Selain warna, reaksi pencoklatan non 
enzimatis juga dapat menghasilkan aroma 
dan rasa yang khas, namun jika reaksi ini 
berlanjut dan tak terkontrol maka akan 
terbentuk akrilamid yang berbahaya bagi 
tubuh. Gula yang digunakan dalam reaksi 
pencoklatan non enzimatis ini juga pada 
akhirnya menyebabkan intensitas rasa 
manis raisin cake menurun seiring dengan 
semakin tinggi proporsi substitusi tepung 
komposit terhadap terigu. 

Intensitas atribut sensori lain yang 
meningkat nyata dengan semakin tingginya 
proporsi substitusi tepung komposit 
terhadap terigu yaitu aroma kedelai dan 
rasa kedelai,  serta rasa kacang merah. 
Peningkatan aroma kedelai disebabkan 
karena meningkatnya jumlah komponen 
volatile terutama yang berkontribusi 
terhadap off flavor kedelai seperti dimetil 
disulfide, 1-octene, 2-pentilfuran, dan 2-
heptenal (Lee et al., 2003). Peningkatan 
rasa kedelai terutama disebabkan karena 
asam amino penyusun protein kedelai. 
Dalam 100 gram kedelai dengan kadar 
protein 36.5 g, mengandung asam amino 
(g/100g) yang terdiri dari arginin 2,83; 
histidin 0,98; leusin 2,97; isoleusin 1,77; 
lisin 2,43; sistein 0,58; fenilalanin 1,91; 
tirosin 1,38; treonin 1,59; triptofan 0,53; 
valin 1,82; asam aspartat 4,59; serin 1,69; 
asam glutamat 7,07; prolin 2,14; glisin 
1,69; alanin 1;72 dan metionin 0,49. Dalam 
100 gram kacang merah dengan kadar 
protein 22,53 g, mengandung asam amino 
(g/100g) yang terdiri dari Alanine 1,92; 
arginine 3,15; asam aspartate 5,11; asam 
glutamate 7,87; glisin 1,88; histidin 1,10; 
isoleusin 1,97; lisin 2,71; leusin 3,31; 
fenilalanin 2,12; prolin 2,38; serin 2,36; 
tirosin 1,54; valin 2,03; triptofan 0,59; 
metionin 0,55 (USDA National Nutrient 
Database for Standard Reference, 2011).  
 Beberapa atribut mutu lain yang 
mengalami penurunan skor seiring dengan 

meningkatnya proporsi substitusi terigu 
dengan tepung komposit kacang merah, 
kedelai, dan jagung adalah aroma dan rasa 
buttery serta aroma telur. Diduga, hal ini 
disebabkan karena pembentukan kompleks 
pati-lemak-protein menyebabkan lemak 
terlipat di bagian dalam struktur pati dan 
protein sehingga mengurangi indera 
pengecap dalam mendeteksi aroma dan 
rasa berbasis lemak seperti butter. Untuk 
aftertaste sandy dan “seret” yang 
mengalami peningkatan skor sensori dan 
kehalusan yang mengalami penurunan skor 
sensori seiring dengan meningkatnya 
proporsi substitusi terigu dengan tepung 
komposit, diduga disebabkan karena 
diameter granula tepung kacang merah dan 
kedelai yang besar. Dalam penyiapannya, 
tepung kacang merah dan kedelai hanya di 
ayak menggunakan ayakan berukuran 60 
mesh. 
 
3.2 Kandungan Zat Gizi Raisin Cake 
 

 Produksi raisin cake menggunakan 
tepung komposit kacang merah, kedelai, 
dan jagung dengan rasio 65:25:10 untuk 
menggantikan tepung terigu pada proporsi 
hingga 100 persen ternyata mampu 
meningkatkan kandungan gizi produk 
dibandingkan kontrol (raisin cake 
menggunakan terigu 100%) seperti nampak 
pada Tabel 2. Dalam setiap 100 gram 
produk, zat gizi yang menunjukkan 
peningkatan yang besar yaitu protein dari 
6.86 g menjadi 9,56 g, serat pangan dari 
1,22 g menjadi 2,64 g, kalsium dari 35,70 
mg menjadi 53,44 mg, magnesium dari 
9,78 mg menjadi 44,07 mg, fosfor dari 
97,79 mg menjadi 152,65 mg, kalium dari 
125,64 mg menjadi 400,56 mg, dan seng 
dari 0,56 mg menjadi 0,98 mg. Untuk 
karbohidrat mengalami penurunan yaitu 
dari 40,32 g menjadi 36,54 g. Namun 
demikian, ada pula zat gizi yang nilainya 
menurun dengan penggunaan tepung 
komposit hingga 100 persen dibandingkan 
kontrol meskipun nilainya tidak besar, 
yaitu vitamin B3 dari 1,23 mg menjadi 
0,55 mg; sedangkan lemak total meningkat 
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dari 20,10 g menjadi 21,05 g. Kontribusi 
terbesar peningkatan zat gizi ini berasal 
dari tepung kedelai dan kacang merah. 
Kedua jenis tepung ini memiliki 
kandungan zat gizi yang lebih tinggi 
dibanding terigu seperti nampak pada 
Tabel 2. 

Dengan tingginya kandungan gizi 
terutama protein dan serat pangan serta zat 
gizi mikro seperti kalsium, magnesium, 
fosfor, kalium, dan seng, maka raisin cake 
berbasis tepung komposit kacang merah, 
kedelai, dan jagung sangat cocok 
dikonsumsi sebagai menu untuk sarapan 
pagi. Proporsi tepung komposit yang 
direkomendasikan untuk mensubstitusi 
tepung terigu dalam pembuatan raisin cake 
adalah 50% karena pada proporsi tersebut, 
sifat fisik cake (kekerasan dan elastisitas 
yang diukur secara objektif dengan Texture 
Analizer) dan tingkat preferensi panelis 
semi terlatih (70 orang) hasil uji mutu 
hedonik tidak berbeda nyata (data hasil uji 
mutu hedonik produk tidak ditampilkan). 
Takaran tiap penyajian raisin cake untuk 
sarapan pagi adalah 100g. Informasi gizi 
raisin cake dengan tepung komposit 50% 
dibandingkan dengan kontrol (produk 
dengan terigu 100%) dapat dilihat pada 
Tabel 3.  
 Berdarkan Peraturan BPOM-RI No. 
HK 00.05.52.0685 tentang Ketentuan 
Pokok Pengawasan  Pangan Fungsional, 
dinyatakan bahwa pangan yang 
mengandung zat gizi tertentu (sesuai AKG 
per sajian per hari yang dianjurkan) dengan 
jumlah sedikitnya 10 persen lebih besar 
dari pangan lain yang sejenis maka pangan 
tersebut dapat digolongkan sebagai pangan 
fungsional dengan istilah klaim bagi 

kandungan zat gizi tersebut yaitu 
“diperkaya” atau “fortifikasi”. Untuk 
pangan yang mengandung zat gizi tertentu 
dengan jumlah 10-19 persen lebih besar 
dari dari pangan lain yang sejenis maka 
kandungan gizi dalam pangan fungsional 
tersebut dapat diklaim menggunakan istilah 
“merupakan sumber yang baik”; dan untuk 
pangan yang mengandung zat gizi tertentu 
dengan jumlah sedikitnya 20 persen lebih 
besar dari pangan lain yang sejenis maka 
kandungan gizi dalam pangan fungsional 
tersebut dapat diklaim menggunakan istilah 
“kaya akan” atau “merupakan sumber yang 
sangat baik” (BPOM-RI, 2005).  
 Berdasarkan definisi tersebut, maka 
raisin cake dengan substitusi tepung 
komposit kacang merah, kedelai dan 
jagung pada proporsi 50% terhadap tepung 
terigu dapat digolongkan sebagai pangan 
fungsional dengan klaim sebagai sumber 
vitamin B6 yang baik (persentase 
kandungan vitamin B6 raisin cake dengan 
tepung komposit 50% dibandingkan 
dengan kontrol yaitu 11,9% lebih besar); 
dan sebagai sumber protein, serat pangan, 
kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan 
vitamin C yang sangat baik. Persentase 
kandungan protein, serat pangan, kalsium, 
magnesium, fosfor, kalium, dan vitamin C 
raisin cake dengan tepung komposit 50% 
dibandingkan dengan kontrol yaitu 20%, 
127.33%, 25.10%, 178.19%, 28.65%, 
111.73%, 36.8%, dan 160% lebih besar. Di 
sisi lain, raisin cake dengan tepung 
komposit 50% memiliki persentase 
kandungan gizi yang lebih rendah untuk 
vitamin B3 dan vitamin B1 dibandingkan 
kontrol (Tabel 3). 
 
 

Tabel 2. Kandungan gizi raisin cake dengan variasi proporsi substitusi tepung komposit 
 

Zat Gizi 
 

Satuan 

Ingridien utama raisin cake 
Produk raisin cake (% substitusi tepung 

terigu dengan tepung komposit) 
T.Kcg 

Merah 
Tepung 
Kedelai 

Pati 
jagung 

Terigu 
0 

(Kontrol) 
25 50 75 100 

Energi kcal 337 434 381 364 367.05 367.11 367.61 367.66 367.39 

Protein g 22.53 37.80 0.26 10.33 6.86 7.53 8.24 8.91 9.56 
Lemak total g 1.06 20.65 0.05 0.98 20.10 20.33 20.59 20.82 21.05 
Karbohidrat g 61.29 31.93 91.27 76.31 40.32 39.38 38.48 37.54 36.54 
Serat pangan g 15.20 9.60 0.90 2.70 0.74 1.22 1.70 2.17 2.64 
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Zat Gizi 
 

Satuan 

Ingridien utama raisin cake 
Produk raisin cake (% substitusi tepung 

terigu dengan tepung komposit) 
T.Kcg 

Merah 
Tepung 
Kedelai 

Pati 
jagung 

Terigu 
0 

(Kontrol) 
25 50 75 100 

total 
Kalsium mg 83 206 2 15 35.70 40.10 44.71 49.12 53.44 
Besi mg 6.69 6.37 0.47 4.64 1.50 1.57 1.64 1.70 1.76 
Magnesium mg 138 429 3 22 9.78 18.29 27.21 35.71 44.07 
Fosfor mg 406 494 13 108 97.79 111.48 125.67 139.36 152.65 
Kalium mg 1359 2515 3 107 125.64 194.09 265.04 333.48 400.56 
Natrium mg 12 13 9 2 215.05 215.54 216.04 216.53 217 
Seng mg 2.79 3.92 0.06 0.7 0.56 0.67 0.77 0.88 0.98 
Vitamin C mg 4.5 0 0 0 0.18 0.32 0.47 0.61 0.75 
Vitamin B1 mg 0.60 0.58 0 0.78 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 
Vitamin B2 mg 0.22 1 0 0.49 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 
Vitamin B3 mg 2 4 0 6 1.23 1.06 0.89 0.72 0.55 
Vitamin B6 mg 0.40 0.46 0 0.04 0.27 0.29 0.31 0.32 0.34 
Asam folat µg 394 345 0 291 81.29 83.79 86.62 89.11 91.21 
Vitamin B12 µg 0 0 0 0 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 
Vitamin A µg 0 6 0 0 59.85 59.93 60 60.08 60.15 
Vitamin E mg 0.21 0 0 0.06 1.65 1.65 1.65 1.65 1.66 
As. lemak 
jenuh 

g 0.15 3 0.01 0.16 
4.74 4.77 4.80 4.84 4.87 

As. lemak tak 
jenuh tunggal 

g 0.08 5 0.02 0.09 
9.21 9.26 9.32 9.37 9.42 

As.lemak tak 
jenuh ganda 

g 0.58 12 0.03 0.41 
5.14 5.28 5.43 5.57 5.70 

 

Tabel 3. Informasi gizi raisin cake per takaran saji (100 g) 

Zat gizi AKG* 

Nilai gizi per sajian (%AKG) Mutu gizi raisin cake 
dengan tepung komposit 

50% dibandingkan kontrol 
(%)*** 

Klaim zat gizi 
sebagai pangan 

fungsional** 
Raisin cake 

kontrol 

Raisin cake 
dengan tepung 
komposit 50 %  

Energi 2000 kcal 18.36 18.38 0.11  
Protein 50 g 13.74 16.48 19.94 kaya akan 
Lemak total 55 g 36.54 37.44 2.46  
Karbohidrat 325 g 12.4 11.84 -4.52  
Serat pangan total 25 g 3 6.82 127.33 kaya akan 
Kalsium 700 mg 5.1 6.38 25.10 kaya akan 
Besi 29 mg 5.18 5.64 8.88  
Magnesium 260 mg 3.76 10.46 178.19 kaya akan 
Fosfor 700 mg 13.96 17.96 28.65 kaya akan 
Kalium 3500 mg 3.58 7.58 111.73 kaya akan 
Natrium 2400 mg 8.96 9 0.45  
Seng 10.5 mg 5.38 7.36 36.80 kaya akan 

Vitamin C 60 mg 0.3 0.78 160.00 kaya akan 
Vitamin B1 1.2 mg 15.9 13.96 -12.20  
Vitamin B2 1.3 mg 21.38 20.94 -2.06  
Vitamin B3 16 mg 7.68 5.6 -27.08  

Vitamin B6 
1.3 mg 21 23.5 11.90 

sumber yang 
baik 

Asam folat 400 μg 20.32 21.66 6.59  
Vitamin B12 2.4 µg 14.42 14.42 0.00  
Vitamin A 600 9.98 10 0.20  
Vitamin E  10 mg 16.46 16.52 0.36  
Keterangan : *Angka Kecukupan Gizi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Republik Indonesia (BPOM-RI) No. HK 00.05.5.1142 tentang Acuan Pencantuman Persentase Angka Kecukupan 
Gizi pada Label Produk Pangan (BPOM-RI, 2003); ** Didasarkan pada Peraturan BPOM-RI No. HK 
00.05.52.0685 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan  Pangan Fungsional (BPOM-RI, 2005); *** diperoleh dari 
hasil pengurangan antara nilai gizi per sajian (% AKG) raisin cake dengan tepung komposit 50% dengan kontrol 
dibagi dengan nilai gizi per sajian kontrol dikalikan 100 persen 
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4. KESIMPULAN 
  
 Secara sensori, produk dengan 
substitusi tepung komposit hingga 100% 
memiliki intensitas yang sama dengan 
kontrol (raisin cake dengan terigu 100%) 
pada atribut mutu elastisitas, homogenitas 
rongga, warna crust, aroma dan rasa milky, 
rasa raisin (manis, asam, pahit), dan 
aftertaste fatty. Secara fisik, raisin cake 
dengan substitusi tepung komposit hingga 
50% memiliki nilai kekerasan dan 
elastisitas yang tidak berbeda dengan 
kontrol. Raisin cake dengan substitusi 
tepung komposit kacang merah, kedelai 
dan jagung pada proporsi 50% terhadap 
tepung terigu dapat digolongkan sebagai 
pangan fungsional dengan klaim sebagai 
sumber vitamin B6 yang baik; dan sebagai 
sumber protein, serat pangan, kalsium, 
magnesium, fosfor, kalium, dan vitamin C 
yang sangat baik. Meskipun tingkat 
preferensi raisin cake dengan substitusi 
tepung komposit 50% tidak berbeda 
dengan kontrol, namun produk memiliki 
kadar vitamin B1 dan vitamin B3 yang 
lebih rendah dibanding kontrol. Raisin 
cake dengan tepung komposit 50% 
direkomendasikan untuk dikonsumsi 
sebagai menu sarapan pagi. Berdasarkan 
angka kecukupan gizi untuk pangan umum, 
dalam setiap penyajian (100g), produk 
tersebut mampu memenuhi kebutuhan gizi 
harian sebesar 16.48% protein, 6.82% serat 
pangan total, 6.38% kalsium, 10.46% 
magnesium, 17.96% fosfor, 7.58% kalium, 
7.36% seng, 0.78% vitamin C, dan 23.5% 
vitamin B6. 
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