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ABSTRAK 
 

 

PENINGKATAN MUTU MINYAK NILAM HASIL DISTILASI VAKUM  
DENGAN PENGKELATAN 

 
Meuthia Busthan 

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 
Jln. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh 

E-mail: meuthiabusthan@yahoo.com 
 

Minyak nilam mempunyai prospek yang baik sebagai komoditas ekspor. Kandungan patchouli alkohol 
pada mutu minyak nilam dapat ditingkatkan melalui metode distilasi vakum, namun disisi lain 
menyebabkan minyak nilam berwarna gelap. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerahan 
warna minyak nilam hasil distilasi vakum dengan pengkelatan. Proses pengkelatan dilakukan dengan 
memvariasikan jenis pengkelat (asam oksalat, asam tartarat dan asam sitrat), temperatur proses (30oC dan 
50oC) dan kecepatan pengadukan (125 rpm, 235 rpm dan 350 rpm). Waktu proses selama 10 menit dengan 
konsentrasi pengkelatan 0,5 M. Kondisi  terbaik proses pengkelatan dengan pengkelat asam oksalat terjadi 
pada kecepatan 125 rpm dan temperatur  50oC dengan hasil pengujian warna coklat terang, bobot jenis 
0,97078, indeks bias 1,5064, bilangan ester 9,9790, bilangan asam 6,3034. Kondisi  terbaik proses 
pengkelatan dengan pengkelat asam tartarat terjadi pada kecepatan 350 rpm dan temperatur  50oC dengan 
hasil pengujian warna coklat terang, bobot jenis 0,96956, indeks bias 1,7664, bilangan ester 12,8682, 
bilangan asam 6,0547. Kondisi  terbaik proses pengkelatan dengan pengkelat asam sitrat  terjadi pada 
kecepatan 125 rpm dan temperatur  50oC dengan hasil pengujian warna coklat terang, bobot jenis 0,97086, 
indeks bias 1,5073, bilangan ester 12,8833, bilangan asam 5,8166. Hasil pengujian minyak nilam telah 
memenuhi standar SNI 06-2385-2006 tentang minyak nilam. 
 

Kata kunci: asam oksalat, nilam, pengkelatan, sitrat, tartarat. 
 

 

KARAKTERISASI  MEMBRAN  POLIAKRILONITRIL UNTUK PENGOLAHAN AIR 
BERWARNA SECARA ULTRAFILTRASI 

 
Sri Aprilia1*, Bastian Arifin1 dan Hartati Oktarina2 

1Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala 
2Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala 

*E-mail: sriaprilia@yahoo.com 
 

Air berwarna coklat seperti air gambut dan air rawa mengandung senyawa organik terlarut yang terdiri 
dari senyawa organik ionik, dan non ionik.  Warna air alami pada sumber air gambut timbul karena 
senyawa-senyawa asam humus berikatan dengan ion logam di dalam air. Penjernihan air berwarna yang 
mengandung senyawa organik ionik dapat diproses menjadi air bersih dengan cara konvensional 
menggunakan koagulan seperti tawas, sedangkan air berwarna yang mengandung senyawa non ionik tidak 
dapat dibersihkan dengan cara koagulasi, sehingga tidak sepenuhnya air berwarna dapat dijernihkan 
dengan cara tersebut. Untuk menghilangkan zat warna pada air gambut atau air rawa digunakan membran 
ultrafiltrasi. Membran ultrafiltrasi dapat dibuat dari berbagai bahan polimer dan zat organik. Polimer yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah poliakrilonitril (PAN). Membran PAN dibuat dengan cara inversi 
fasa dengan metode pencelupan dalam bak koagulasi yang berisi larutan non-solven. Non-solven yang 
digunakan adalah air. Membran PAN dibuat dari variasi konsentrasi selulosa asetat (15%, 10% dan 25%). 
Ada 3 membran PAN yang dipelajari. Karakterisasi dilakukan terhadap membran adalah koefisien 
permeabilitas pelarut murni (Lp). Lp terbesar dari tiga membran yaitu pada PAN-1, Molecular Weight 
Cut-Off  (MWCO) membran PAN-1 dan PAN-2 mencapai 90% rejeksi pada dekstran 40.000, dan analisa 
Scanning Electron Microscopy (SEM) dilihat pada surface dan crossection membran.  
 

Kata kunci: karakterisasi membran, koefisien permeabilitas, MWCO, poliakrilonitril, ultrafiltrasi. 
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ABSTRAK 
 

 

STUDI PEMANFAATAN AIR BITTERN SEBAGAI SUPLEMEN  
DAN PENGAWETAN PRODUK PANGAN 

 
Agus Sudibyo dan Irma Susanti 

Balai Besar Industri Agro (BBIA) 
Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor 16122 

 
Penelitian pemanfaatan air bittern sebagai bahan suplemen dan pengawet produk pangan telah dilakukan. 
Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor dengan tujuan: (1) Analisis 
karakterisasi air bittern; (2) Pemanfaatan air bittern sebagai suplemen untuk kesehatan dan (3) Pengawetan 
produk pangan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari air bittern yang berasal dari PT. 
Garam di Sumenep-Madura sebagai bahan baku utama; kemudian tahu dan mie basah sebagai bahan 
pangan yang akan diawetkan; bahan kimia untuk analisis mikrobiologi dan analisis kimia serta tikus betina 
putih (Rattus norvegicus) untuk uji efikasi terhadap air bittern sebagai suplemen. Metode penelitian 
dilakukan dengan tahapan: (1) Karakterisasi air bittern dengan cara analisis contoh di laboratorium; (2) Uji 
efikasi untuk mengetahui kemampuan air bitter sebagai bahan suplemen untuk mencegah penyakit 
osteoporosis tulang dengan menggunakan tikus putih betina yang telah diovarektomi selama 35 hari dan 
diberi suplemen air bittern 14 hari dengan perlakuan dosis rendah (0,6 ml/ekor/hari), dosis sedang (1,2 
ml/ekor/hari) dan dosis tinggi (2,4 ml/ekor/hari) dan (3) Pengawetan produk pangan tahu dan mie basah 
dengan perlakuan penggunaan air bittern pada konsentrasi 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 dan 100%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa air bittern mengandung senyawa dan mineral-mineral elektrolit yang tinggi dan 
bermanfaat bagi kesehatan, seperti mineral magnesium, kalsium, natrium, dan chlor. Uji efikasi 
menunjukkan bahwa air bittern dapat digunakan sebagai bahan suplemen untuk mencegah terjadinya 
penyakit osteoporosis pada tikus betina putih dengan dosis rendah sebesar 0,6 ml/ekor/hari. Namun, air 
bittern tidak dapat digunakan sebagai bahan pengawet produk pangan tahu dan mie basah pada konsentrasi 
rendah.      
 
Kata kunci: air bittern, karakterisasi, pengawetan, produk pangan, suplementasi. 
 
 

 

PENGARUH JENIS KEMASAN TERHADAP MASA SIMPAN 
BUMBU GULAI PASTA 

 
Abdul Thalib 

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 
Jln.Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur, Banda Aceh 

Email: abdulthalibbaristand@yahoo.co.id  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh jenis kemasan terhadap daya  simpan bumbu gulai 
pasta yang dibuat dari bahan rempah. Proses pengemasan dilakukan dengan teknik vakum dan tanpa 
divakum. Jenis kemasan yang digunakan adalah kemasan plastik polipropilen dan kemasan multilayer 
sedangkan faktor waktu simpan terdiri dari 0 hari, 4 hari, 8 hari dan 12 hari. Analisis yang dilakukan 
meliputi nilai pH, kadar air, kadar asam lemak bebas dan pengamatan fisik secara visual. Hasil pengujian 
produk bumbu pasta diperoleh nilai pH berkisar antara 3,86-4,51, kadar  asam lemak bebas 0,86-6,55% 
dan kadar air  antara 76,53-77,80%. Secara kimiawi pada perlakuan jenis kemasan multilayer yang 
divakum dengan masa penyimpanan 12 hari produk bumbu pasta masih memiliki kestabilan yang baik 
dibandingkan dengan perlakuan lainnya walaupun secara biologi semua perlakuan mulai ditumbuhi jamur. 
 
Kata kunci: bumbu gulai pasta, kemasan, masa simpan. 
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ABSTRAK 
 

 
REVIEW: POTENSI TANAMAN GANJA (CANNABIS SATIVA L)  

SEBAGAI BAHAN BAKU BIODIESEL 
 
 

Mahlinda 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 

Jln. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh 
E-mail: mahlinibr_aceh@yahoo.com 

 
Kendala utama dalam mengkomersilkan biodiesel adalah tingginya harga bahan baku minyak edible 
seperti minyak sawit dan minyak kedelai. Minyak edible ini dapat mempengaruhi 60 – 70% dari biaya 
produksi biodiesel. Menggunakan ganja (Cannabis sativa) adalah salah satu pilihan terbaik sebagai 
sumber bahan baku biodesel murah karena: mudah dipelihara, rendah biaya perawatan dan tidak bersaing 
dengan sumber pangan bagi manusia. Meskipun tanaman ganja merupakan tanaman ilegal dibeberapa 
negara, tetapi tanaman ganja yang digunakan untuk bahan baku industri mengandung kurang dari 1% zat 
tetrahydrocannabinol (THC) yang dikenal sebagai hemp. Sementara jenis lainnya yang biasa dikenal 
sebagai marijuana memiliki kandungan THC lebih dari 22%. Hemp dan marijuana secara genetik berasal 
dari tanaman yang sama (Cannabis sativa) dan hanya dapat dibedakan dari kegunaannya dan kandungan 
THC. Pengujian yang dilakukan oleh Standford, et. al. (2009) menunjukkan kandungan minyak dalam biji 
hemp mencapai 30 – 40% dengan komposisi kimia seperti alpha linoleid acid, linoleid acid,  oleid acid dan 
kadar asam lemak bebas sebesar 0,31 mg-KOH/gr. Pengujian kinerja mesin yang dilakukan oleh 
Srivastava S dan Kar N (2009) dari National Institute of Technology Durgapur India menggunakan mesin 
IC (satu silinder, 4 tak, 5 HP), dengan mencampur  20% biodiesel dari minyak hemp dengan minyak diesel 
murni dapat meningkatkan nilai Brake Thermal Efficiency (BTE) diatas 25%, mesin bekerja lebih lembut 
dan efisien dengan emisi gas dan asap lebih rendah. 
 
Kata kunci: biodiesel, ganja, hemp, marijuana, transesterifikasi. 
 

 
STUDI TENTANG PEMBUATAN KAYA DARI  

BUAH SAWO MANILA (MANILKARA ZAPOTA) 
 
 

Medan Yumas* dan Asma Assa 
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) 

Jl. Racing Centre No. 28 Makassar 
*Email: medan.yumas@yahoo.com 

 

Kajian pembuatan kaya dengan menggunakan buah sawo manila telah diteliti. Proses pembuatan kaya 
dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu menggunakan susu dan santan yang masing-masing dilakukan 
dengan variasi penambahan  gula merah dan asam sitrat. Variabel pengamatan adalah kadar air, pH, kadar 
protein, kadar gula total, dan uji organoleptik. Kaya yang memenuhi SNI 01-3704-1995 akan dilanjutkan  
untuk uji organoleptik (tekstur, warna, aroma, dan rasa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaya 
dengan penambahan susu, konsentrasi asam sitrat 0,10%, dan kadar gula merah 75% (perlakuan A3B2) 
yang memenuhi SNI 01-3704-1995 dan yang paling disukai panelis dengan tingkat kesukaan tekstur 
(4,29), aroma (4,15), warna (4,26), dan rasa (4,44). 
 
Kata kunci : asam sitrat, buah sawo manila, gula merah, kaya 
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ABSTRACT 
 

 

IMPROVEMENT OF PATCHOULI OIL QUALITY BY  
VACUUM DISTILLATION AND CHELATING TECHNIQUE 

 
Meuthia Busthan 

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 
Jln. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh 

E-mail: meuthiabusthan@yahoo.com 
 
Patchouli oil has good prospects as an export commodity. The content of patchouli alcohol of patchouli oil 
quality in vacuum distillation can be increased, but the cause of dark patchouli oil. This research aim is to 
increase the brightness of the color of the vacuum distillation of patchouli oil with chelating. Chelating 
process was carried out by varying the type of chelating agents such as oxalic acid, tartaric acid and citric 
acid, temperature (30oC and 50oC) and stirring speed (125 rpm, 235 rpm and 350 rpm). Processing time 
was done in 10 minutes with a concentration of 0,5 M. The best conditions of chelating process with 
oxalic acid chelating agent happened at 125 rpm of speed in 50oC, in this test results shown light brown 
color, specific gravity of 0,97078, 1,5064 refractive index, ester numbers 9,9790, acid number 6,3034. The 
best conditions of chelating process with tartaric acid occurred at 350 rpm of speed in 50oC in this test 
results shown light brown color, specific gravity of 0,96956, 1,7664 refractive index, ester numbers 
12,8682, acid number 6,0547. The best conditions of chelating process with citric acid occurred at 125 
rpm of speed in 50oC. This test result shown light brown color, specific gravity of 0,97086, 1,5073 
refractive index, ester numbers 12,8833, acid number 5,8166. The test result meets the standards of 
essential oil of patchouli oil SNI 06-2385-2006.  
 

Keywords: chelating, citric, patchouli, oxalic acid, tartaric.  
 

 

CHARACTERIZATION POLYACRILONITRILE MEMBRANE FOR COLORED 
WATER TREATMENT BY ULTRAFILTRATION 

 
Sri Aprilia1*, Bastian Arifin1 dan Hartati Oktarina2 

1Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala 
2Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala 

*E-mail: sriaprilia@yahoo.com 
 

Brown water such as peat water or swamp water containing dissolved organic compounds. This water 
consisting of ionic organic compounds and non-ionic compounds.  The colored water comes from humic 
acid binds to metal ions in water.  Purification of colored water containing ionic organic compounds can 
be processed to be clean water by conventional by using  coagulant such as alum, while the colored water 
containing non-ionic compounds can not be cleaned by coagulation, so it does not fully colored water can 
be cleaned this way. To remove colored water in peat or swamps water can be used ultrafiltration 
membrane. Ultrafiltration membrane can be made from polymer materials various organic substances. 
Poliakrilonitril (PAN) was used is this study. PAN membranes prepared by phase inversion with 
immersion method into the non-solvent coagulation bath.  PAN membranes made with different variations 
of concentration (15%, 20% and 25%) to be namely with PAN-1, PAN-2 and PAN-3.  Characterization of 
membranes made with pure solvent permeability coefficient (Lp), Lp is the largest of the three membranes 
on PAN-1, Molecular Weight Cut off (MWCO) membrane-PAN 1 and PAN-2 were obtained in the 
rejection of 90% to 40,000 dextran, and analysis of Scanning Electron Microscopy (SEM) was on the 
surface and membrane crossection. 
 

Keywords:  membrane characterization, MWCO, permeability coefficient, polyacrilonitrile, 
ultrafiltration. 
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ABSTRACT 
 

 
 

STUDY ON THE USAGE OF BITTERN FOR SUPPLEMENTATION  
AND FOOD PRESERVATION 

 
 

Agus Sudibyo dan Irma Susanti 
Balai Besar Industri Agro (BBIA) 

Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor 16122 
 
 
Research on the usage of bittern as supplement and preservatives of food products has been conducted. 
This research was conducted in Centre of Agro-Based Industry (CABI) Bogor with the objectives as 
follows: (1) Characterization analysis of a bittern; (2) Usage of bittern as supplement for health benefits 
and (3) Preservation of food products using bittern. The materials used involve a bittern from PT. Garam 
in Sumenep (Madura) as the raw main materials; subsequently, tofu and wet noodle as food product that 
would be preserved; chemical materials for microbiology testing and chemical analysis and white rat 
(Rattus norvegicus) for efficacy test to bittern as supplement. The methods used was carried out by step as 
follows: (1) Characterization of bittern by analyzing in laboratory; (2) Efficacy test to know the capability 
of bittern as supplement to prevent osteoporosis disease using white rat that given a bittern during 14 days 
with low dose (0.6 ml/individual/day), medium dose (1.2 ml/individual/day) and high dose (2,4 
ml/individual/day) and (3) Preservation of food products like tofu and wet noodle with bittern 
concentration treatment used 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 and 100%. The results showed that bittern was content 
high compound and electrolyte minerals that benefits for health like magnesium, calcium, sodium, and 
chlorite. The efficacy test results that the bittern can be used as supplement for preventing osteoporosis 
disease in white rat with low dose, i.e. 0.6 ml/individual/day. However, it can not used a preservatives in 
tofu and fresh noodle at low concentration of bittern 
 
Keywords: bittern, characterization, food products, preservation, supplementation 
 

 
 

EFFECT OF PACKAGING TYPE ON CURRY SEASONING PASTA SHELF LIFE 
 
 

Abdul Thalib 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 

Jln.Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur, Banda Aceh 
Email: abdulthalibbaristand@yahoo.co.id   

 
 
This research aim was to study the effect of packaging type on curry seasoning pasta shelf life made from 
spices. Packaging process conducted with vacuum and non vacuum methods using polypropylene plastics 
and multilayer packaging, while the shelf life factor consisted of 0, 4, 8, and 12 days. The analysis 
performed included pH, water content, free fatty acid and physical observation. The analysis result of 
seasoning pasta show pH value 3,86 – 4,51, free fatty acid value 0,86 – 6,55%, and water content value 
76,53 – 77,80%. Chemical processing of multilayer packaging using vacuum with shelf life 12 days shows 
that the seasoning pasta having good stability compare with another treatment although biology analysis 
shows all product started overgrown fungus. 
 
Keyword: curry seasoning pasta, packaging, shelf life 
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ABSTRACT 
 

 
REVIEW: THE POTENSIAL OF GANJA CROPS (CANNABIS SATIVA L)  

AS BIODIESEL FEED STOCK 
 
 

Mahlinda 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 

Jln. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh 
E-mail: mahlinibr_aceh@yahoo.com 

 
 

The first problem to commercialization of  biodiesel is higher price of edible oils like palm oil and soy 
bean oil. This edible oils can affected to 60 – 70% of biodiesel cost. Using ganja (Cannabis sativa)  is one 
of  better alternative of low cost biodiesel feed stock because: easy to cultivated, non edible oil, low 
maintenance crops and not competed with food resources for human. Although ganja crops are illegaly in 
many countries, but ganja crops used for industry known as industrial hemp contain less 1% 
tetrahydrocannabinol (THC) meanwhile another variety known as marijuana contain less 22% THC. 
Hemp and marijuana are genetically originate from the same plant species (Cannabis sativa) and only 
distinguished on their uses and THC levels. The result of research carried out by Stanford, et. al. (2009) 
showed, oil content of hemp seed 30-40% by weight with chemical composition alpha linoleid acid, 
linoleid acid, oleid acid and free fatty acid value 0,31 mg-KOH/gr. Engine performance testing carried out 
by Srivastava S and Kar N (2009) from National Institute of Technology Durgapur India using IC Engine 
(single cylinder, 4 stroke 5 HP), by mixed 20% biodiesel from hemp oil with pure diesel can increase 
Brake Thermal Efficiency (BTE) value above 25%, engine works smoothly and efficient with least gas 
and smoke emission. 
 

Keywords: biodiesel, cannabis, hemp, marijuana, transesterification 
 

 
STUDY ON PROCESSING OF KAYA  

FROM SAWO MANILA FRUIT (MANILKARA ZAPOTA) 
 
 

Medan Yumas* dan Asma Assa 
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) 

Jl. Racing Centre No. 28 Makassar 
*Email: medan.yumas@yahoo.com 

 
 

The assessment of kaya processing from Sawo manila fruit was observed.  These processes are divided in 
two sections namely: by use of milk and coconut milk emulsion, whereas each section was treated by two 
varians namely: additing of sugar palm and citric acid.  The observed of parameters are moisture content, 
pH value, protein value, total sugar, and organoleptic test.  The kaya that complied with the SNI 01-3704-
1995 shall to be continued to organoleptic test (texture, colour, aroma, flavor).  The result showed that the 
addition of milk, citrit acid 0,1 % and palm sugar 75% (treatment A3B2) are complied with the SNI 01-
3704-1995. And also to be the most prefer by the panelist with value: texture (4,29), aroma (4,15), colour 
(4,36) and taste (4,44). 
 

Keywords: citric acid, kaya, palm sugar, sawo manila fruit 
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DENGAN PENGKELATAN 
(Improvement of Patchouli Oil Quality by Vacuum Distillation and  
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ABSTRAK. Minyak nilam mempunyai prospek yang baik sebagai komoditas ekspor. 
Kandungan patchouli alkohol pada mutu minyak nilam dapat ditingkatkan melalui metode 
distilasi vakum, namun disisi lain menyebabkan minyak nilam berwarna gelap. Penelitian 
ini bertujuan untuk meningkatkan kecerahan warna minyak nilam hasil distilasi vakum 
dengan pengkelatan. Proses pengkelatan dilakukan dengan memvariasikan jenis pengkelat 
(asam oksalat, asam tartarat dan asam sitrat), temperatur proses (30oC dan 50oC) dan 
kecepatan pengadukan (125 rpm, 235 rpm dan 350 rpm). Waktu proses selama 10 menit 
dengan konsentrasi pengkelatan 0,5 M. Kondisi  terbaik proses pengkelatan dengan 
pengkelat asam oksalat terjadi pada kecepatan 125 rpm dan temperatur  50oC dengan hasil 
pengujian warna coklat terang, bobot jenis 0,97078, indeks bias 1,5064, bilangan ester 
9,9790, bilangan asam 6,3034. Kondisi  terbaik proses pengkelatan dengan pengkelat asam 
tartarat terjadi pada kecepatan 350 rpm dan temperatur  50oC dengan hasil pengujian 
warna coklat terang, bobot jenis 0,96956, indeks bias 1,7664, bilangan ester 12,8682, 
bilangan asam 6,0547. Kondisi  terbaik proses pengkelatan dengan pengkelat asam sitrat  
terjadi pada kecepatan 125 rpm dan temperatur  50oC dengan hasil pengujian warna coklat 
terang, bobot jenis 0,97086, indeks bias 1,5073, bilangan ester 12,8833, bilangan asam 
5,8166. Hasil pengujian minyak nilam telah memenuhi standar SNI 06-2385-2006 tentang 
minyak nilam. 
 

Kata kunci: asam oksalat, nilam, pengkelatan, sitrat, tartarat. 
 
ABSTRACT.  Patchouli oil has good prospects as an export commodity. The content of 
patchouli alcohol of patchouli oil quality in Vacuum distillation can be increased, but the 
cause of dark patchouli oil. This research aim is to increase the brightness of the color of the 
vacuum distillation of patchouli oil with chelating. Chelating process was carried out by 
varying the type of chelating agents such as oxalic acid, tartaric acid and citric acid, 
temperature (30oC and 50oC) and stirring speed (125 rpm, 235 rpm and 350 rpm). 
Processing time was done in 10 minutes with a concentration of 0,5 M. The best conditions 
of chelating process with oxalic acid chelating agent happened at 125 rpm of speed in 50oC, 
in this test results shown light brown color, specific gravity of 0,97078, 1,5064 refractive 
index, ester numbers 9,9790, acid number 6,3034. The best conditions of chelating process 
with tartaric acid occurred at 350 rpm of speed in 50oC in this test results shown light brown 
color, specific gravity of 0,96956, 1,7664 refractive index, ester numbers 12,8682, acid 
number 6,0547. The best conditions of chelating process with citric acid occurred at 125 
rpm of speed in 50oC. This test result shown light brown color, specific gravity of 0,97086, 
1,5073 refractive index, ester numbers 12,8833, acid number 5,8166. The test result meets 
the standards of essential oil of patchouli oil SNI 06-2385-2006.  
 

Keywords: chelating, citric, patchouli, oxalic acid,  tartaric  
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1. PENDAHULUAN 
 
Minyak nilam mempunyai prospek 

yang baik sebagai komoditas ekspor, karena 
selalu dibutuhkan dalam industri parfum, 
kosmetik, sabun, deodoran dan lainnya. 
Minyak nilam berfungsi sebagai fiksatif 
(pengikat) terhadap bahan pewangi, 
sehingga digunakan secara luas dalam 
industri kosmetika. Fungsi fiksatif adalah 
menahan laju penguapan zat pewangi agar 
lebih tahan lama. Pada industri parfum 
fungsi minyak nilam tidak dapat digantikan 
oleh senyawa sintetik karena sangat 
berperan dalam menentukan kekuatan, sifat 
dan ketahanan wanginya.  

Mutu minyak nilam sangat 
dipengaruhi oleh kandungan patchouli 
alkohol. Kandungan patchouli alkohol 
dalam minyak nilam yang dipersyaratkan di 
perdagangan Internasional minimal 30%. 
Namun, kadar patchouli alkohol minyak 
nilam hasil penyulingan petani nilam, 
khususnya di Aceh, pada umumnya masih 
kurang dari 30% (sekitar 28%). Selain itu, 
mutu minyak nilam dipengaruhi juga oleh  
kandungan logam, minyak nilam petani 
Aceh masih mengandung kadar logam besi 
(Fe) yang tinggi, yang berasal dari drum 
penyulingan.  

Ada beberapa cara peningkatan 
kualitas mutu minyak nilam pasca 
penyulingan. Salah satu caranya adalah 
proses distilasi vakum. (Aprilina dan 
Silviana, 2006). Proses ini dilaporkan dapat 
meningkatkan kadar patchouli alkohol dari 
17,95% menjadi 23,06-28,97%. Cara 
lainnya adalah proses redistilasi (Hermani 
dan Marwati, 2006). Metode ini dapat 
meningkatkan nilai transmisi dari 4% 
menjadi 83,4% dan dapat menurunkan 
kadar logam Fe dari 509,2 ppm menjadi 
19,60 ppm. Sedangkan proses distilasi 
vakum dengan menggunakan kolom isian 
dapat meningkatkan kadar patchouli alkohol 
dari 24,04% menjadi 73,3% (Wibowo, dkk, 
2006). Selain itu, penggunaan senyawa 
pengkelat asam tartarat 0,5 M dilaporkan 
dapat menurunkan kadar besi yang semula 

terkandung 340,2 ppm menjadi 104,5 ppm 
(Alam, 2007).  

Proses distilasi minyak nilam 
didasarkan pada perbedaan titik didih dan 
tekanan uap murni senyawa patchouli 
alkohol dan terpen. Komponen patchouli 
alkohol mempunyai titik didih yang relatif 
tinggi (150-160oC pada 8 mmHg), dan 
senyawa terpen khususnya trans-
caryophylen dan beta-patchoulen 
mempunyai titik didih 150 – 170oC pada 
760 mmHg (Ketaren, 1985). Namun proses 
distilasi ini dapat menyebabkan terjadinya 
destruksi dalam komponen minyak nilam 
oleh panas dan menyebabkan warna minyak 
nilam menjadi gelap. Untuk memperkecil 
kemungkinan terjadinya destruksi 
komponen–komponen, proses distilasi 
dilakukan secara vakum.  

 Secara  umum, mutu  minyak  nilam  
hasil  distilasi vakum telah sesuai dengan 
SNI 06-2385-2006 (Marina, 2009). Namun, 
pada proses ini minyak nilam yang 
dihasilkan berwarna coklat tua (gelap). 
Perubahan warna ini terjadi akibat 
pemanasan yang cukup tinggi pada tekanan 
yang rendah, sehingga minyak yang berada 
di dekat dinding ketel mudah mengalami 
kerusakan. Pengaruh ini juga menyebabkan 
minyak berbau terbakar (burnt) atau yang 
dikenal dengan distilled (Ketaren, 1985). 

Peningkatan mutu minyak nilam 
terutama untuk mencerahkan warna minyak 
nilam yang gelap dapat dilakukan dengan 
cara kimia, yaitu dengan menambahkan 
suatu flokulan (chelating agent), untuk 
mengikat logam yang terkandung 
didalamnya. Proses ini dikenal dengan 
pengkelatan (Alam, 2007). Beberapa jenis 
senyawa pengkelat (chelating agent) yang 
digunakan seperti: asam oksalat, asam sitrat, 
asam tartarat dan EDTA.  

Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan kecerahan warna minyak 
nilam hasil distilasi vakum dengan 
pengkelatan. Dalam penelitian ini 
digunakan 3 (tiga) senyawa pengkelat yaitu 
asam oksalat, asam tartarat dan asam sitrat. 
Pengujian hasil pengkelatan difokuskan 
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pada warna, bobot jenis, indek bias, 
bilangan asam dan bilangan ester. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilakukan di 
Laboratorium Proses Balai Riset dan 
Standardisasi Industri Banda Aceh, selama 
10 (sepuluh) bulan, mulai bulan Februari 
sampai dengan November 2009. Alat yang 
digunakan meliputi pengaduk magnetik, 
oven, corong pemisah, piknometer, 
timbangan kasar, heater, termometer, 
neraca analitik dan alat-alat gelas. 
Sedangkan bahan yang digunakan 
mencakup asam sitrat, asam tartarat, asam 
oksalat, etanol 96%, dan minyak nilam hasil 
distilasi vakum pada kondisi proses 
optimum, T = 150oC, Pactual = 88,6 mbar, t = 
3 jam (Marina, 2008). 

Proses pengkelatan menggunakan tiga 
senyawa pengkelat yaitu, asam oksalat, 
asam tartarat dan asam sitrat. Perlakuan 
mencakup variasi senyawa pengkelat, 
kecepatan pengadukan (125 rpm, 235 rpm 
dan 350 rpm) dan temperatur proses (30oC 
dan 50oC). Minyak nilam hasil distilasi 
vakum digunakan per perlakuan sebanyak 
50 ml, selanjutnya ditambahkan salah satu 
senyawa pengkelat, pengaduk dan 
temperatur diatur sebelum memulai proses. 
Proses pengkelatan dilakukan selama 10 
menit dengan konsentrasi senyawa 
pengkelat masing-masing sebesar 0,5 M. 
Filtrat proses pengkelatan dianalisa di 
laboratorium yang mencakup penentuan 
bobot jenis, indeks bias, bilangan ester, 
bilangan asam dan pengamatan warna 
dengan mengunakan prosedur analisa 
minyak nilam yang sesuai dengan  standar 
SNI 06-2385-2006. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil pengkelatan minyak nilam 
menggunakan asam oksalat, asam tartarat 
dan asam sitrat secara visual memberikan 
perubahan warna yang cukup signifikan. 
Perubahan ini dapat dilihat pada warna 
minyak nilam dari coklat tua (gelap) 

menjadi coklat terang, seperti yang 
diperlihatkan pada Gambar 1. 

 

 
 (a) 
 

 
 (b) 
Gambar 1.  (a) Warna minyak nilam hasil 

distilasi vakum, dan (b) warna 
minyak nilam hasil distilasi vakum 
dan pengkelatan. 

 
 Pengaruh kecepatan pengadukan dan 

temperatur terhadap bobot jenis minyak 
nilam hasil pengkelatan ditampilkan pada 
Gambar 2. Bobot jenis minyak nilam hasil 
pengkelatan asam oksalat (Gambar 2a) dan 
asam sitrat (Gambar 2c) cenderung 
menurun dengan meningkatnya kecepatan 
pengadukan. Hal ini disebabkan karena 
semakin tinggi kecepatan pengadukan, 
proses penyerapan logam menjadi kurang 
sempurna. Sedangkan pada pengkelat asam 
tartarat (Gambar 2b), perbedaan kecepatan 
pengadukan ternyata tidak berpengaruh. Hal 
ini disebabkan kemampuan dan kestabilan 
asam tartarat dalam menyerap logam. Asam 
oksalat juga merupakan asam etanadionat 
yang dapat membentuk endapan tidak larut 
bila bereaksi dengan logam. 

Gambar 2 juga memperlihatkan 
pengaruh temperatur pada ketiga pengkelat 
terhadap bobot jenis minyak nilam. Pada 
temperatur lebih tinggi bobot jenis minyak 
nilam hasil pengkelatan dengan ketiga 
pengkelat memperlihatkan nilai lebih tinggi. 
Hal ini disebabkan selain penyerapan 
logam, penambahan panas juga 
meningkatkan jumlah terpen teroksigenasi 
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lebih banyak sehingga komposisi fraksi 
berat menjadi lebih besar. 

Bobot jenis hasil pengkelatan dengan 
asam oksalat berkisar antara 0,96898 -
0,97078, dengan asam tartarat berkisar 
antara 0,96821 - 0,96956 dan dengan asam 
sitrat berkisar antara 0,96911 - 0,97086. 
Selain itu bobot jenis minyak nilam setelah 

proses distilasi dan pengkelatan lebih besar 
bila dibandingkan dengan bobot jenis 
minyak nilam hasil distilasi saja, yaitu 
sebesar 0,9611 (Marina, 2008). Hal ini 
disebabkan proses distilasi dan pengkelatan 
mengurangi pengotor dalam minyak nilam, 
sehingga kandungan fraksi berat minyak 
nilam menjadi lebih besar. 

 

 
 

Gambar 2.   Pengaruh kecepatan pengadukan dan temperatur terhadap bobot jenis minyak nilam 
hasil pengkelatan dengan asam oksalat (a), asam tartarat (b) dan asam sitrat (c). 

 
 

Pengaruh kecepatan pengadukan dan 
temperatur terhadap indeks bias minyak 
nilam hasil pengkelatan ditampilkan pada 
Gambar 3. Peningkatan kecepatan  
pengadukan meningkatkan nilai indeks bias 
senyawa pengkelat asam oksalat (Gambar 
3a) dan asam tartarat (Gambar 3b). 
Peningkatan kecepatan pengadukan 
mempermudah penyerapan logam dan 
menurunkan jumlah fraksi ringan, sehingga 
kerapatan dalam minyak nilam meningkat. 
Hal ini mengakibatkan sinar sulit untuk 
dibiaskan. Namun sebaliknya, dengan 
pengkelat asam sitrat (Gambar 3c), indeks 
bias menurun dengan peningkatan 
kecepatan pengadukan. Hal ini disebabkan 
karena dispersi air yang berasal dari larutan 

asam sitrat  membuat kerapatan minyak 
nilam semakin kecil sehingga sinar mudah 
untuk dibiaskan. 

Pada senyawa pengkelat asam oksalat 
(Gambar 3a), peningkatan temperatur 
menyebabkan komponen berantai panjang 
seperti sesquiterpen atau komponen 
bergugus oksigen meningkat. Hal ini 
menyebabkan kerapatan medium minyak 
nilam berkurang, sehingga memiliki indeks 
bias kecil. Pada senyawa pengkelat asam 
tartarat (Gambar 3b) dan asam sitrat 
(Gambar 3c), temperatur menyebabkan 
komponen berantai panjang atau komponen 
bergugus oksigen sedikit, sehingga indeks 
bias naik. 
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Gambar 3.  Pengaruh kecepatan pengadukan dan temperatur terhadap indeks bias minyak nilam 

hasil pengkelatan dengan asam oksalat (a), asam tartarat (b) dan asam sitrat (c). 
 

Indeks bias hasil pengkelatan dengan 
asam oksalat berkisar antara 1,5054-1,5077, 
dengan asam tartarat berkisar antara 1,5065-
1,5071,  dan  asam sitrat berkisar antara 
1,5063-1,5074. Setelah proses distilasi dan 
pengkelatan indeks bias minyak nilam lebih 
kecil dibandingkan dengan indeks bias 
minyak nilam hasil distilasi yang dilakukan 
oleh Marina (2008), yaitu sebesar 1,5084. 
Hal ini disebabkan karena pada proses 
distilasi dan pengkelatan juga terjadi 
dispersi air yang berasal dari senyawa asam 
ke dalam minyak nilam. 

Pengaruh kecepatan pengadukan dan 
temperatur terhadap bilangan ester minyak 
nilam hasil pengkelatan ditampilkan pada 
Gambar 4. Bilangan ester semakin besar 
pada senyawa pengkelat asam oksalat 
(Gambar 4a) dan asam tartarat (Gambar 4b) 
dengan peningkatan kecepatan pengadukan. 
Hal ini disebabkan proses hidrolisa ester 
oleh air yang berasal dari larutan asam 
terganggu dengan peningkatan kecepatan 
pengadukan, sehingga ester semakin banyak 
yang tersisa. Pada asam sitrat (Gambar 4c) 
pengadukan dan temperatur tidak 
berpengaruh pada hidrolisa ester. 

Peningkatan temperatur pada senyawa 
pengkelat asam oksalat (Gambar 4a) dan 

asam sitrat (Gambar 4c), menyebabkan ester  
dapat lebih  mudah  terhidrolisa  oleh air 
sehingga ester yang tersisa sedikit. Hal ini 
tidak berlaku pada senyawa pengkelat asam 
tartarat (Gambar 4b).  

Hasil pengujian bilangan ester minyak 
nilam distilasi vakum yang dilakukan 
Marina (2008) sebesar 18,9073, lebih besar 
dibandingkan minyak nilam hasil distilasi 
dan pengkelatan yaitu berkisar antara 
9,9790-15.6688 untuk asam oksalat, 
berkisar antara 8,5906-12,8682 untuk asam 
tartarat dan berkisar antara 9,9879-13,5783 
untuk asam sitrat. Hal ini disebabkan 
penambahan senyawa pengkelat membantu 
proses hidrolisa ester. 

Pengaruh kecepatan pengadukan dan 
temperatur terhadap bilangan asam minyak 
nilam hasil pengkelatan ditampilkan pada 
Gambar 5. Bilangan asam hasil pengkelatan 
asam oksalat (Gambar 5a) dan asam tartarat 
(Gambar 5b) menurun dengan naiknya 
kecepatan pengadukan. Penurunan bilangan 
asam disebabkan karena proses oksidasi dan 
hidrolisa ester akibat air yang berasal dari 
larutan asam. Pada senyawa pengkelat asam 
sitrat (Gambar 5c), hidrolisa ester semakin 
mudah terjadi. 
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Gambar 4.  Pengaruh kecepatan pejngadukan dan temperatur terhadap bilangan ester minyak nilam 

hasil pengkelatan dengan asam oksalat (a), asam tartarat (b) dan asam sitrat (c). 
 

 
Gambar 5.  Pengaruh kecepatan pengadukan dan temperatur terhadap bilangan asam minyak nilam 

hasil pengkelatan dengan asam oksalat (a), asam tartarat (b) dan asam sitrat (c). 
 

Peningkatan temperatur memper-
mudah hidrolisa ester seperti yang terlihat 
pada senyawa pengkelat asam oksalat 
(Gambar 5a) dan asam tartarat (Gambar 5b) 
tetapi tidak pada senyawa pengkelat asam 
sitrat (Gambar 5c). 

Hasil pengujian bilangan asam 
minyak nilam distilasi vakum yang 
dilaporkan Marina (2008) sebesar 5,7129, 

lebih kecil dibandingkan minyak nilam hasil 
distilasi dan pengkelatan yaitu berkisar 
antara 5,1760-6,4116 untuk asam oksalat, 
berkisar antara 5,9693-7,0518 untuk asam 
tartarat dan berkisar antara 5,8166-6,5353 
untuk asam sitrat. Hal ini disebabkan karena 
proses oksidasi dan hidrolisa ester oleh air 
yang berasal dari larutan asam. 
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Secara keseluruhan, kecepatan 
pengadukan mempengaruhi proses 
penyerapan logam dalam minyak nilam. 
Senyawa pengkelat asam oksalat dan asam 
sitrat dapat menyerap logam dengan baik 
pada kecepatan putaran yang rendah, 
sedangkan asam tartarat dapat menyerap 
logam lebih baik pada kecepatan putaran 
yang lebih tinggi. Namun penyerapan logam 
ini diikuti juga dengan naiknya bilangan 
asam, sehingga mempengaruhi kualitas 
minyak nilam. Temperatur tidak terlalu 
berpengaruh dalam proses pengkelatan, 
tetapi secara visual warna minyak nilam 
terlihat lebih terang pada temperatur yang 
lebih tinggi. Secara keseluruhan hasil 
pengujian ini telah memenuhi standar yang 
ditetapkan dalam SNI 06-2385-2006 tentang 
Minyak Nilam. 
 
4. KESIMPULAN 
 

Pencerahan warna minyak nilam hasil 
distilasi vakum dapat dilakukan dengan 
proses pengkelatan dengan memakai salah 
satu senyawa pengkelat yaitu asam oksalat, 
asam tartarat atau asam sitrat sehingga 
sesuai standar SNI 06-2385-2006 tentang 
Minyak Nilam. Proses pengkelatan dengan 
asam oksalat pada kecepatan putaran 125 
rpm dan temperatur 50oC, memberi hasil 
pengujian warna coklat terang, bobot jenis 
0,97078, indek bias 1,5064, bilangan ester 
9,9790, bilangan asam 6,3034. Proses 
pengkelatan dengan asam tartarat pada 
kecepatan putaran 350 rpm dan temperatur 
50oC  memberi hasil pengujian warna coklat 
terang, bobot jenis 0,96956, indek bias 
1,7664, bilangan ester 12,8682, bilangan 
asam 6,0547. Proses pengkelatan dengan 
asam sitrat pada kecepatan putaran 125 rpm 
dan temperatur 50oC, memberi hasil 
pengujian warna coklat terang, bobot jenis 
0,97086, indek bias 1,5073, bilangan ester 
12,8833, bilangan asam 5,8166. Hasil 
pengujian minyak nilam untuk kondisi 
optimum telah memenuhi standar SNI 06-
2385-2006 tentang Minyak Nilam. 
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ABSTRAK. Air berwarna coklat seperti air gambut dan air rawa mengandung senyawa 
organik terlarut yang terdiri dari senyawa organik ionik, dan non ionik.  Warna air alami 
pada sumber air gambut timbul karena senyawa-senyawa asam humus berikatan dengan ion 
logam di dalam air. Penjernihan air berwarna yang mengandung senyawa organik ionik 
dapat diproses menjadi air bersih dengan cara konvensional menggunakan koagulan seperti 
tawas, sedangkan air berwarna yang mengandung senyawa non ionik tidak dapat 
dibersihkan dengan cara koagulasi, sehingga tidak sepenuhnya air berwarna dapat 
dijernihkan dengan cara tersebut. Untuk menghilangkan zat warna pada air gambut atau air 
rawa digunakan membran ultrafiltrasi. Membran ultrafiltrasi dapat dibuat dari berbagai 
bahan polimer dan zat organik. Polimer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
poliakrilonitri (PAN). Membran PAN dibuat dengan cara inversi fasa dengan metode 
pencelupan dalam bak koagulasi yang berisi larutan non-solven. Non-solven yang 
digunakan adalah air. Membran PAN dibuat dari variasi konsentrasi selulosa asetat (15%, 
10% dan 25%). Ada 3 membran PAN yang dipelajari. Karakterisasi dilakukan terhadap 
membran adalah koefisien permeabilitas pelarut murni (Lp). Lp terbesar dari tiga membran 
yaitu pada PAN-1, Molecular Weight Cut-Off  (MWCO) membran PAN-1 dan PAN-2 
mencapai 90% rejeksi pada dekstran 40.000, dan analisa Scanning Electron Microscopy 
(SEM) dilihat pada surface dan crossection membran  
 
Kata kunci:  karakterisasi membran, koefisien permeabilitas, MWCO, poliakrilonitril, 

ultrafiltrasi.  
 
 
ABSTRACT.  Brown water such as peat water or swamp water containing dissolved 
organic compounds. This water consisting of ionic organic compounds and non-ionic 
compounds.  The colored water  comes from  humic acid binds to metal ions in water.  
Purification of colored water containing ionic organic compounds can be processed to be 
clean water by conventional by using  coagulant such as alum, while the colored water 
containing non-ionic compounds can not be cleaned by coagulation, so it does not fully 
colored water can be cleaned this way. To remove colored water in peat or swamps water  
can be used ultrafiltration membrane. Ultrafiltration membrane can be made from polymer 
materials various organic substances. Poliakrilonitril (PAN) was used is this study. PAN 
membranes prepared by phase inversion with immersion method into the non-solvent 
coagulation bath.  PAN membranes made with different variations of concentration (15%, 
20% and 25%) to be namely with PAN-1, PAN-2 and PAN-3.  Characterization of 
membranes made with pure solvent permeability coefficient (Lp),  Lp is the largest of the 
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three membranes on PAN-1, Molecular Weight Cut off (MWCO) membrane-PAN 1 and 
PAN-2 were obtained in the rejection of 90% to 40,000 dextran, and analysis of Scanning 
Electron Microscopy (SEM)  was on the surface and membrane crossection. 
 

Keywords:  membrane characterization, MWCO,  permeability coefficient, 
polyacrilonitrile, ultrafiltration. 

 
1. PENDAHULUAN 
 

Air terdapat dimana-mana 
dipermukaan bumi ini, seperti di dalam 
tanah, air sungai, danau, rawa, dan air 
hujan. Karakteristik tiap sumber air tersebut 
berbeda antara satu dengan lainnya. Air 
gambut adalah air permukaan yang banyak 
terdapat di daerah rawa atau daratan rendah 
seperti di Aceh Barat dan beberapa lokasi di 
Aceh Timur. Air gambut dalam 
penggunaannya masih banyak mengalami 
kendala. Salah satu kendala penggunaan air 
gambut sebagai sumber air bersih adalah 
tingginya kandungan zat organik terlarut, 
terutama dalam bentuk asam humat dan 
derivatnya. Bahan ini bersifat amorphous, 
coklat atau hitam, hidrofilik, dan 
mempunyai pH rendah (asam). Hasil 
pengujian secara laboratorium terhadap 
kualitas air  rawa menunjukkan bahwa air 
rawa tersebut mempunyai kualitas air yang 
setara dengan kualitas air kelas II, kecuali 
terhadap beberapa parameter yaitu 
kandungan zat organik yang lebih tinggi, air 
yang berwarna dari kuning kecoklatan 
hingga coklat kehitaman, dan pH bersifat 
asam. Masyarakat yang berdiam disekitar 
sumber air tersebut biasanya memanfaatkan 
air tersebut untuk mandi cuci dan sanitasi, 
tidak untuk air mnum.  

Teknologi konvensional yang umunya 
digunakan dalam pengolahan air yang 
mengandung senyawa organik alam yang 
tinggi meliputi koagulasi, flokulasi dan 
sedimentasi. Metode ini dapat menghasilkan 
air bersih mendekati kualitas air yang 
ditetapkan Depkes RI. Namun, kadar zat 
organik air bersih yang dihasilkan dengan 
metode ini masih lebih rendah kualitasnya 
dibandingkan dengan baku mutu yang 
ditetapkan pemerintah.  

Di Indonesia teknologi membran 
merupakan teknologi yang relatif baru 
dalam pengolahan air. Namun demikian 
teknologi membran terus mengalami 
kemajuan dalam penggunaannya. Salah satu 
keunggulan teknologi ini adalah kemurnian 
produk yang dihasilkan jauh di atas metode 
konvensional. Teknologi ini dapat 
mengatasi kelemahan-kelemahan yang 
terdapat dalam proses pengolahan air secara 
konvensional, karena membran merupakan 
salah satu teknologi yang sangat handal 
dalam pengolahan air.  

Pemanfaatan teknologi membran 
secara umum mempunyai ciri-ciri mudah 
digunakan untuk proses kontinyu, 
memerlukan energi yang relatif kecil 
dibandingkan dengan proses konvensional, 
perubahan temperatur yang minimal, tidak 
memerlukan tambahan bahan kimia, tidak 
menghasilkan kontaminan maupun polutan, 
memerlukan lahan yang relatif kecil, dan 
bersifat modular sehingga mudah untuk 
dikombinasikan dengan teknologi lain 
(Cartwright, 1994). 

Namun begitu laju permeasi yang 
dihasilkan masih rendah disebabkan 
terjadinya proses adsorpsi pada lapisan 
membran dan hal ini menghambat 
pemisahan air berikutnya yang akan melalui 
membran tersebut (Rosenberger dkk 2002). 
Untuk mengatasi hal ini maka pada 
penelitian ini dibuat membran dari bahan 
poliakrilonitril telah juga dilakukan dengan 
membran selulosa asetat. Penelitian di 
fokuskan pada membran poliakrilo nitril 
dengan variasi konsentrasi 15, 20 dan 25%. 
Sebelum dilakukan pengujian terhadap 
membran, maka membran perlu 
dikarakterisasikan. Tujuannya untuk 
menentukan apakah membran yang telah 
dibuat berada pada range ultrafiltrasi dan 
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karakterisasi yang dilakukan adalah untuk 
membran ultrafiltrasi.  

Pemilihan bahan polimer dan 
komposisi larutan cetak sangat 
mempengaruhi karakteristik membran 
seperti nilai fluks, rejeksi atau kekuatan 
mekanik yang diinginkan. Karakteristik 
membran ultrafiltrasi yang dilakukan adalah 
pengaruh konsentrasi poliakrilonitril 
terhadap permeabilitas air murni (Lp), 
analisa struktur pori membran yang 
terbentuk dengan menggunakan scanning 
electron microscopy (SEM), dan Molecular 
Weight Cut-Off (MWCO). 
 
1.1 Membran Poliakrilonitril 
 

Poliakrilonitril [-CH2CH(CN)-n, 
adalah polimer sintetis yang dihasilkan  dari 
polimerisasi akrilonitril, material keras dan 
berwarna putih. Poliakrilonitril dikenal 
dengan nama orlon, dan digunakan 
sebagai karpet dan pakaian “rajutan”. 
Ikatan rangkap pada karbon dalam 
monomer berubah menjadi ikatan 
tunggal, dan berikatan dengan atom 
karbon lain membentuk polimer.  

Polimer poliakrilonitril sering 
digunakan sebagai membran ultrafiltrasi. 
Membran ultrafiltrasi biasanya digunakan 
untuk memisahkan molekul dengan rentang 
ukuran 10 – 500 Ao (0,001 – 0,005 µm) 
seperti protein, lemak, dan koloid. Solut 
melalui membran adalah garam-garam, 
senyawa organik sampai padatan yang 
tersuspensi dapat digunakan. Struktur pori 
membran ultrafiltrasi berupa rongga-rongga 
antar serat polimer yang dilewati permeat, 
berstruktur asimetrik sehingga sering 
digunakan untuk fraksinasi makromolekul, 
di mana molekul besar akan tertahan oleh 
membran dan pelarut akan melewati 
membran. 

Membran poliakrilonitril dibuat 
dengan metode inversi fasa, yaitu proses 
pengubahan polimer pembuat membran dari 
keadaan cair ke keadaan padat, proses ini 
disebut juga dengan proses solidifikasi yang 
ditandai oleh transisi dari suatu keadaan cair 
ke keadaan cair yang lain dan lebih solid. 

1.2 Karakterisasi Membran Poliakrilo-
nitril 

 

Sebelum dilakukan uji coba kinerja 
membran, maka untuk mengidentifikasi 
membran harus dilakukan karakterisasi. 
Karakteristik yang dilakukan terhadap 
membran selulosa asetat ini adalah 
permeabilitas membran (Lp), molecular 
weight cut off membran (MWCO), dan 
analisa scanning electron microscopy 
(SEM). 

Permeabilitas membran pada 
umumnya dinyatakan sebagai harga fluks 
(J). Fluks didefinisikan sebagai aliran 
volume atau massa yang melewati membran 
persatuan luas membran dan per satuan 
waktu pada gaya dorong proses tertentu. 
Permeabilitas membran adalah kemampuan 
membran untuk melewatkan air berdasarkan 
kenaikan tekanan operasi pada membran. 
Permeabilitas (Lp) menjadi salah satu faktor 
penentu karakteristik membran dan dapat 
diperoleh dari slope grafik terhadap tekanan 
operasi. 

Pengusaha pabrik ultrafilter 
menggunakan konsep cut-off untuk 
menentukan karakteristik membran 
ultrafiltrasi. Cut-off didefinisikan sebagai 
berat molekul yang direjeksi 90% oleh 
membran. Karakteristik membran 
ultrafiltrasi dinyatakan dengan nilai MWCO 
yaitu bilangan yang menyatakan berat 
molekul terbesar dari partikel yang mampu 
ditahan oleh membran. Solut yang 
digunakan pada penelitian ini adalah 
dekstran dengan berbagai berat molekul. 
Nilai MWCO bergantung pada jenis 
molekul yang digunakan, distribusi berat 
molekul, adsopsi membran dan pengaruh 
polarisasi konsentrasi. 

SEM adalah salah satu teknik yang 
digunakan untuk karakteristik membran 
yang menunjukkan suatu cara yang tepat 
dan metodanya sederhana untuk 
mengkarakterisasikan dan menyelidiki 
struktur pori membran. Cara ini dapat 
digunakan untuk menentukan ukuran pori 
dan distribusi ukuran pori. 
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2. METODOLOGI 
 
 Membran poliakrilonitril dibuat 
dengan konsentrasi 15%, 20% dan 25%, 
diperoleh tiga buah membran (PAN-1, 
PAN-2 dan PAN-3) 
 
2.1 Bahan dan Alat 
 
 Bahan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Poliakrilonitril (PAN) 
merk Alderich, dimetilformamida (MF) 
merck,  dekstran merk Sigma, akuades. Alat 
yang digunakan adalah timbangan, 
erlenmeyer, magnetic stirer, seperangkat 
pencetak membran, water bath, modul 
ultrafiltrasi, spectrofotometer visiable. 
 
2.2 Prosedur Penelitian 
 
a. Pembuatan larutan cetak (dope) 
 Poliakrilonitril dengan konsentrasi 
tertentu dilarutkan dengan dimetil 
formamida. Larutan diaduk sampai 
homogen. 
 
b. Penghilangan gelembung udara  

(debubling) 
 Larutan dope yang terbentuk disimpan 
di lemari es selama 24 jam. Tujuannya 
untuk menghilangkan gelembung-
gelembung udara yang terbentuk. 
 
c. Pencetakan membran (casting) 
 Larutan dope dikeluarkan dari lemari 
es, kemudian didiamkan sampai temperatur 
ruang. Larutan lalu dituangkan ke plat kaca 
kemudian diratakan dengan batang 
pengaduk. 
 
d. Presipitasi larutan cetak ke dalam bak 

koagulasi (demixing) 
 Proses demixing adalah proses 
pencelupan plat kaca yang berisi larutan 
casting ke dalam bak koagulasi yang berisi 
non solven. Membran didiamkan hingga 
lepas dari plat. 
 
e. Perebusan (Annealing) 
 Proses ini tujuannya adalah untuk 
memperoleh membran yang stabil. 
Membran selulosa asetat dipanaskan di 

water bath dengan suhu 60oC selama 30 
menit. 
 
Prosedur  penelitian seperti pada Gambar 1. 
 

 
Gambar 1.  Prosedur Pembuatan Membran 

Poliakrilonitril 
 
2.3 Karakterisasi membran 

 
a. Pengukuran permeabilitas pelarut 

Penentuan Lp dilakukan dengan 
percobaan permeasi dengan air murni. Fluks 
diperoleh dari masing-masing tempuhan 
dialurkan pada tekanan 1 bar, 2 bar, dan 3 
bar. Permeabilitas pelarut diperoleh dari 
slope grafik. Permeasi dilakukan dengan 
menggunakan modul ultrafiltrasi. 

 
b. Penentuan MWCO 

Percobaan dilakukan dengan permeasi 
variasi berat molekul larutan dekstran. 
Larutan dekstran yang digunakan adalah 
berat molekul 9500, 19.500, dan 39.000 
Dalton. Tekanan yang digunakan adalah 0,2 
kg/cm2. Untuk setiap membran dialurkan 
grafik antara berat molekul dengan % 
rejeksi. 

 
c. Analisa SEM 
       Struktur dan penampang melintang 
membran selulosa asetat dianalisa dengan 
SEM. Analisa ini memberikan informasi 
kualitatif mengenai ukuran pori membran, 
distribusi pori serta geometri pori secara 

Pembuatan Larutan Dope 

Debubbling 

Casting 

Demixing 

Annealing 

Membran 
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keseluruhan. Membran dicelupkan dalam 
larutan nitrogen cair supaya membran 
mudah dipatahkan kemudian ditempelkan 
pada wadah cuplikan (brass disk) dengan 
bantuan selotip. Cuplikan membran ini 
dilapisi dengan emas dalam keadaan vakum. 
Setelah itu permukaan membran dapat 
diamati melalui electron microscopy dan 
diambil fotonya. 
 
3. HASIL PENELITIAN 

 
Pemilihan bahan polimer dan 

komposisi larutan cetak sangat 
mempengaruh karakteristik membran 
seperti nilai fluks, rejeksi atau kekuatan 
mekanik yang diinginkan. PAN merupakan 
polimer yang mempunyai sifat hidrofobik, 
sering digunakan sebagai membran. Pada 
penelitian ini konsentrasi PAN 10% tidak 
dapat dilakukan karena cepat sobek, 
sehingga komposisi polimer yang 
digunakan adalah 15%, 20% dan 25%, 
sehingga ada 3 buah membran yang 
dihasilkan yaitu PAN-1, PAN-2 dan PAN-3. 

 
3.1 Koefisien Permeabilitas Membran 

PAN 
 
Permeabilitas suatu membran 

umumnya dinyatakan sebagai harga fluks 
(J). Permeabilitas membran adalah 
kemampuan membran untuk melewatkan air  
berdasarkan kenaikan tekanan operasi. 
Tekanan yang digunakan adalah 1; 1,5 dan 
2 bar. Koefisien permeabilitas membran 
PAN seperti pada Tabel 1.  

 
Tabel 1.  Koefisien permeabilitas air untuk 

berbagai jenis membran PAN 
No Jenis Membran Lp (l/m2.jam.bar) 
1 PAN-1 532,172 
2 PAN-2 503,302 
3 PAN-3 259,269 

 
Pada Tabel 1, dengan kenaikan 

konsentrasi PAN-1 (15%), PAN-2 (20%), 
dan PAN-3 (25%) terjadi penurunan nilai 
fluks. Kenaikan konsentrasi polimer dalam 
larutan cetak menyebabkan konsentrasi 
polimer pada lapisan antar muka (interface) 

menjadi lebih tinggi (Mulder, 1991). 
Peningkatan konsentrasi polimer pada 
lapisan antar muka menyebabkan fraksi 
volum polimer meningkat dan 
menghasilkan membran dengan porositas 
permukaan menjadi lebih kecil.  

 
3.2 Morfologi  membran PAN  

 
Hasil analisa dengan foto SEM untuk 

melihat morfologi ketiga membran 
berdasarkan outer suface pada Gambar 2, 3, 
dan 4, sedangkan morfologi berdasarkan 
crosssection pada Gambar 5, 6, dan 7. 
Analisa SEM dilakukan pada kondisi 
permukaan membran dan pada crosssection 
area. Pada permukaan membran terlihat 
bahwa distribusi pori merata pada setiap 
permukaan. Besarnya pori-pori membran 
yang terbentuk dapat terlihat jelas pada 
pembesaran 5000x, untuk semua membran. 
Membran PAN-1 mempunyai pori lebih 
besar dari membran PAN-2 dan PAN 3. 

 

 
a. Membran PAN-1 pembesaran 5000x 

 

 
b. Membran PAN-1 pembesaran 1500x 

Gambar 2.  SEM struktur outer surface  
membran PAN-1 
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a. Membran PAN-2 pembesaran 5000x 

 

 
b. Membran PAN-2 Pembesaran 1500x 

Gambar 3. SEM struktur outer surface 
membran PAN-2 

 

 
a. Membran PAN-3 pembesaran 5000x 

 

 
b. Membran PAN-3 pembesaran 1500x 

Gambar 4.  SEM struktur outer surface 
membran PAN-3 

Membran PAN-1 dan PAN 2 distribusi 
porinya lebih terlihat dari pada struktur pori 
membran PAN-3, hal ini terlihat bahwa 
konsentrasi membran yang tinggi lebih 
berpengaruh terhadap struktur membran.  

Struktur pori membran dengan 
struktur pori yang lebih rapat akan memiliki 
tahanan perpindahan massa yang lebih 
besar, sehingga permeabilitas air menjadi 
lebih kecil hal ini dibuktikan pada Tabel 1. 
Konsentrasi pori polimer tinggi 
menghasilkan permeabilitas yang kecil. 

Hasil analisa SEM untuk membran 
PAN berdasarkan crosssection area 
menunjukkan bahwa struktur membran 
berbentuk seperti sponge (karang) yang 
pori-porinya asimetris, yaitu lapisan dense 
diatas dan pori-pori memanjang ke bawah, 
Struktur ini terlihat pada pembesaran 200x. 
Untuk semua membran mempunyai struktur 
yang sama, terlihat pada Gambar 5, 6, dan 
7. 
 

 
Gambar 5.  SEM crossection analisis untuk 

Membran PAN-1 
 

 
Gambar 6.  SEM crossection analisis untuk 

Membran PAN-2 
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Gambar 7.  SEM crossection analisis untuk 

Membran PAN-3 
 
3.3 Pengukuran Molecular Weight Cut-

Off (MWCO) membran PAN 
 

 MWCO membran pada penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan solut 
dekstran sebesar 0,05 ppm dengan berat 
molekul 9500, 19500, dan 39000 Dalton. 
Hasil percobaan MWCO untuk membran 
PAN seperti pada Gambar 8. Nilai MWCO 
untuk masing-masing membran pada Tabel 
2.  
 

 
Gambar 8.MWCO Membran PAN 

 
Tabel 2. MWCO membran poliakrilo nitril 

No Jenis Membran MWCO 
1 PAN-1 40000 
2 PAN-2 >40000 
3 PAN-3      >40000 
 

 Harga MWCO untuk membran 
dengan kenaikan konsentrasi PAN 
memberikan berat molekul dekstran yang 
dapat ditahan 90% adalah lebih kecil. Untuk 
membran PAN-1 (15%) dan PAN-2 (20) 
MWCO tercapai pada berat molekul 
dekstran diatas 40000 Dalton, dan pada 
PAN-3 (25%) tercapai pada 40000 dalton. 

Semakin kecil pori-pori membran yang 
terbentuk maka harga MWCO membran 
lebih kecil. 
 
4. KESIMPULAN 
 

Koefisien permeabilitas air (Lp) 
terbesar diperoleh pada membran PAN-1, 
dan terkecil pada membran PAN-3, 
membran dengan konsentrasi PAN 25% 
mempunyai pori-pori lebih kecil, hal ini 
juga terlihat pada analisa SEM. Dari analisa 
SEM, distribusi pori homogen terlihat pada 
permukaan membran PAN-3. MWCO 
membran PAN-3 dapat menahan 90% solut 
dekstran dengan berat molekul 40000 
Dalton. 
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Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor 16122 

 
 

ABSTRAK. Penelitian pemanfaatan air bittern sebagai bahan suplemen dan pengawet 
produk pangan telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Industri Agro 
(BBIA) Bogor dengan tujuan : (1) Analisis karakterisasi  air bittern; (2) Pemanfaatan air 
bittern sebagai suplemen untuk kesehatan dan (3) Pengawetan produk pangan. Bahan yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari air bittern yang berasal dari PT. Garam di 
Sumenep-Madura sebagai bahan baku utama; kemudian tahu dan mie basah sebagai bahan 
pangan yang akan diawetkan; bahan kimia untuk analisis mikrobiologi dan analisis kimia 
serta tikus betina putih (Rattus norvegicus) untuk uji efikasi terhadap air bittern sebagai 
suplemen. Metode penelitian dilakukan dengan tahapan: (1) Karakterisasi air bittern 
dengan cara analisis contoh di laboratorium; (2) Uji efikasi untuk mengetahui kemampuan 
air bitter sebagai bahan suplemen untuk mencegah penyakit osteoporosis tulang dengan 
menggunakan tikus putih betina yang telah diovarektomi selama 35 hari dan diberi 
suplemen air bittern 14 hari dengan perlakuan dosis rendah (0,6 ml/ekor/hari), dosis sedang 
(1,2 ml/ekor/hari) dan dosis tinggi (2,4 ml/ekor/hari) dan (3) Pengawetan produk pangan 
tahu dan mie basah dengan perlakuan penggunaan air bittern pada konsentrasi 1, 2, 3, 5, 
10, 25, 50 dan 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air bittern mengandung senyawa 
dan mineral-mineral elektrolit yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan, seperti mineral 
magnesium, kalsium, natrium, dan chlor. Uji efikasi menunjukkan bahwa air bittern dapat 
digunakan sebagai bahan suplemen untuk mencegah terjadinya penyakit osteoporosis pada 
tikus betina putih dengan dosis rendah sebesar 0,6 ml/ekor/hari. Namun, air bittern tidak 
dapat digunakan sebagai bahan pengawet produk pangan tahu dan mie basah pada 
konsentrasi rendah.      
 
Kata kunci: air bittern, karakterisasi, pengawetan, produk pangan, suplementasi. 

 
ABSTRACT.  Research on the usage of bittern as supplement and preservatives of food 
products has been conducted. This research was conducted in Centre of Agro-Based 
Industry (CABI) Bogor with the objectives as follows: (1) Characterization analysis of a 
bittern; (2) Usage of bittern as supplement for health benefits and (3) Preservation of food 
products using bittern. The materials used involve a bittern from PT. Garam in Sumenep-
Madura as the raw main materials; subsequently, tofu and wet noodle as food product that 
would be preserved; chemical materials for microbiology testing and chemical analysis and 
white rat (Rattus norvegicus) for efficacy test to bittern as supplement. The methods used 
was carried out by step as follows: (1) Characterization of bittern by analyzing in 
laboratory; (2) Efficacy test to know the capability of bittern as supplement to prevent 
osteoporosis disease using white rat that given a bittern during 14 days with low dose (0.6 
ml/individual/day), medium dose (1.2 ml/individual/day) and high dose (2,4 
ml/individual/day) and (3) Preservation of food products like tofu and wet noodle with 
bittern concentration treatment used 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 and 100%. The results showed that 
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bittern was content high compound and electrolyte minerals that benefits for health like 
magnesium, calcium, sodium, and chlorite. The efficacy test results that the bittern can be 
used as supplement for preventing osteoporosis disease in white rat with low dose, i.e. 0.6 
ml/individual/day. However, it can not used a preservatives in tofu and fresh noodle at low 
concentration of bittern. 
 
Keywords: bittern, characterization, food products, preservation, supplementation. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Produk pangan yang banyak 
dikonsumsi masyarakat Indonesia seperti: 
tahu, mie basah, bakso dan daging ayam 
segar merupakan produk pangan yang 
bersifat mudah rusak (perishable) bila 
disimpan pada suhu ruang. Hal ini 
disebabkan karena tahu dan mie basah 
mempunyai kadar air yang tinggi, masing-
masing sekitar 62 % dan 82% (Winarno dan 
Rahayu, 1994) dan kadar proteinnya sekitar 
sekitar 4 – 12% (Widyaningsih dan Murtini, 
2006); sedang daging ayam segar 
mempunyai Aw yang tinggi dan kandungan 
proteinnya juga tinggi, yaitu sekitar 13-15% 
sehingga mudah ditumbuhi oleh 
mikroorganisme (Buckle et al., 2007).  

Akibat dari produk pangan tersebut 
tidak tahan lama disimpan pada suhu ruang, 
maka banyak cara pedagang/penjual produk 
itu dengan menggunakan bahan kimia 
seperti formalin, boraks atau bahan 
tambahan kimia lainnya sebagai bahan 
pengawet produk pangan, padahal bahan 
kimia tersebut bukan merupakan bahan 
tambahan pangan (BTP) dan dilarang 
digunakan oleh Badan Pengawas Obat dan 
Makanan karena bukan merupakan bahan 
pengawet pangan. Boraks dilarang karena 
terbukti dapat menyebabkan keracunan 
dalam tubuh dan senyawa asam borat yang 
teradsorbsi oleh lambung hanya 50% dan 
sisanya terakumulasi di dalam tubuh 
(Martindale, 1982). Sedang formalin 
merupakan zat yang bila dikonsumsi dalam 
jangka panjang dapat merusak hati, ginjal, 
limpa, pankreas, otak dan menimbulkan 
kanker (Syah et al., 2005). 

 Di satu sisi penggunaan formalin, 
boraks atau bahan kimia lainnya oleh 

pedagang/penjual dengan alasan mudah 
didapat, murah dan cukup efektif untuk 
mengawetkan produk pangan; namun di sisi 
lainnya bahan-bahan kimia tersebut 
berbahaya bagi kesehatan konsumen, karena 
menurut lembaga internasional untuk 
penelitian kanker, menggolongkan kedua 
senyawa sebagai senyawa yang bersifat 
karsinogen (Widyaningsih dan Murtini, 
2006; Fardiaz, 2006). Dengan demikian, 
para pedagang/penjual produk pangan boleh 
dikatakan tidak jujur dan tidak bertanggung 
jawab terhadap produk yang 
diperdagangkan sehingga bertentangan 
dengan butir-butir pasal dalam Undang-
Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 
(Menpangan, 1996) serta tidak 
menyediakan produk pangan yang 
diperdagangkannya dijamin aman untuk 
dikonsumsi sehingga bertentangan dengan 
butir-butir pasal dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 
(Dit.Jen Perdagangan, Depperin, 1999). 

Penelitian penggunaan BTP pengganti 
boraks dan formalin sudah cukup banyak 
dilakukan, misalnya: penggunaan Sodium 
Tri-Poly-Phosfat (STTP), natrium 
bikarbonat dan tawas pada konsentrasi 0,5% 
untuk produk mie dan kerupuk oleh Mahdar 
et al. (1992); penggunaan asam asetat 
pengganti formalin untuk mengawetkan 
daging ayam oleh Andriani (2006), dan 
penggunaan tawas sebagai substitusi boraks 
dan formalin pada pembuatan bakso oleh 
Panjaitan (2007). Namun bahan/senyawa 
alternatif pengganti boraks dan formalin 
tersebut pada umumnya bukan bahan alami 
dan agak sulit dalam perolehannya. Oleh 
karena itu, perlu digali dan dicari bahan lain 
yang alami dan mudah didapat. Salah satu 
bahan tersebut adalah air bittern.  
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Air bittern didefinisikan oleh Lewis 
(2001) sebagai larutan sisa pembuatan 
garam melalui proses kristalisasi dan 
peningkatan konsentrasi air laut yang 
mengandung mineral brom, magnesium, 
natrium, kalium dan kalsium. Menurut 
Yuniarti (2008), air bittern merupakan hasil 
samping dari proses pembuatan garam di 
Jepang dikenal dengan sebutan Nigari 
(nigari berarti pahit) karena rasanya 
memang pahit. Karena kandungan 
mineralnya yang tinggi pada air bittern 
seperti Mg, Ca, Na, K dan Cl dan rasanya 
yang pahit, diduga seperti halnya garam 
dalam bentuk larutan bahan dengan 
konsentrasi yang tinggi dapat menekan 
kegiatan pertumbuhan  mikroba tertentu, 
berperan dalam membatasi air yang 
tersedia, dapat mengeringkan protoplasma 
dan menyebabkan plasmolisis (Desrosier, 
1988). 

Penelitian pemanfaatan air bittern 
sebagai pengawet produk pangan dan 
suplemen pangan belum banyak dilakukan. 
Dalam industri pangan, pemanfaatan air 
bittern menurut Wang (1987) banyak 
digunakan sebagai koagulan pada proses 
pembuatan tahu di China dan Jepang. 
Penelitian penggunaan air bittern sebagai 
alternatif pengganti formalin pada produk 
daging sapi telah dilakukan oleh Marihati 
dan Hastuti (2007). Sedang pemanfaatan 
sebagai suplemen telah diteliti oleh Yokota 
et al. (2004) bagi pasien yang terkena 
penyakit diabetes millitus tipe-2. Hasil 
penelitian Yokota et al. (2004) tersebut 
menjelaskan bahwa perlakuan pemberian 
suplemen magnesium (Mg) dari air bittern 
dengan dosis 300 mg per hari pada pasien 
yang terkena penyakit diabetes tipe-2 sangat 
bermanfaat untuk menjaga kesehatannya. 

Menurut Bourke dan Last (2008), 
mineral magnesium (Mg) bersama-sama 
dengan mineral kalsium (Ca) dapat berperan 
mencegah penyakit osteoporosis bagi 
ibu/wanita yang lanjut usia bila kedua 
mineral tersebut tidak terjaga dalam kondisi 
seimbang dalam tubuh. Osteoporosis sendiri 
adalah kondisi yang menunjukkan 

terjadinya reduksi kalsium dari tulang dan 
dapat terjadi pada orang dewasa (Muchtadi, 
2010). Untuk mencegah dan mengobati 
osteoporosis adalah meningkatkan 
konsumsi kalsium dan magnesium secara 
seimbang baik dengan cara meningkatkan 
konsumsi bahan pangan sumber kalsium 
(misal : susu dan produk hasil olahannya, 
brokoli, kubis, kacang-kacangan), maupun 
melalui fortifikasi (penambahan kalsium 
pada bahan pangan) atau dengan cara 
mengkonsumsi suplemen kalsium (Flynn 
dan Cashman, 1999). 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk memanfaatkan air bittern dari industri 
garam untuk diaplikasikan sebagai 
suplemen dan pengawet produk pangan. 
Diharapkan dengan penelitian ini diperoleh: 
(1) Informasi karakteristik (komposisi) air 
bittern; (2) Informasi manfaat air bittern 
sebagai suplemen untuk mengurangi/ 
mencegah penyakit osteoporosis, dan (3) 
Informasi kemampuan air bittern sebagai 
pengawet produk pangan. 
 
2. METODOLOGI 
 
2.1 Bahan 
 

Bahan utama yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah air bittern yang berasal 
dari PT Garam, Sumenep-Madura dan 
industri garam rakyat di Lombok (Nusa 
Tenggara Barat). Bahan utama lain adalah 
tahu, mie basah dan daging ayam segar 
yang diperoleh dan dibeli dari pasar Baru, 
Bogor. 

Bahan yang digunakan untuk analisis 
dalam penelitian ini adalah air aquadest, 
Buffer pepton water (BPW), Plate count 
agar (PCA), Lactose broth, Nonfat dry milk, 
Tetra-thionate broth, Brain heart infussion 
broth, Brilliant Green Dye Solution 1%, 
Bismuth sulphite agar (BSA), Xylase lysine 
desoxycholate (XLD) agar, Brumcresol 
purple dye solution 0,2%, larutan potassium 
hydroxide 40%, reagen Kovacs, Phenol red 
lactose, Purple lactose broth, Lauryl 
suplphate trytose (LST) broth, Brilliant 
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Green lactose bile broth 2%, Levine’s rosin 
methylene blue agar; Larutan HNO3 pekat, 
air suling bebas timbal; Larutan asam sulfat 
(H2SO4) 5 N; Larutan kalium antimonil 
tartrat, Larutan amonium molibdat, Larutan 
asam askorbat, Larutan Kalium dihidrogen 
fosfat anhidrat; Larutan asam sulfat, Larutan 
asam salisilat, Larutan KI, Kalium Iodat, 
Natrium bikarbonat; Larutan Etilen Diamine 
Tetra Asetat (EDTA) dihidrat, dan kristal 
asam sulfamat.  

Bahan untuk uji efikasi guna 
mengetahui kemampuan air bittern sebagai 
suplemen untuk mencegah osteoporosis 
tulang adalah tikus putih (Rattus 
norvegicus) berjenis kelamin betina yang 
berumur sekitar 2 - 2,5 bulan dan susu 
kedelai. Studi pemanfaatan air bittern 
sebagai suplemen dan pengawet produk 
pangan dilakukan di Laboratorium 
toksikologi Lingkungan  Hana Bio, 
Baranangsiang, Bogor, laboratorium 
pengolahan hasil pertanian dan pangan 
Balai Besar Industri Agro (BBIA), Cikaret – 
Bogor dan Laboratorium Analisis dan 
Pengujian Pangan Balai Besar Industri 
Agro, Bogor pada bulan Februari sampai 
Oktober 2009. 
 
2.2 Alat-alat 
 

Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wadah plastik/jeligen 
plastik, baskom, timbangan, plastik 
pengemas dan kandang pemeliharaan tikus 
Rattus norvegicus. 

Alat-alat yang digunakan untuk 
pengujian adalah Spektrofotometri serapan 
atom atau Atomic Absorption 
Spectrophotometry (AAS) merk Perkin 
Elmer dilengkapi dengan Inductively 
Couple Plasma (ICP), penangas air atau 
water bath (Gerhardt), Labu ukur 50, 100 
dan 1000 ml (pyrex), Pipet 1, 5 dan 10 ml 
(pyrex), buret 10 ml dengan ketelitian 0,1 
ml (pyrex), cawan petri gelas, penangas air 
dengan termostat, inkubator, autoclave 
model HL 36 AE; alat penghitung kolini 
bakteri model dark field, oven (Memmert) 

terkalibrasi, timbangan digital terkalibrasi 
dengan kepekaan 0,1 mg; jarum inokulasi 
dengan diameter dalam sosok kira-kira 3 
mm (ose), pengaduk gelas, pH meter digital, 
spektrofotometri merk Varian, dan 
mikroskop elektron. 
 
2.3 Metode 
 

Penelitian ini dilakukan dengan 
tahapan pelaksanaan sebagai berikut : 
 
2.3.1 Karakterisasi Air Bittern 
 
 Karakterisasi air bittern dilakukan 
dengan melakukan analisis terhadap 
kandungan mineral, logam-logam berat, uji 
jumlah mikroorganisme, uji bakteri E. coli 
dan coliform serta uji bakteri Salmonella 
dan uji bakteri Clostridium perfringens. 

Analisis terhadap mineral dan logam 
berat dilakukan dengan cara menggunakan 
alat spektrofotometri serapan atom atau 
metode AAS (Furman, 1962), kadar sulfat 
(SNI. 06.6989.32-2005), kadar fosfat (SNI. 
06.6989.32-2005), jumlah mikroorganisme 
atau angka lempeng total (ALT) atau total 
plate count (SNI. 01.2332-3-2006); Uji 
bakteri E. coli dan coliform (SNI. 01.2332-
1-2006); uji bakteri Salmonella (SNI. 19-
2897-1992), dan uji bakteri Clostridium 
perfringens (SNI. 01-2897-1992). 
 
2.3.2  Uji Efikasi Sebagai Suplemen 
 
 Uji efikasi sebagai suplemen untuk 
mencegah osteoporosis tulang dilakukan 
dengan menggunakan hewan uji tikus 
(Rattus norvegicus) berjenis kelamin betina 
dengan perlakuan ovarektomi. Ovarektomi 
adalah mengambil ovarium tikus dengan 
cara dibius, lalu dibedah. Cara ini dilakukan 
untuk membuat tikus putih betina menjadi 
osteoporosis. Osteoporosis terjadi selama 35 
hari setelah ovarektomi. 

Tahapan ovarektomi adalah sebagai 
berikut: (1) penimbangan tikus putih betina 
untuk menentukan dosis obat bius dan 
kisaran bobot tikus berkisar antara 96 – 113 
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gram; (2) Pengguntingan bulu pada bagian 
yang akan dibedah; (3) Pembiusan tikus 
putih betina sebelum dibedah; (4) 
Penyayatan kulit dan otot pada bagian yang 
akan diambil ovariumnya; (5) Pengambilan 
ovarium lalu dipotong; (6) Penjahitan 
bagian yang disayat/dirobek dan pemberian 
antibiotik lalu diambil ovariumnya; dan (7) 
Setelah pembedahan selesai, tikus (Rattus 
norvegicus) berjenis kelamin betina tersebut 

diletakkan pada suatu tempat yang sudah 
ditetapkan hingga tikusnya sadar. Setelah 
sadar, tikus dimasukkan ke dalam kandang 
yang telah diberi alas sekam padi yang 
bersih. Setelah pembedahan, setiap hari 
bagian yang luka diberi obat Betadine 
sampai sembuh. Prosedur uji efikasi dan 
ovarektomi pada tikus sebelum diberi 
asupan air bittern dapat dilihat pada Gambar 
1. 
 

 

 
Gambar 1. Prosedur Uji Efikasi dan Ovariektomi pada Tikus sebelum diberi asupan air  bittern. 
 

Tahap selanjutnya, tikus putih berjenis 
kelamin betina yang telah dilakukan 
ovarektomi dipelihara dalam kandang tikus 
tersebut selama 35 hari, serta diberi makan 
dan minum secara oral (ad libitum). 
Ransum percobaan yang digunakan berupa 
ransum standar [untuk kontrol positif (+) 
dan kontrol negatif (-)] dan ransum 
perlakuan. Dalam hal ini, kontrol positif (+) 
adalah tikus diovarektomi dan tidak diberi 
air bittern (ransum standar), sedang kontrol 
negatif (-) adalah tikus tidak diovarektomi 
dan tidak diberi air bittern. Sedang 
perlakuan lainnya, tikus diovarektomi dan 
diberi air bittern dengan dosis 0,6 
ml/ekor/hari serta ditambah sari kedelai 
sebagai penghantar kalsium yang ada dalam 
air bittern (D1); Tikus diovarektomi dan 

diberi air bittern dengan dosis 1,2 
ml/ekor/hari (D2); dan Tikus diovarektomi 
dan diberi air bittern dengan dosis 2,4 
ml/ekor/hari (D3). 

Setelah sekitar 14 hari, tikus tersebut 
diambil sampelnya untuk dianalisis kadar 
kalsium (Ca), magnesium (Mg) dan fosfor 
(P) dalam plasma dan serum darah tikus. 
Sedang hasil pengamatan kalsium tulang 
dilakukan dengan cara pewarnaan dengan 
histopatologi dan SEM.  
 
2.3.3 Pengawetan Produk Pangan (Tahu 

dan Mie Basah) 
 

Pengawetan produk tahu dilakukan 
dengan cara merendam tahu pada air bittern 
dengan konsentrasi 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 

1. Pengguntingan bulu  2. Pembiusan 

3.Pengambilan ovarium  4. Penjahitan 5. Pasca operasi 
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25%, 50% dan 100% serta perendaman 
dengan air PAM sebagai kontrol. 
Pengamatan terhadap produk dilakukan 
setiap hari selama 2 s/d 3 hari. Parameter 
pengamatan produk tahu terdiri dari 
kandungan total asam, jumlah 
mikroorganisme atau angka lempeng total 
(ALT), kandungan jumlah bakteri E. coli 
dan jumlah bakteri Salmonella. 

Pengawetan mie basah dilakukan 
dengan cara merebus mie yang telah dicetak 
dalam bentuk untaian mie ke dalam air 
bittern pada konsentrasi 1%, 2% dan 3% 
serta air PAM sebagai kontrol. Produk mie 
yang sudah ditiriskan dari ketiga perlakuan 
tersebut diamati setiap 12 jam sekali selama 
2 s/d 3 hari. Parameter pengamatan produk 
mie basah terdiri dari kandungan total asam, 
jumlah mikroorganisme atau angka lempeng 
total (ALT), kandungan jumlah bakteri E. 
coli dan jumlah bakteri Salmonella.  

Analisis kandungan total asam 
terhadap kedua produk pangan (tahu dan 
mie  basah) dilakukan dengan cara titrasi 
menggunakan metode AOAC (1981), uji 
jumlah mikroorganisme atau angka lempeng 
total (ALT) dengan SNI. 01.2332-3 (2006), 
uji terhadap bakteri E. coli dengan SNI. 
01.2332-1 (2006), uji terhadap bakteri 
Salmonella dengan SNI. 19-2897-1992 dan 
uji bakteri Staphyllococcus aureus dengan 
metode SNI.01-2897-1992.     
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1  Karakterisasi Air Bittern 
 

Hasil karakterisasi air bittern dari PT. 
Garam (Sumenep-Madura) dan Perusahaan 
garam rakyat (NTB) berdasarkan analisis 
mineral dan logam berat, kadar sulfat, kadar 
fosfat, uji terhadap bakteri E. coli dan 
coliform, uji bakteri Salmonella dan uji 
bakteri Clostridium perfringens dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa 
kandungan mineral pada air bittern cukup 
tinggi. Misalnya kandungan mineral Mg, 
Na, K, Ca dan Cl pada air bittern yang 
berasal dari PT Garam, Sumenep-Madura  

berturut-turut adalah 51,54 mg/l, 36,17 
mg/l, 14,49 mg/l, 103,15 dan 69,40 mg/l; 
sedang pada air bittern dari perusahaan 
garam rakyat di Lombok (Nusa Tenggara 
Barat/NTB) berturut-turut adalah 30,54 
mg/l, 69,54 mg/l, 7,78 mg/l, 180,01 dan 
70,01 mg/l. 

 
Tabel 1. Hasil analisis karakterisasi air bittern 

dari PT Garam, Sumenep (Madura) 
dan perusahaan garam rakyat Lombok 
(Nusa Tenggara Barat/NTB) (*) 

Parameter Satuan 

Air bittern 
PT Garam 
Sumenep 
(Madura) 

Air bittern 
perusahaan 

garam rakyat 
(NTB) 

pH - 7,08 8,69 
Magnesium 
(Mg) 

mg/L 51, 54 30,54 

Natrium (Na) mg/L 46,17 69,53 
Kalium (K) mg/L 14,49 7,78 
Kalsium (Ca) mg/L 103,15 180,01 
Khlor (Cl) mg/L 69,40 70,01 
Sulfat (SO4) mg/L < 0,59 < 0,59 
Posfat (PO4) mg/L 0,04 0,04 
Besi (Fe) mg/L < 0,027 < 0,027 
Mangan (Mn) mg/L 0,29 0,47 
Tembaga (Cu) mg/L 0,063 0,012 
Boron (B) mg/L 87,28 51,50 
Kobalt (Co) mg/L 0,008 0,008 
Krom (Cr) mg/L 0,018 0,026 
Nikel (Ni) mg/L 0,006 0,007 
Kadmium (Cd) mg/L 0,083 0,002 
Timah (Sn) mg/L < 0,0003 0,007 
Timbal (Pb) mg/L 0,297 0,022 
Air raksa (Hg) mg/L < 0,0004 < 0,0004 
Arsen (As) mg/L 0,014 0,017 
Cemaran 
Mikroba 
Escherichia 
coli (E. coli) 
Coliform 
Salmonella sp 
Clostridium 
perfringens 

 
 

koloni 
 

koloni 
- 
- 

 
 

< 2 
 

< 2 
Negatif 

0 

 
 

< 2 
 

< 2 
Negatif 

0 

Keterangan : (*) Hasil dari 2 kali ulangan. 
 
Cemaran logam berat pada air bittern 

baik yang berasal dari PT Garam di 
Sumenep (Madura) maupun dari perusahaan 
garam rakyat di Lombok (Nusa Tenggata 
Barat/NTB) berupa logam berat krom (Cr), 
Kadmium (Cd), Timah (Sn), Timbal (Pb), 
Air raksa (Hg) dan Arsen (As) 
menunjukkan masih di bawah batas 
maksimal yang ditetapkan dalam kategori 
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produk pangan oleh Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (Badan POM), yaitu berturut-
turut 0,018 mg/l; 0,083 mg/l; < 0,0003 mg/l; 
0,297 mg/l; < 0,0004 mg/l dan 0,014 mg/l 
serta 0,026 mg/l; 0,020 mg/l; 0,007 mg/l; 
0,022 mg/l; < 0,0004 mg/l dan 0,017 mg/l. 
Cemaran mikroba pada air bittern yang 
bersifat patogen seperti E. coli, Salmonella 
dan C. perfringens dari kedua daerah 
wilayah tersebut bisa dikatakan tidak ada 
atau negatif, sehingga boleh dikatakan 
bahwa air bittern yang dianalisis tersebut 
aman untuk digunakan atau dimanfaatkan 
sebagai suplemen dan sebagai bahan 
tambahan pangan untuk keperluan 
pengawetan produk pangan. 

Menurut Williams (1983) serta 
Abrams dan Atkinson (2003), dijelaskan 
bahwa mineral sangat penting untuk 
pengaturan fungsi-fungsi dalam tubuh 
manusia. Beberapa proses fisiologis dalam 
tubuh manusia diatur atau dipelihara oleh 
keberadaan mineral, seperti misalnya untuk 
proses kontraksi otot, konduksi impuls 
syaraf, keseimbangan asam-basa dalam 
darah, pasokan air mineral pada tubuh, dan 
menjaga irama/ritme detak jantung tetap 
normal. Lebih lanjut dinyatakan oleh 
Williams (1983) bahwa terdapat 6 jenis 
mineral yang dikategorikan sebagai mineral 
major yang sangat diperlukan dalam tubuh 
manusia; yaitu : mineral kalsium (Ca), 
fosfor (P), sodium/natrium (Na), kalium/ 
potasium (K), chlor (Cl) dan magnesium 
(Mg). Keenam jenis mineral ini 
dikategorikan sebagai mineral major karena 
asupan jumlah mineral yang 
direkomendasikan harus diterima/ 
dikonsumsi setiap hari bagi setiap tubuh 
individu manusia adalah lebih dari 100 mg 
per hari (Murray et al., 2000). Dengan 
demikian, dari hasil analisis karakterisasi air 
bittern di atas, maka air bittern yang berasal 
dari kedua tempat tersebut (PT Garam, 
Sumenep-Madura dan Perusahaan garam 
rakyat, Lombok-Nusa Tenggara Barat) bisa 
dikatakan mempunyai keenam jenis mineral 
berkategori major yang bermanfaat bagi 
tubuh manusia.  

Mineral kalsium dalam bentuk ionnya 
(Ca++) misalnya, berfungsi dalam 
keterlibatan untuk kontraksi otot baik pada 
otot jantung maupun otot skeletal, transmisi 
impuls syaraf, blood clotting dan berfungsi 
sebagai bagian dari enzim lipase yang 
mencerna lemak (Williams, 1983). 
Meskipun kekurangan ion kalsium (Ca++) 
jarang dijumpai pada individu tubuh 
manusia, namun bagi anak-anak yang 
menderita kekurangan kalsium pada saat 
pertumbuhannya dapat menyebabkan 
terjadinya osteoporosis (pelunakan tulang) 
pada saat dewasa (Williams, 1983; Combs 
dan Nielsen, 2009), sehingga menyebabkan 
tulang yang terbentuk menjadi lemah, 
porous dan mudah patah (Hays and 
Swenson, 1985; Murray et al., 2000). Oleh 
karena itu, dari data analisis di atas (Tabel 
1), air bittern berpotensi dapat digunakan 
atau dimanfaatkan sebagai suplemen 
mineral kalsium (Ca) bagi anak-anak yang 
sedang tumbuh atau orang dewasa untuk 
mencegah terjadinya penyakit osteoporosis.    

Mineral natrium atau sodium (Na) 
merupakan elemen mineral logam dalam 
bentuk ion/elektrolit yang berfungsi untuk 
menjaga kesehatan tubuh manusia. Fungsi 
utamanya adalah membantu menjaga 
volume cairan (fluida) dalam tubuh pada 
kondisi atau keadaan normal serta 
membantu transmisi impuls syaraf dan 
kontraksi otot (Malhotra, 1998). Selain itu 
juga merupakan komponen dari beberapa 
senyawa seperti natrium bikarbonat, yang 
berfungsi untuk menjaga keseimbangan 
asam-basa dalam tubuh manusia (Williams, 
1983). Individu yang telah melakukan 
aktifitas olahraga dan berkeringat cukup 
banyak akan kehilangan (loss) sejumlah ion 
natrium dan bila tidak segera diganti dengan 
cairan yang mengandung garam (Na+) akan 
menyebabkan kelelahan (lemas), kehilangan 
semangat dan dapat menyebabkan 
terjadinya kejang otot. Oleh karena itu, dari 
informasi di atas, air bittern yang berasal 
dari PT Garam di Sumenep-Madura dan 
perusahaan garam rakyat di Nusa Tenggara 
Barat tersebut berpotensi dapat 
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dimanfaatkan sebagai suplemen mineral 
natrium (Na) pada tubuh manusia.  

Seperti halnya elemen mineral mikro 
lainnya, mineral kalium atau potasium (K) 
bersama-sama ion Na+ dan Cl- berfungsi 
untuk menjaga aliran fluida dalam tubuh 
dan menjaga keseimbangan asam-basa pada 
darah manusia (Malhotra, 1998). Mineral 
kalium (K) juga berfungsi penting proses 
konduksi impuls syaraf dan bersama-sama 
kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) 
berfungsi menjaga keseimbangan secara 
tepat fungsi jaringan otot. Disamping itu, 
mineral kalium mempunyai peran penting 
dalam proses pembentukan energi dalam 
jaringan sel-sel otot, termasuk pembentukan 
formasi otot glikogen dan produksi energi 
yang tinggi (Williams, 1983). Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh beberapa 
peneliti menunjukkan bahwa individu yang 
kekurangan (defisiensi) mineral kalium 
dapat menyebabkan terjadinya sakit diare, 
vomitting dan menunjukkan rendahnya 
asupan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh 
manusia (Hays dan Swenson, 1985). Dari 
informasi di atas dan hasil karakterisasi air 
bittern (Tabel 1), maka air bittern yang 
berasal dari PT Garam di Sumenep 
(Madura) dan perusahaan garam rakyat di 
Nusa Tenggara Barat tersebut berpotensi 
pula dapat dimanfaatkan sebagai suplemen 
mineral kalim (K) pada tubuh manusia. 
Asupan harian yang direkomendasikan atau 
Recommended Daily Allowance (RDA) 
untuk mineral kalium adalah 1,875 – 5,625 
mg per hari. Dengan demikian, air bittern 
dari kedua daerah tersebut mempunyai 
kandungan mineral kalium (K) sebanyak 4 – 
7 kali dari ketetapan asupan harian yang 
direkomendasikan. 

Mineral khlor (Cl-) merupakan 
mineral elektrolit dalam tubuh manusia 
yang keberadaannya dihubungkan dengan 
mineral natrium (Na) dalam bentuk garam. 
Dalam kondisi normal, individu manusia 
yang kekurangah ion khlorida (Cl-) dalam 
tubuhnya berarti paralel juga dengan 
kekurangan ion natrium (Na+) sehingga 
gejalanya sama seperti pada individu 

manusia yang kekurangan mineral natrium 
(Na), yaitu letih/lemas dan dapat 
menyebabkan terjadinya kram otot. 
Kelebihan mineral ion khlor pun biasanya 
juga disebabkan karena kelebihan mineral 
ion natrium (Na). Asupan harian yang 
direkomendasikan atau Recommended Daily 
Allowance (RDA) untuk mineral khlor  
adalah 1.700 – 5.100 mg per hari. 

Mineral magnesium (Mg) merupakan 
mineral elektrolit yang bermanfaat bagi 
tubuh karena dalam tubuh manusia mineral 
tersebut mempunyai fungsi membantu 
aktifitas sejumlah enzim dan terlibat dalam 
pengaturan sintesis protein, konstraksi otot, 
dan pengaturan suhu tubuh manusia (Hunt 
et al., 1997). Menurut Hartwig (2001), 
mineral magnesium merupakan kation 
intraselular kedua yang keberadaannya 
cukup melimpah dalam tubuh setelah 
mineral kalium (K) dan merupakan sebuah 
kofaktor yang terlibat lebih dari 300 reaksi 
metabolik dalam tubuh manusia. Dengan 
demikian, sulit untuk menemukan pola 
jaringan kecil metabolik yang tidak 
memerlukan magnesium, sintesis ATP dan 
proses pengoalahan DNA yang tidak 
memerlukan magnesium (Saris et al., 2000). 
Hal ini disebabkan karena mineral 
magnesium menstabilkan sel-sel membran 
dan mempunyai fungsi mengurangi gugus 
radikal bebas dalam tubuh manusia. Hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh 
sejumlah peneliti di The National Research 
Council, Amerika Serikat/USA (William, 
1983), dilaporkan bahwa kekurangan 
(defisiensi) mineral magnesium (Mg) dapat 
diganti dengan mengkonsumsi pangan yang 
diperoleh dari berbagai sumber pangan yang 
beragam/bervariasi. Salah satu contohnya 
adalah air bittern.  
 
3.2  Uji Efikasi Sebagai Suplemen 
 

Hasil uji efikasi sebagai suplemen 
ditunjukkan berturut-turut dari hasil analisis 
kalsium (Ca), magnesium (Mg) dan posfor 
(P) di dalam plasma, serum darah dan 
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tulang tikus, seperti yang ditunjukkan pada 
Tabel 2, 3 dan 4.  

Tabel 2, 3 dan 4 menunjukkan bahwa 
data hasil penyerapan air bittern yang 
mengandung mineral kalsium (Ca), 
magnesium (Mg) dan posfor (P) pada 
plasma dan serum darah serta tulang melalui 
uji efikasi sebagai suplemen terhadap 
penyakit osteoporosis pada tikus betina 
Rattus norvegicus menunjukkan hasil yang 
baik; didukung oleh data hasil pewarnaan, 
pengamatan histopatologi dan uji SEM 
tulang (Tabel 5). Perlu diinformasikan 
bahwa berkenaan dengan uji efikasi 
penyakit osteoporosis pada tikus betina 
Rattus norvegicus tersebut harus hati-hati, 
karena kekurangan (defisiensi) mineral 
magnesium (Mg) akan menimbulkan 
dampak terhadap kekurangan (defisiensi) 
kalsium (Ca) yang tidak dapat dikoreksi 
hingga kandungan mineral magnesium telah 
dipulihkan kembali (Besser et al., 1994). 
Dengan demikian, dalam prakteknya, 
pemberian suplemen (suplementasi) mineral 
magnesium juga perlu digunakan dalam 
penetapan penelitian untuk perlakuan ada 
tidaknya penyakit osteoporosis.   
 
Tabel 2. Hasil analisis kandungan kalsium (Ca) 

di dalam plasma, serum darah dan 
tulang tikus. 

Perlakuan 
(treatments) 

Plasma 
(mg/dl) 

Serum 
(mg/dl) 

Tulang 
(mg/dl)

KN 7,65 9,57 5,40 
KP 5,46 8,18 5,54 
D1 5,31 6,94 6,16 
D2 6,96 6,81 5,48 
D3 5,46 5,38 5,78 

DISK 4,31 5,78 5,72 
DSK 5,94 4,20 6,02 

Keterangan : 
KN   : Kontrol negatif, tanpa asupan suplemen, tidak 

diovariektomi 
KP  : Kontrol positif, tanpa asupan suplemen, 

diovariektomi 
D1      : Dosis rendah (0,6 ml/ekor/hari), ovariektomi 
D2      : Dosis sedang (1,2 ml/ekor/hari), ovariektomi 
D3      : Dosis tinggi (2,4 ml/ekor/hari), ovariektomi 
DISK  : Dosis rendah + susu kedelai, ovariektomi 
DSK   : Susu kedelai, ovariektomi. 
 

Tabel 3. Hasil analisis kandungan magnesium 
(Mg) di dalam plasma, serum darah 
dan tulang tikus.  

Perlakuan 
(treatments) 

Plasma 
(mg/dl) 

Serum 
(mg/dl) 

Tulang 
(mg/dl) 

KN 0,88 0,97 0,54 
KP 0,93 1.04 0,61 
D1 1.02 1,05 0,72 
D2 1,05 1,08 0,60 
D3 0,98 0,99 0,67 

DISK 1,03 1,05 0,74 
DSK 0,94 1,05 0,54 

Keterangan : 
KN : Kontrol negatif, tanpa asupan suplemen, tidak 

diovariektomi 
KP  : Kontrol positif, tanpa asupan suplemen, 

diovariektomi 
D1    : Dosis rendah (0,6 ml/ekor/hari), ovariektomi 
D2      : Dosis sedang (1,2 ml/ekor/hari), ovariektomi 
D3      : Dosis tinggi (2,4 ml/ekor/hari), ovariektomi 
DISK  : Dosis rendah + susu kedelai, ovariektomi 
DSK : Susu kedelai, ovariektomi. 
 
 
Tabel 4. Hasil analisis kandungan posfor (P) di 

dalam plasma, serum darah dan tulang 
tikus. 

Perlakuan 
(treatments) 

Plasma 
(mg/dl) 

Serum 
(mg/dl) 

Tulang 
(mg/dl) 

KN 2,67 3,39 3,69 
KP 1,67 2,65 3,05 
D1 1,77 2,35 3,60 
D2 2,34 2,33 3,01 
D3 1,45 1,76 3,06 

DISK 1,17 1,51 3,06 
DSK 1,53 1,24 3,15 

Keterangan : 
KN : Kontrol negatif, tanpa asupan suplemen, tidak 

diovariektomi 
KP : Kontrol positif, tanpa asupan suplemen, 

diovariektomi 
D1     : Dosis rendah (0,6 ml/ekor/hari), ovariektomi 
D2      : Dosis sedang (1,2 ml/ekor/hari), ovariektomi 
D3      : Dosis tinggi (2,4 ml/ekor/hari), ovariektomi 
DISK  : Dosis rendah + susu kedelai, ovariektomi 
DSK   : Susu kedelai, ovariektomi. 

 
Tabel 2, 3 dan 4 tersebut juga 

menunjukkan bahwa penyerapan mineral 
kalsium (Ca), magnesium (Mg) dan posfor 
(P) dari air bittern yang digunakan untuk uji 
efikasi sebagai suplemen pada tikus betina 
Rattus norvegicus menunjukkan akan 
efektif pemakaiannya pada dosis yang 
rendah (0,6 ml/ekor/hari); bukan pada dosis 
pemakaian yang sedang (1,2 ml/ekor/hari) 
ataupun pada dosis pemakaian yang tinggi 
(2,4 ml/ekor/hari). Hal ini dibuktikan pada 
hasil pengamatan kadar kalsium pada tulang 
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tikus betina Rattus norvegicus, pewarnaan 
dan pengamatan histopatologi tulang serta 
pengamatan menggunakan SEM untuk 
tulang tersebut yang disajikan datanya pada 
Tabel 5. 

 

Tabel 5. Hasil pengamatan kadar kalsium pada 
Tulang, Pewarnaan dengan 
histopatologi dan SEM tulang tikus 
Rattus norvegicus   

Perlakuan 
(Treatments) 

Rata-
rata 

kadar 
kalsium 
dalam 
tulang 
(mg/dl) 

Pengamatan 
histopatologi 

tulang 

Pengamatan 
dengan SEM 
pada tulang 

Kontrol 
Positif (KP) 

5,5 +3 Kerapatan 
trabekula 
tulang 
menunjukkan 
perbedaan 
yang tidak 
nyata antar 
perlakuan 

Kontrol 
Negatif 
(KN) 

5,4 +2 

Dosis 
rendah (D1) 

6,1 +1 

Dosis 
sedang (D2) 

5,4 +2 

Dosis tinggi 
(D3) 

5,7 +2 

D1 + susu 
kedelai 
(DISK) 

5,7 +2 

Susu kedelai 
(SK) 

6,0 +2 

Keterangan : 
Dosis Skor osteoporosis : 
D1 : 0,6 ml/ekor/hari +1 = Tulang trabekula tebal 
D2 : 1,2 ml/ekor/hari +2 = Tulang trabekula agak tebal 
D3 : 2,4 ml/ekor/hari +3 = Tulang trabekula tipis & 
  patah-patah.           

 
Tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa 

pemberian air bittern pada tikus Rattus 
norvegicus yang telah diovariektori (tikus 
yang telah mengalami osteoporosis) dengan 
dosis rendah (D1), yaitu sebesar 0,6 
ml/ekor/hari selama 2 minggu menunjukkan 
kecenderungan dapat meningkatkan kadar 
kalsium (Ca) dan ketebalan tulang trabekula 
tikus dengan skor osteoporosis +1 (tulang 
trabekula tebal); sedang pada dosis sedang 
(D2) sebesar 1,2 ml/ekor/hari kurang 
meningkatkan kadar laksium dan 
magnesium dengan skor osteoporosis +2 
(tulang trabekula agak tebal). Pada dosis 
yang tinggi (D3) sebesar 2,4 ml/ekor/hari 
hari juga terjadi osteoporosis dan 
peningkatan kadar kalsium dan magnesium 

serta posfor pada tulang, namun secara 
patologi menyebabkan terjadinya kerusakan 
organ pada hati dan ginjal tikus Rattus 
norvegicus yang berubah menjadi berwarna 
hitam. Sebaliknya, pada dosis penyerapan 
kalsium yang tinggi, yang tidak seimbang 
dengan penyerapan mineral posfor dan 
magnesium juga dapat menyebabkan 
terjadinya osteoporosis. Perbandingan yang 
terbaik antara mineral kalsium (Ca) dengan 
posfor (P) adalah 2 : 1; sedang untuk 
perbandingan Ca : Mg adalah juga 2 : 1. 
Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa 
air bittern yang berasal dari PT. Garam di 
Sumenep-Madura dapat dimanfaatkan 
sebagai suplemen untuk mencegah 
terjadinya penyakit osteoporosis pada tikus 
Rattus norvegicus dengan dosis yang rendah 
sebesar 0,6 ml/ekor/hari.    

Asupan mineral magnesium setiap 
hari yang dipakai sebagai acuan (referensi) 
untuk orang dewasa wanita adalah 310-520 
mg per hari, sedang untuk orang dewasa 
laki-laki sekitar 400-420 mg per hari. 
Namun yang menarik, hasil penelitian yang 
dilakukan pada tahun 1940-an dinyatakan 
bahwa asupan mineral magnesium setiap 
hari yang diperlukan oleh tubuh manusia 
dewasa adalah sekitar 475-500 mg (Stories 
et al., 2000). Sedangkan hasil penelitian 
yang terakhir dinyatakan bahwa asupan 
magnesium untuk orang dewasa baik untuk 
laki-laki atau wanita dengan jumlah dosis 
tersebut masih dapat menyebabkan 
terjadinya kekurangan (defisiensi) mineral 
magnesium (Ford dan Makdad, 2003). Oleh 
karena itu, perlu dipertimbangkan bahwa 
jumlah asupan mineral magnesium setiap 
hari yang dibutuhkan bagi orang dewasa 
laki-laki atau wanita untuk menjaga 
keseimbangan magnesium yang positif 
diperlukan 1.000 mg per hari (Hartwig, 
2001). Dengan demikian, air bittern dari PT 
Garam di Madura yang kandungan mineral 
magnesiumnya tinggi (51.535 mg per liter) 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan 
suplemen untuk orang yang menderita 
penyakit osteoporosis.  
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3.3  Pengawet Produk Pangan 
 
3.3.1 Pengawetan Tahu 
 

Hasil pengawetan produk tahu dengan 
menggunakan air bittern sebagai bahan 
pengawet dengan cara perendaman pada 
konsentrasi 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 dan 100% 
terhadap parameter kandungan total bakteri 
atau angka lempeng total (ALT), kandungan 
bakteri   E. coli dan Salmonella disajikan 
pada Tabel 6, 7 dan 8. 
 
Tabel 6.  Hasil analisis kandungan total bakteri 

atau angka lempeng total (koloni/ 
gram) pada produk tahu  yang diawet 
dengan air bittern dengan cara 
perendaman. 

Konsentrasi air 
bittern yang 
digunakan sebagai 
pengawet tahu (%) 

Pengamatan hari ke- 

0 (Nol) 1 (Pertama) 2 (Kedua) 

1 1,6 x 104 1,4 x 106 1,5 x 108 
2 1,6 x 104 2,6 x 107 6,8 x 107 
3 1,6 x 104 2,7 x 107 5,8 x 107 
5 1,2 x 102 9,0 x 102 5,0 x 107 
10 1,2 x 102 2,6 x 106 1,3 x 108 
25 1,2 x 102 1,6 x 104 1,5 x 105 
50 1,2 x 102 1,7 x 103 1,4 x 105 

100 1,2 x 102 3,9 x 102 5,3 x 103 
Catatan : Batas maksimal angka lempeng total (ALT) 

yang aman untuk produk sari kedelai atau tahu 
adalah    5 x 104 koloni/ml 

 
Tabel 6 menunjukkan bahwa 

kandungan total bakteri atau angka lempeng 
total pada produk tahu yang diawet dengan 
air bittern dipengaruhi oleh konsentrasi air 
bittern yang digunakan dan waktu 
penyimpanan. Perlakuan penambahan atau 
peningkatan konsentrasi air bittern 
menunjukkan adanya perbedaan yang cukup 
nyata pada hari ke-0, hari ke-1 dan hari ke-
2. Makin lama penyimpanan, jumlah 
kandungan total bakteri atau angka lempeng 
total (ALT) terlihat cenderung makin 
meningkat. Pada penggunaan konsentrasi 
air bittern yang semakin tinggi (5, 10, 25, 
50 dan 100%), kandungan total bakteri atau 
angka lempeng totalnya pun menjadi 
menurun. Dari data pada Tabel 6 tersebut 
menunjukkan bahwa air bittern akan efektif 

sebagai pengawet tahu dengan cara 
direndam pada konsentrasi air bittern 
sebesar 25% atau lebih. Hal ini dapat dilihat 
dari jumlah kandungan total bakteri yang 
lebih rendah dengan membandingkan 
standar kandungan total bakteri atau angka 
lempeng total yang dianggap aman pada 
batas maksimal yang dipersyaratkan, yaitu 
5x104 koloni per ml. Dengan demikian, 
secara umum dapat dinyatakan bahwa 
penggunaan air bittern hingga < 25% belum 
cukup efektif menghambat pertumbuhan 
populasi bakteri dan akan efektif bila 
digunakan sebagai bahan pengawet tahu 
pada konsentrasi 25% atau lebih. Menurut 
Tranggono (1988), menyatakan bahwa air 
bittern seperti halnya garam dengan 
konsentrasi yang tinggi akan mengurangi 
aktifitas biologis enzim, perubahan pH yang 
menyolok, serta akan menghambat kerja 
enzim dan mencegah perkembangan 
mikroorganisme. Sedangkan Desrosier 
(1988), menyatakan bahwa air bittern 
seperti halnya garam dalam bentuk larutan 
suatu substrat bahan dengan konsentrasi 
yang tinggi, dapat menekan kegiatan 
pertumbuahan mikroba tertentu, berperan 
dalam membatasi air yang tersedia, dapat 
mengeringkan protoplasma dan 
menyebabkan plasmolisis. 

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa 
kandungan bakteri E. coli (APM/gram) pada 
produk tahu yang diawet dengan air bittern 
dengan cara perendaman pada berbagai 
konsentrasi yang digunakan menunjukkan 
hasil yang sama, yaitu < 3 untuk 
pengamatan pada hari ke-0. Sedangkan 
berdasarkan hasil pengamatan pada hari ke-
1 dan ke-2 meningkat menjadi > 2.400 
(APM/gram) pada produk tahu yang diawet 
dengan air bittern pada konsentrasi 1 sampai 
dengan 10%. Makin tinggi konsentrasi air 
bittern yang digunakan sebagai bahan 
pengawet pada proses perendaman, ternyata 
menyebabkan turunnya kandungan bakteri 
E. coli pada produk tahu yang diawet. Hal 
ini berarti menunjukkan bahwa makin tinggi 
konsentrasi air bittern yang digunakan (25 
sampai dengan 100%) akan semakin efektif 
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menekan pertumbuhan bakteri E. coli. Dari 
Tabel 7 terlihat bahwa ternyata konsentrasi 
air bittern mencapai optimal dan efektif  
menekan bakteri E. coli pada konsentrasi 
25%. Dengan demikian, dari hasil 
percobaan dan pengamatan tersebut, air 
bittern yang digunakan sebagai pengawet 
tahu akan cukup efektif menekan 
pertumbuhan bakteri E. coli pada 
konsentrasi 25%. 

 
Tabel 7. Hasil analisis kandungan bakteri E. 

coli (APM/gram) pada produk tahu 
yang diawet dengan air bittern dengan 
cara perendaman. 

Konsentrasi air 
bittern yang 
digunakan sebagai 
pengawet tahu (%) 

Pengamatan hari ke- 

0 
(Nol) 

1 
(Pertama) 

2 
(Kedua) 

1 < 3 > 2.400 > 2.400 
2 < 3 > 2.400 > 2.400 
3 < 3 > 2.400 > 2.400 
5 < 3 < 3 > 2.400  
10 < 3 < 3 > 2.400 
25 < 3 < 3 15 
50 < 3 < 3 < 3 

100 < 3 < 3 < 3 
 

Tabel 8 menunjukkan bahwa tahu 
yang diawetkan dengan menggunakan air 
bittern dengan cara digumpalkan pada 
konsentrasi 0%, 0,5%, 1% dan 1,5% dan 
direndam (perendaman) pada konsentrasi 
1%, 1,5% dan 3% berdasarkan pengamatan 
hari ke-0 hingga pada hari ke-3 
menunjukkan kandungan Salmonella-nya 
negatif.  Dengan demikian, ditinjau dari 
kandungan Salmonella, tahu yang 
diawetkan dengan air bittern baik dengan 
cara digumpalkan ataupun dengan direndam 
pada konsentrasi yang digunakan di atas 
cukup efektif. 

Dari hasil penelitian tersebut, secara 
umum dapat dikatakan bahwa pengawetan 
tahu dengan cara penggumpalan dengan 
konsentrasi air bittern sebesar 0,5%, 1% dan 
1,5% serta dengan cara direndam 
(perendaman) dengan konsentrasi air bittern 
1%, 2% dan 3% belum menunjukkan hasil 
yang optimal sebagai bahan pengawet yang 
alami; karena ditinjau dari kandungan angka 
lempeng total, kandungan E. coli dan 

Salmonella masih belum menjamin 
keamanan produk tahu tersebut.   

 
Tabel 8. Hasil analisis kandungan bakteri 

Salmonella (koloni/gram) pada produk 
tahu yang diawet dengan air bittern. 

Fungsi Air 
bittern 

Konsen-
trasi air 
bittern 
yang 
digunak
an (%) 

Pengamatan hari ke- 
0 (Nol) 1 

(Pertama) 
2 

(Kedua)

Penggumpal 0 Negatif Negatif Negatif 
 0,5 Negatif Negatif Negatif 
 1,0 Negatif Negatif Negatif 
 1,5 Negatif Negatif Negatif 
Perendam 1,0 Negatif Negatif Negatif 
 1,5 Negatif Negatif Negatif 
 3,0 Negatif Negatif Negatif 

 
3.3.2 Pengawetan Mie Basah 
 

Hasil pengawetan produk mie basah 
dengan menggunakan air bittern sebagai 
bahan pengawet dengan cara perebusan 
pada konsentrasi 0%, 1%, 2%, dan 3% 
terhadap parameter kandungan total asam, 
total bakteri atau angka lempeng total 
(ALT), kandungan bakteri   E. coli dan 
Salmonella disajikan pada Tabel 9, 10, 11 
dan 12. 

 
Tabel 9.  Hasil analisis kandungan total asam 

(ml NaOH/100g) pada produk mie 
basah yang diawet dengan cara 
perebusan menggunakan air bittern. 

Konsentrasi 
Penggunaan air 
bittern yang 
digunakan 
sebagai 
pengawet (%) 

Pengamatan terhadap produk mie basah 
pada jam ke - 

0 
(Nol) 12 24 36 48 

0 0 0 0 0 0 
1 0 0,20 0,14 0,30 0,34 
2 0 0,18 0,10 0,19 0,22 
3 0 0,18 0,10 0,18 0,21 

 
Tabel 9 menunjukkan bahwa 

kandungan total asam pada produk mi basah 
yang diawet dengan air bittern dipengaruhi 
nyata oleh konsentrasi air bittern dan waktu 
penyimpanan produk mie basah tersebut. 
Perlakuan penambahan konsentrasi air 
bittern (1, 2 dan 3%) terhadap kandungan 
total asam menunjukkan adanya perbedaan 
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yang nyata pada pengamatan jam ke-12, 
jam ke-24, jam ke-36 dan jam ke-48. 
Kandungan total asam mie basah pada 
konsentrasi air bittern (1,2 dan 3%)  
umumnya tinggi pada jam ke-12, lalu turun 
pada jam ke-24 dan meningkat lagi pada 
jam ke-36 dan jam ke-48. Dengan demikian 
lamanya waktunya penyimpanan, nilai total 
asam pada mie basah semakin meningkat. 
Jika dihubungkan dengan pengamatan 
terhadap jumlah mikroba atau angka 
lempeng total, meningkatnya total asam 
diperkirakan oleh adanya aktifitas mikroba 
penghasil asam. 
 
Tabel 10. Hasil analisis angka lempeng total 

(ALT) atau total plate count (TPC) 
pada produk mie basah yang diawet 
dengan cara perebusan 
menggunakan air bittern. 

Konsen-
trasi 
Penggunaan 
air bittern 
yang 
digunakan 
sebagai 
pengawet 
(%) 

Pengamatan terhadap produk mie basah pada 
jam ke - 

0 (Nol) 12 24 36 48 

0 < 10 9,6x103 9,6x102 1,8x106 1,4x108

1 9,1x103 5,4x106 1,9x106 4,4x107 1,8x107

2 < 10 4,0x105 5,0x105 2,5x107 1,8x108

3 80 1,3x105 1,2x106 1,6x107 3,3x107

 
Data Tabel 10 menunjukkan bahwa 

kandungan total bakteri atau angka lempeng 
total dipengaruhi oleh konsentrasi 
pemberian air bittern yang digunaakan dan 
waktu penyimpanan produk mie basah 
tersebut. Perlakuan penggunaan konsentrasi 
air bittern (1, 2 dan 3%) sebagai bahan 
pengawet mie basah terhadap kandungan 
total bakteri menunjukkan adanya 
perbedaan nyata untuk jam ke-0, jam ke-12, 
jam ke-24, jam ke-36 dan jam ke-48. Total 
bakteri yang semakin meningkat lambat 
pada awalnya dan kemudian meningkat 
cukup tajam disebabkan oleh adanya fase 
adaptasi pada awal pertumbuhan mikroba; 
kemudian membelah dengan kecepatan 
rendah karena baru tahap selesai tahap 
penyesuaian diri (Fardiaz, 1989). Dari Tabel 
10 juga terlihat bahwa semakin tinggi 

konsentrasi air bittern yang digunakan 
menunjukkan kandungan total bakteri atau 
angka lempeng yang semakin menurun.    
 
Tabel 11.  Hasil analisis kandungan bakteri E. 

coli (APM/mg) pada produk mie 
basah yang diawet dengan cara 
perebusan menggunakan air bittern. 

Konsentrasi 
Penggunaan 
air bittern yang 
digunakan 
sebagai 
pengawet (%) 

Pengamatan terhadap produk mie 
basah pada jam ke - 

0 (Nol) 12 24 36 48 

0 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 
1 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 
2 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 
3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 

 
Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa 

kandungan E. coli pada produk mie basah 
yang diawet dengan menggunakan air 
bittern pada konsentrasi 1, 2 dan 3% 
menunjukkan hasil yang sama, yaitu 
mengandung bakteri < 3 untuk pengamatan 
pada jam ke-0, jam ke-12, jam ke-24, jam 
ke-36 dan jam ke-48. Dengan demikian, air 
bittern yang digunakan sebagai bahan 
pengawet pada mie basah pada konsentrasi 
yang digunakan di atas belum cukup 
efektif atau optimal menekan kandungan 
bakteri E. coli. 
 
Tabel 12. Hasil analisis kandungan bakteri 

Salmonella (koloni/25g) pada 
produk mie basah yang diawet 
dengan cara perebusan 
menggunakan air bittern. 

Konsentrasi 
air bittern 
yang 
digunakan 
sebagai 
pengawet 
(%) 

Pengamatan terhadap produk mie basah pada 
jam ke - 

0 
(Nol) 

12 24 36 48 

0 negatif negatif negatif negatif negatif 
1 negatif negatif negatif negatif negatif 
2 negatif negatif negatif negatif negatif 
3 negatif negatif negatif negatif negatif 

   
Tabel 12 menunjukkan bahwa mie 

basah yang diawetkan dengan menggunakan 
air bittern pada konsentrasi 1, 2 dan 3% 
mulai dari pengamatan pada jam ke-0, jam 
ke-12, jam ke-24, jam ke-36 dan jam ke-48 
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menunjukkan  kandungan Salmonella yang 
negatif. Dengan demikian, ditinjau dari 
kandungan Salmonella, mie basah yang 
diawetkan dengan air bittern pada 
konsentrasi di atas cukup efektif. 

Berdasarkan hasil pengamatan 
beberapa parameter di atas, maka 
kandungan total bakteri atau angka lempeng 
total pada mie basah pada jam ke-36 sudah 
tidak memenuhi syarat cemaran mikroba 
untuk persyaratan yang ditetapkan dalam 
produk pangan mie basah, yaitu maksimum 
1 x 106 koloni/g. Akan tetapi nilai 
kandungan E. coli masih memenuhi 
persyaratan karena di bawah 10/g sedang 
kandungan Salmonella-nya negatif. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa secara 
keseluruhan dari hasil penelitian tersebut 
ternyata menunjukkan bahwa perlakuan 
pemberian air bittern sebagai bahan 
pengawet pada konsentrasi 1, 2 dan 3% 
belum menunjukkan hasil yang optimal 
sebagai bahan pengawet alami pada produk 
mie basah.   
 
KESIMPULAN 
 
1.  Air bittern yang berasal dari PT Garam 

di Sumenep, Madura mengandung 
beberapa mineral penting yang 
bermanfaat bagi tubuh manusia dengan 
konsentrasi yang cukup tinggi, yaitu 
mineral magnesium (Mg) 51,54 mg/l; 
natrium (Na) 46,17 mg/l, kalium (K) 
14,49 mg/l, kalsium (Ca) 103,15 mg/l 
dan khlor (Cl) 69,40 mg/l. 

2. Air bittern yang diperoleh dari PT Garam 
di Sumenep, Madura tidak mengandung 
bakteri patogen yang berbahaya, karena 
hasil pengujian yang dihasilkan 
menunjukkan negatif. 

3. Air bittern yang diperoleh dari PT Garam 
di Sumenep, Madura dapat digunakan 
sebagai suplemen untuk mencegah 
terjadinya penyakit osteoporosis pada 
tikus Rattus Norvegicus dengan dosis 
rendah sebesar 0,6 ml/ekor/hari. 

4. Air bittern yang diperoleh dari PT Garam 
di Sumenep, Madura tidak dapat 

digunakan sebagai bahan pengawet alami 
untuk produk pangan tahu dan mie basah 
dengan dosis yang rendah (< 5%), karena 
tidak efektif untuk menekan jumlah 
mikroba, dan kandungan bakteri E. coli; 
tetapi kemungkinan efektif digunakan 
sebagai bahan pengawet pada dosis yang 
tinggi (> 10%). 
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ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh jenis kemasan terhadap 
daya  simpan bumbu gulai pasta yang dibuat dari bahan rempah. Proses pengemasan 
dilakukan dengan teknik vakum dan tanpa divakum. Jenis kemasan yang digunakan adalah 
kemasan plastik polipropilen dan kemasan multilayer sedangkan faktor waktu simpan terdiri 
dari 0 hari, 4 hari, 8 hari dan 12 hari. Analisis yang dilakukan meliputi nilai pH, kadar air, 
kadar asam lemak bebas dan pengamatan fisik secara visual. Hasil pengujian produk bumbu 
pasta diperoleh nilai pH berkisar antara 3,86-4,51, kadar  asam lemak bebas 0,86-6,55% 
dan kadar air  antara 76,53-77,80%. Secara kimiawi pada perlakuan jenis kemasan 
multilayer yang divakum dengan masa penyimpanan 12 hari produk bumbu pasta masih 
memiliki kestabilan yang baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya walaupun secara 
biologi semua perlakuan mulai ditumbuhi jamur. 
 
Kata kunci: bumbu gulai pasta, kemasan, masa simpan. 
 
 
ABSTRACT. This research aim was to study the effect of packaging type on curry seasoning 
pasta shelf life made from spices. Packaging process conducted with vacuum and non 
vacuum methods using polypropylene plastics and multilayer packaging, while the shelf life 
factor consisted of 0, 4, 8, and 12 days. The analysis performed included pH, water content, 
free fatty acid and physical observation. The analysis result of seasoning pasta show pH 
value 3,86-4,51, free fatty acid value 0,86-6,55%, and water content value 76,53-77,80%. 
Chemical processing of multilayer packaging using vacuum with shelf life 12 days shows 
that the seasoning pasta having good stability compare with another treatment although 
biology analysis shows all product started overgrown fungus. 
 
Keyword: curry seasoning pasta, packaging, shelf life. 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang 
kaya akan tanaman rempah-rempah baik 
berupa umbi, rimpang, batang, daun, buah, 
biji dan sebagainya. Sebagian besar 
masyarakat menggunakan rempah sebagai 
bumbu masakan baik dalam bentuk kering 
atau basah (pasta), bahkan saat ini bumbu 
telah diolah dalam bentuk instan yang siap 
pakai. Bumbu instan pasta atau bumbu gulai 

adalah produk bumbu yang dapat langsung 
digunakan dalam proses masakan bahan 
makanan. Bumbu instan pasta merupakan 
campuran berbagai jenis rempah dengan 
komposisi tertentu. Bumbu selain berfungsi 
untuk meningkatkan cita rasa juga dapat 
berfungsi sebagai pengawet. 

Bumbu instan pasta diolah dalam 
bentuk basah dari berbagai campuran 
rempah juga dapat diperkaya dengan bahan 
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tambahan lain seperti gula, garam, cuka 
ataupun bahan pengawet kimia. Rempah-
rempah yang digunakan sebagai bumbu 
diutamakan mengandung oleoresin dan 
minyak atsiri karena dapat berfungsi 
sebagai anti oksidan. 

Beberapa bahan rempah yang sering 
digunakan dalam bumbu instan pasta dan 
dianggap dapat menghambat aktifitas 
mikrobial dan anti oksidan, diantaranya: 
kunyit,  jahe, kemiri, ketumbar, serai, 
lengkuas, lada, cabai, cengkih, kayu manis, 
bawang merah, bawang putih dan jinten. 
Bumbu instan sebagai bagian dari bahan 
makanan akan mudah terjadi kerusakan baik 
oleh mikroorganisme atau proses kimiawi 
bila disimpan dalam waktu yang lama. 
Pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan 
pangan dapat mengakibatkan berbagai 
perubahan fisik maupun kimiawi yang tidak 
dikehendaki karena bahan makanan tersebut 
tidak layak lagi untuk dikonsumsi. 
Perubahan fisik dapat terjadi seperti 
perubahan warna, bentuk dan flavor, 
sedangkan perubahan kimiawi seperti 
meningkatnya gas karena teroksidasi 
dengan oksigen atau radiasi sinar. (Ketaren, 
1985). 

Beberapa mikroba dari golongan 
bakteri yang sering menyerang bahan 
pangan seperti jenis pseudomonas, bacillus 
dan clostridium. Kelompok khamir yang 
dapat merusak bahan pangan diantaranya 
saccharomyces rouxii, candida krusei dan 
saccharomyces octosporus. Selain itu 
kapang atau jamur juga berperan dalam 
proses penguraian bahan pangan menjadi 
bentuk lain dengan citarasa yang berbeda 
dari aslinya, dimana perubahan tersebut 
sebagiannya ada yang dikehendaki seperti 
pada proses pembuatan kecap, tempe dan 
antibiotik. Sedangkan yang tidak diinginkan 
karena dapat menghasilkan racun, seperti 
jenis aspergillus yang dapat menyebabkan 
gangguan hati, ginjal dan susunan saraf 
pusat. 

Penggunaan kemasan pada bahan 
pangan dapat menghambat kerusakan yang 
diakibatkan oleh mikroba, senyawa kimiawi 

atau kerusakan fisik. Kemasan suatu produk 
merupakan suatu rantai proses mulai dari 
bahan baku, hasil proses bahkan sampai ke 
konsumen. Beberapa kriteria umum yang 
digunakan dalam pemilihan bahan kemasan 
antara lain: kedap gas, air, sinar, inert, 
murah dan mudah diperoleh. Pada dasarnya 
dikenal ada tiga jenis kemasan yaitu 
kemasan primer yang langsung kontak 
dengan produk, kemasan skunder yang 
berfungsi melindungi kemasan primer dan 
kemasan tersier sebagai pengaman paling 
luar. 

Bahan kemasan dari plastik telah 
digunakan secara meluas pada berbagai 
produk makanan, minuman dan obat-
obatan. Plastik dapat bersifat kaku (rigid) 
seperti: thermoset yaitu golongan plastik 
yang tidak dapat dibentuk kembali, contoh: 
melamin, formaldehyde, dan fleksibel 
seperti golongan thermoplastic yaitu plastik 
yang dapat dibentuk kembali setelah 
meleleh. (Pudjiastuti, 2005). 

Pada penelitian ini bahan kemasan 
yang digunakan adalah plastic 
polypropylene (pp) dan bahan kemasan 
multilayer. Teknik pengemasan dilakukan 
dengan cara konvensional (pasif) dan 
hampa udara (vakum). Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh kemasan terhadap waktu simpan 
bumbu gulai pasta instan. 
 
2. METODOLOGI 
 
2.1 Bahan dan Peralatan 

 
Bahan yang digunakan adalah 

rempah-rempah yang diracik dalam bentuk 
bumbu gulai pasta, plastik polypropilen 
(pp), multilayer dan bahan kimia untuk 
analisis mutu. Alat yang digunakan adalah 
timbangan, alat penggiling, wadah, kompor, 
baskom, kuali dan vakum sealer. 

 
2.2 Prosedur Penelitian 

 
Bahan rempah  diperoleh di pasar 

seperti cabai, bawang, kunyit, jinten, merica 
dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut 
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kemudian dibersihkan dan ditimbang sesuai 
dengan komposisi yang diinginkan. 
Kemudian masing-masing bahan rempah 
tersebut dilakukan penghancuran atau 
penggilingan dengan menggunakan alat 
penggiling sampai berbentuk pasta. 

Terhadap bahan rempah yang telah 
digiling lalu dicampur dan aduk dalam 
wadah sampai  rata dan kemudian 
dipindahkan dalam kuali kemudian 
dipanaskan kira-kira sepuluh menit yang 
bertujuan selain untuk menghambat 
mikroba juga bertujuan menurunkan kadar 
air sehingga diperoleh bumbu gulai pasta 
yang lebih kental. 
 
2.2.1 Perlakuan Percobaan 
 
 Penelitian bumbu gulai dilakukan 
dengan dua faktor yaitu pengaruh waktu 
simpan bumbu gulai terdiri dari empat (4) 
taraf yaitu:W0 = 0 hari; W1 = 4 hari; W2 = 8 
hari dan W3  = 12 hari, serta jenis bahan 
kemasa terdiri dari lima (5) taraf yaitu: K0 = 
tanpa bahan kemasan; K1 = kemasan plastik 
polypropilen; K2 = kemasan plastik 
polypropilen dengan vakum; K3 = kemasan 
multilayer dan K4 = kemasan multilayer 
dengan vakum. Kombinasi perlakuan adalah 
4 x 5 = 20, dengan 3 kali ulangan sehingga 
diperoleh 60 unit percobaan.  
 
2.2.2 Parameter yang diamati 
 

Dalam penelitian ini, parameter yang 
diamati dari hasil percobaan adalah nilai 
pH, kadar air dan kadar asam lemak bebas. 
Pada saat waktu penyimpanan juga 
dilakukan pengamatan secara visual 
terhadap perubahan fisik bumbu gulai. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Nilai pH 

 
Parameter pH merupakan salah satu 

kriteria yang sangat penting dalam 
menentukan mutu bahan makanan, karena 
dapat langsung menggambarkan kualitas 
suatu bahan makanan. Hasil uji kimia 
bumbu gulai dapat dilihat seperti Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik hubungan waktu 
penyimpanan dan jenis kemasan 
terhadap nilai pH bumbu gulai 

 
Nilai pH suatu produk makanan 

sangat berpengaruh terhadap ketahanan 
dalam masa penyimpanan, karena beberapa 
spesies mikroorganisme dapat berkembang 
pada nilai pH antara 6-8. Nilai pH yang 
diperoleh pada penelitian ini sangat 
beragam seperti terlihat pada Gambar 1. 
Produk bumbu gulai yang disimpan tanpa 
menggunakan kemasan dan dibiarkan 
kontak dengan udara terbuka terjadi 
kenaikan nilai pH dari 4,06 sampai pH 4,51 
selama 12 hari. Dari hasil analisa rata- rata 
nilai pH diperoleh berkisar antara 3,86 – 
4,51. 
 
3.2  Kadar asam lemak bebas 
 
 Ketersediaan oksigen dalam bahan 
pangan dapat meningkatkan pertumbuhan 
mikroorganisme aerobik sedangkan mikro-
organisme fakultatif dapat berkembang pada 
suasana anaerobik dan aerobik. 
 Kadar asam lemak bebas dari hasil 
penelitian selama masa penyimpanan 
sampai 14 hari dengan menggunakan 
berbagai jenis kemasan dan teknologinya 
dapat dilihat seperti Gambar 2. Kadar asam 
lemak bebas yang dilakukan pada 0 hari 
terhadap semua jenis kemasan memberikan 
kadar asam lemak bebas yang relatif sama 
antara 0,86–0,87%. Selama waktu 
penyimpanan produk bumbu gulai terjadi 
peningkatan asam lemak bebas. Kadar asam 
lemak bebas terendah diperoleh pada 
perlakuan menggunakan kemasan multi-
layer dengan vakum yaitu 4,0% sedangkan 
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kadar asam lemak bebas tertinggi diperoleh 
pada perlakuan tanpa menggunakan 
kemasan dan kontak langsung dengan udara 
terbuka selama 14 hari masa penyimpanan 
yaitu 6,55%. 
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Gambar 2. Grafik hubungan waktu dan jenis 
kemasan terhadap kadar asam 
lemak bebas bumbu gulai. 

 
3.3  Kadar air 
 

 Adanya air dalam bahan pangan dapat 
meningkatkan reaksi metabolik sel mikroba. 
Air dalam bahan pangan dapat mengalami 
kristalisasi atau terikat secara kimiawi. 
Ketaren (1985) menyatakan bakteri 
umumnya tumbuh dan berkembang biak 
pada Aw (activity water) 0,91; khamir 0,81-
0,90 dan kapang 0,80-0,87. Pada penelitian 
ini activity water (Aw) tidak menjadi objek 
penelitian sehingga tidak dilakukan 
pengujian laboratorium. Uji kandungan air 
dilakukan terhadap air bebas, sebagaimana 
diperlihatkan pada Gambar 3. 
 Selama masa penyimpanan bumbu 
gulai pada semua perlakuan cenderung 
mengalami kenaikan kadar air. Kenaikan 

kadar air tertinggi diperoleh pada perlakuan 
bumbu gulai tanpa menggunakan kemasan 
yaitu 77,80 % selama masa penyimpanan 12 
hari, sedangkan kadar air bumbu gulai yang 
relatif rendah dijumpai pada perlakuan 
menggunakan multilayer dengan teknologi 
vakum yaitu 76,72 % yang disimpan selama 
12 hari. 
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Gambar 3. Grafik hubungan waktu 

penyimpanan dan jenis kemasan 
terhadap kadar air bumbu gulai. 

 

3.4  Perubahan Fisik 
 

Perubahan phisik yang terjadi pada 
bumbu gulai akibat perlakuan pengemasan 
dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 
memperlihatkan pada hari ke empat bumbu 
gulai tanpa pengemasan telah terjadi 
pertumbuhan kapang dan menimbulkan bau 
yang menyengat. Bumbu gulai yang 
dikemas dengan plastik polypropilen dan 
multilayer baik dengan teknik vakum atau 
tanpa vakum dapat bertahan sampai 8 hari 
dan pada hari ke 12 telah terjadi perubahan 
fisik dengan timbulnya gas dan bau basi. 

 
 

Tabel 1. Perubahan phisik bumbu gulai selama penyimpanan 
NO JENIS KEMASAN WAKTU (Hari) 

0 4 8 12 
1 Tanpa kemasan Aroma khas, tidak 

berjamur 
Bau basi, bintik 
jamur 

Bau basi, 
berjamur 

Bau busuk, berjamur 

2 Plastik pp Aroma khas,t idak 
berjamur 

Aroma khas, tidak 
berjamur 

Aroma  khas, 
tidak berjamur 

Bau basi, produksi 
gas 

3 Plastik pp  + 
vakum 

Aroma khas, tidak 
berjamur 

Aroma khas, tidak 
berjamur 

Bau khas, tidak 
berjamur 

Bau basi, produksi 
gas 

4 Multilayer Aroma khas, tidak 
berjamur 

Aroma khas, tidak 
berjamur 

Aroma khas, tidak 
berjamur 

Bau basi, produksi 
gas 

5 Multilayer  + 
vakum 

Aroma khas, tidak 
berjamur 

Aroma khas, tidak 
berjamur 

Aroma khas, tidak 
berjamur 

Bau basi, produksi 
gas 
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4.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1. Kesimpulan 
 
 Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Nilai pH bumbu pasta selama 

penyimpanan 12 hari dari berbagai 
perlakuan bahan kemasan dan waktu 
simpan masih stabil yaitu antara 3,86 – 
4,51. 

2. Kadar asam lemak bebas bumbu pasta 
dari hasil penelitian diperoleh antara 
0,86%-6,55%.Hasil penelitian ini tidak 
sesuai dengan acuan yang dirujuk 
terhadap Mutu Pasta Kelapa dengan nilai 
maksimal 5%. 

3. Hasil iji kadar air bumbu pasta diperoleh 
antara 76,53%-77,80%. Hasil penelitian 
terbaik mutu bumbu pasta terhadap nilai 
kadar air diperoleh pada perlakuan 
menggunakan bahan kemasan multilayer 
dengan masa simpan 4 hari yaitu 
76,71%. 

4. Pengamatan visual terhadap perubahan 
fisik bumbu pasta yang tidak 
menggunakan kemasan terjadi perubahan 
phisik yang sangat cepat yaitu pada hari 
ke empat telah tumbuh jamur dan bau 
basi. Sedangkan bumbu pasta yang 
menggunakan kemasan baik dengan 
vakum atau tanpa divakum relatif dapat 
bertahan sampai delapan hari dan pada 
hari ke dua belas telah tumbuh jamur dan 
mulai membusuk. 

 
4.2. Saran 
 
1.  Selama masa penyimpanan bumbu 

pasta sangat cepat terjadi perubahan 
phisik maupun kimiawi, oleh karena 
itu para pengrajin usaha bumbu pasta 
dapat lebih selektif dalam memilih 
bahan kemasan. 

2. Diharapkan kepada pihak yang terkait 
untuk lebih aktif dalam pembinaan 
industri kecil bumbu pasta baik dalam 
hal teknologi pembuatan bumbu pasta 
maupun teknologi pengemasan.  
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SEBAGAI BAHAN BAKU BIODIESEL 
(Review: The Potensial of Ganja Crops (Cannabis Sativa L) as Biodiesel 
Feed Stock) 
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ABSTRAK. Kendala utama dalam mengkomersilkan biodiesel adalah tingginya harga bahan 
baku minyak edible seperti minyak sawit dan minyak kedelai. Minyak edible ini dapat 
mempengaruhi 60 – 70% dari biaya produksi biodiesel. Menggunakan ganja (cannabis 
sativa) adalah salah satu pilihan terbaik sebagai sumber bahan baku biodesel murah 
karena: mudah dipelihara, rendah biaya perawatan dan tidak bersaing dengan sumber 
pangan bagi manusia. Meskipun tanaman ganja merupakan tanaman ilegal dibeberapa 
negara, tetapi tanaman ganja yang digunakan untuk bahan baku industri mengandung 
kurang dari 1% zat tetrahydrocannabinol (THC)  yang dikenal sebagai hemp. Sementara 
jenis lainnya yang biasa dikenal sebagai marijuana memiliki kandungan THC lebih dari 
22%. Hemp dan marijuana secara genetik berasal dari tanaman yang sama (Cannabis 
sativa) dan hanya dapat dibedakan dari kegunaannya dan kandungan THC. Pengujian yang 
dilakukan oleh Standford, et. al. (2009) menunjukkan kandungan minyak dalam biji hemp 
mencapai 30 – 40% dengan komposisi kimia seperti alpha linoleid acid, linoleid acid,  oleid 
acid dan kadar asam lemak bebas sebesar 0,31 mg-KOH/gr. Pengujian kinerja mesin yang 
dilakukan oleh Srivastava S dan Kar N (2009) dari National Institute of Technology 
Durgapur India menggunakan mesin IC (satu silinder, 4 tak, 5 HP), dengan mencampur  
20% biodiesel dari minyak hemp dengan minyak diesel murni dapat meningkatkan nilai 
Brake Thermal Efficiency (BTE) diatas 25%, mesin bekerja lebih lembut dan efisien dengan 
emisi gas dan asap lebih rendah. 
 

Kata kunci: biodiesel, ganja, hemp, marijuana, transesterifikasi.  
 
ABSTRACT. The first problem to commercialization of  biodiesel is higher price of edible 
oils like palm oil and soy bean oil. This edible oils can affected to 60 – 70% of biodiesel 
cost. Using ganja (cannabis sativa)  is one of  better alternative of low cost biodiesel feed 
stock because: easy to cultivated, non edible oil, low maintenance crops and not competed 
with food resources for human. Although ganja crops are illegaly in many countries, but 
ganja crops used for industry known as industrial hemp contain less 1% 
tetrahydrocannabinol (THC) meanwhile another variety known as marijuana contain less 
22% THC. Hemp and marijuana are genetically originate from the same plant species 
(Cannabis sativa) and only distinguished on their uses and THC levels. The result of 
research carried out by Stanford, et. al. (2009) showed, oil content of hemp seed 30 – 40% 
by weight with chemical composition alpha linoleid acid, linoleid acid, oleid acid and free 
fatty acid value 0,31 mg-KOH/gr. Engine performance testing carried out by Srivastava S 
and Kar N (2009) from National Institute of Technology Durgapur India using IC Engine 
(single cylinder, 4 stroke 5 HP), by mixed 20% biodiesel from hemp oil with pure diesel can 
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increase Brake Thermal Efficiency (BTE) value above 25%, engine works smoothly and 
efficient with least gas and smoke emission. 
 

Keywords: biodiesel, cannabis, hemp, marijuana, transesterification. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 

 Salah satu permasalahan terbesar 
dihadapi dunia saat ini adalah pengunaan 
bahan bakar fosil yang semakin meningkat 
tajam baik untuk keperluan industri, 
transportasi dan rumah tangga, namun tidak 
diimbangi oleh pasokan bahan bakar fosil 
yang memadai. Saat ini cadangan bahan 
bakar fosil semakin menipis dan mahal 
karena merupakan produk yang tidak dapat 
diperbaharui  Disisi lain, penggunaan bahan 
bakar fosil  dapat  menyebabkan  kerusakan  
lapisan  ozon  yang menimbulkan  efek  
rumah  kaca dan terjadinya pemanasan 
global (El Bassam M, 2002).  Oleh  karena  
itu  perlu  dilakukan  usaha-usaha untuk 
mencari sumber bahan  bakar  alternatif.  
Bahan bakar alternatif berbasis minyak 
nabati yang mulai banyak dikembangkan 
saat ini adalah biodiesel sebagai pengganti 
bahan bakar solar/diesel. Biodiesel memiliki 
beberapa kelebihan dibandingkan bahan 
bakar diesel diantaranya: lebih ramah 
lingkungan (menghasilkan emisi gas buang 
yang jauh lebih kecil dibandingkan minyak 
diesel), mengeliminasi efek rumah kaca, 
dapat diperbaharui dan kontinuitas 
ketersediaan bahan baku terjamin (Agarwal 
dan Das, 2001). Biodiesel  merupakan  
solusi  yang  paling  tepat  untuk  
menggantikan bahan  bakar fosil sebagai  
sumber energi utama,  karena  biodiesel  
merupakan  bahan bakar terbaharui yang 
dapat menggantikan bahan bakar diesel 
pada mesin dan dapat diangkut dengan 
mudah serta dijual dengan menggunakan 
infrastruktur ada sekarang ini.  

Saat  ini,  terdapat beberapa kendala 
dalam pemanfaatan sumber bahan baku 
biodiesel berbasis minyak nabati  karena 
beberapa jenis bahan baku biodiesel seperti 
minyak sawit, minyak matahari dan  minyak 

kedelai tergolong kedalam jenis minyak 
edible yang dikonsumsi oleh manusia 
sehingga dapat mengancam pasokan pangan 
dan menyebabkan harga pangan semakin 
mahal (Mata M et al, 2010), selain itu 
beberapa jenis tanaman seperti tanaman 
jarak (Jatropha Curcas L) memerlukan 
lahan yang luas dan tidak dapat dipelihara 
di lahan tandus serta memerlukan 
penanganan yang lebih insentif. Beberapa 
kendala tersebut  menyebabkan tingginya 
harga bahan baku biodiesel sehingga harga 
jual biodiesel  saat  ini  lebih  mahal  
daripada  bahan  bakar turunan minyak 
bumi (Haas, M.J., 2005 dan Anitha, A., 
2010).  
 Untuk itu perlu dicarikan sumber-
sumber bahan baku alam lainya yang lebih 
murah, tidak mengganggu pasokan pangan, 
mudah dalam pemeliharaannya dan tidak 
mengganggu lahan produktif untuk tanaman 
pangan. Sumber bahan baku biodiesel 
seharusnya tidak berasal dari bahan pangan 
ataupun tanaman non pangan yang hanya 
mampu tumbuh optimal di lahan produktif. 
Salah satu jenis bahan baku biodiesel yang 
mulai dikembangkan secara insentif 
terutama di Eropa adalah penggunaan 
tanaman ganja (Cannabis sativa) sebagai 
sumber bahan baku pembuatan biodiesel 
(Sanford D.S et al, 2009). Menurut para 
ilmuwan di University of Connecticut, 
Amerika Serikat yang dipimpin oleh Prof. 
Richard Parnas,  Cannabis sativa nama latin 
ganja yang selama ini dianggap sebagai 
tanaman ilegal ternyata memiliki 
karakteristik yang menjadikannya layak 
sebagai bahan baku biodiesel. Namun di 
banyak negara di dunia termasuk Indonesia 
penggunaan tanaman ganja diperlukan 
payung hukum dan peraturan yang jelas 
karena tanaman ganja termasuk tanaman 
ilegal. Di luar negeri penggunaan ganja 
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ternyata dibedakan, yaitu penggunaan untuk 
industri yang dilegalkan dan untuk 
penggunaan terlarang yang ilegal untuk 
diperdagangkan. Ganja yang digunakan 
untuk industri hanya memiliki kurang dari 
1% zat kimia psychoactive di dalam 
bunganya yang dikenal dengan sebutan 
hemp, sedangkan jenis lainnya memiliki 
hingga 22% yang memiliki sebutan 
cannabis. Sementara di Indonesia dan 
beberapa negara lainnya tidak mengenal 
perbedaan ini. 
 
1.2  Biodiesel 
 

Biodiesel secara umum adalah bahan 
bakar untuk mesin diesel yang diproduksi 
dari bahan baku terbarukan atau secara 
khusus merupakan bahan bakar pengganti 
minyak diesel yang terdiri atas ester alkil 
dari asam-asam lemak. Biodiesel dapat 
diperoleh dari minyak nabati atau minyak 
hewani melalui  reaksi  transesterikasi  asam  
lemak bebas (free fatty acid) satu tahapan 
proses ataupun lebih tergantung dari 
kualitas minyak nabati/hewani yang 
digunakan sebagai  bahan  baku.  (Destiana 
et. al, 2007). Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan,  para  ahli  menyimpulkan  
bahwa  bahan  bakar  biodiesel  memiliki  
sifat  fisika  dan  kimia  yang  hampir  sama  
dengan  bahan  bakar  diesel  konvensional  
dan  juga  memiliki  nilai  energi  yang  
hampir  setara  tanpa melakukan  modifikasi  
pada  mesin  diesel.  Pengunaan  biodiesel  
di  Eropa dilakukan  dengan  mencampur  
bahan  bakar  biodiesel  dengan  diesel 
konvensional  dalam  perbandingan  tertentu 
mulai dari 10% hingga 40% (tanpa 
melakukan modifikasi pada mesin) yang  
lebih  dikarenakan  untuk menjaga faktor  
teknis pada mesin  terhadap produk baru 
serta menjaga kualitas bilangan setana  
biodiesel  yang  harus  sama  atau  lebih  
besar  dari 40 (Ahyau, 2009).  Keunggulan  
lain  dari bahan  bakar  ini  adalah  dalam  
mengurangi  polusi udara,  dimana biodiesel  
memiliki gas buangan dengan kadar 
pengotor yang rendah dari   pada  bahan  

bakar  fossil  karena  tidak mengandung 
sulfur  dan benzena yang mempunyai sifat 
karsinogen serta mudah diurai secara alami 
(Turnip P.G., 2008). 

 Biodiesel dapat diproduksi dari 
minyak nabati maupun lemak hewan, 
namun yang paling umum digunakan 
sebagai bahan baku pembuatan biodiesel 
adalah minyak nabati. Minyak nabati dan 
biodiesel tergolong ke dalam kelas besar 
senyawa-senyawa organik yang sama, yaitu 
kelas ester asam-asam lemak. Akan tetapi, 
minyak nabati adalah triester asam-asam 
lemak dengan gliserol, atau trigliserida, 
sedangkan biodiesel adalah monoester 
asam-asam lemak dengan metanol. 
Perbedaan wujud molekuler ini memiliki 
beberapa konsekuensi penting dalam 
penilaian keduanya sebagai kandidat bahan 
bakar mesin diesel:  
1. Minyak nabati (yaitu trigliserida) 

memiliki sifat berat molekul besar, jauh 
lebih besar dari biodiesel (yaitu ester 
metil). Akibatnya, trigliserida relatif 
mudah mengalami perengkahan 
(cracking) menjadi aneka molekul kecil, 
jika terpanaskan tanpa kontak dengan 
udara (oksigen).    

2. Minyak nabati memiliki kekentalan 
(viskositas) yang jauh lebih besar dari 
minyak diesel/solar maupun biodiesel, 
sehingga pompa penginjeksi bahan bakar 
di dalam mesin diesel tak mampu 
menghasilkan pengkabutan (atomization) 
yang baik ketika minyak nabati 
disemprotkan ke dalam kamar 
pembakaran.  

3. Molekul minyak nabati relatif lebih 
bercabang dibanding ester metil asam-
asam lemak. Akibatnya, angka setana 
minyak nabati lebih rendah daripada 
angka setana ester metil. Angka setana 
adalah tolok ukur kemudahan menyala/ 
terbakar dari suatu bahan bakar di dalam 
mesin diesel. 

 
  Di luar perbedaan yang memiliki tiga 
konsekuensi penting di atas, minyak nabati 
dan biodiesel sama-sama berkomponen 
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penyusun utama (≥ 90 %-berat) asam-asam 
lemak. Pada kenyataannya, proses 
transesterifikasi minyak nabati menjadi 
ester metil asam-asam lemak, memang 
bertujuan memodifikasi minyak nabati 
menjadi produk (yaitu biodiesel) yang 
berkekentalan mirip solar, berangka setana 
lebih tinggi, dan relatif lebih stabil terhadap 
perengkahan.   

Bahan  baku  pembuatan  biodiesel 
umumnya diambil dari bahan mentah 
minyak nabati  hasil  pertanian  yang 
berbeda disetiap negara. Jerman, Perancis 
dan Austria menggunakan biodiesel  
berbahan  baku  minyak-lemak tanaman  
kanola (rapeseed oil)  yang  tumbuh baik  di  
daerah  subtropis.    Amerika  Serikat  
menggunakan  minyak  kedelai (soybean 
oil) sebagai  bahan  baku,  Spanyol  dengan 
minyak zaitun (olive oil),  Italia dengan 
minyak bunga  matahari (sunflower  oil),  
Mali  dan Afrika  Selatan  menggunakan  
minyak  jarak pagar (Castrol oil),  
sedangkan  Filiphina  dengan  minyak 
kelapa (Coconut oli) dan  Malaysia  dengan  
minyak sawit (Palm oil). Sekitar 60-70% 
harga biodiesel dipengaruhi oleh  harga  
bahan  bakunya  (Fukuda,  dkk., 2001).  
Adapun Berapa jenis tanaman penghasil 
minyak nabati dan produktifitasnya 
disajikan pada Tabel 1.  

 
Tabel 1. Tanaman penghasil minyak nabati 

serta produktifitasnya 

Crop kg 
oil/ha 

Litres 
oil/ha 

US 
gal/acre 

Corn (Maize) 145 172 18 
Cashew nut 148 176 19 
Oats 183 217 23 
Lupina 195 232 25 
Kenaf 230 273 29 
Calendula 256 305 33 
Cotton 273 325 35 
Hemp 305 363 39 
Soybean 375 446 48 
Coffee 386 459 49 
Lineseed (Flax) 402 478 51 
Hazelnuts 405 482 51 
Euphorbia 440 524 56 
Pumpkind seed 449 534 57 
Cornlander 450 538 57 

Crop kg 
oil/ha

Litres 
oil/ha 

US 
gal/acre

Mustard seed 481 572 61 
Camelina 490 583 62 
Safflower 656 779 83 
Tung oli tree 790 940 100 
Sun flower 800 952 102 
Peanuts 890 1,059 113 
Opium Poppy 978 1,163 124 
Rapeseed 1,000 1,190 127 
Olives 1019 1,212 129 
Castor beans 1,188 1,413 151 
Pecan nuts 1,505 1,791 191 
Jojoba 1,528 1,818 194 
Jatropha 1,528 1,892 202 
Macademia nuts 1,887 2,248 240 
Brazil nuts 2,010 2,392 255 
Avocado 2,217 2,638 282 
Coconut 2,260 2,689 287 
Oil Palm 5,000 5,950 635 

Sumber: www.progressivefuelslimited.com 
 

Biodiesel yang diproduksi secara 
masal dapat digunakan secara langsung atau 
dicampur dengan minyak diesel setelah 
produk yang dihasilkan sesuai dengan 
spesifikasi (persyaratan standar mutu) yang 
telah ditentukan dan berlaku di daerah 
pemasaran biodiesel tersebut. Persyaratan 
standar mutu biodiesel di Indonesia 
mengacu pada  SNI 04-7182-2006, yang 
telah disahkan dan diterbitkan oleh Badan 
Standarisasi Nasional (BSN) tanggal 22 
Februari 2006 (Soerawidjaja,2006),  seperti 
disajikan pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Syarat Mutu Biodiesel (SNI 04-7182-

2006) 

No. Parameter Satuan Nilai 

1 Massa jenis pada 
40 oC 

kg/m3 850 – 890 

2 Viscositas kine-
matik pada 40 oC 

mm2/s 
(cSt) 

2,3 – 6,0 

3 Angka setana - Min. 51 
4 Titik nyala 

(mangkok 
tertutup) 

oC Min. 100 

5 Titik kabut oC Maks. 18 

6 Korosi lempeng 
tembaga (3 jam 
pada 50 oC) 

- Maks. No 
3 
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No. Parameter Satuan Nilai 

7 Residu karbon 
- Dalam contoh 

asli, atau 
- Dalam 10% 

ampas distilasi 

% 
Massa 

 
Maks. 0,05
Maks. 0,30

8 Air dan sendimen %-vol Maks. 0,05*

9 Temperatur 
distilasi 90% 

oC Maks. 360 

10 Abu tersulfaktan %-massa Maks. 0,02 
11 Belerang ppm-m 

(mg/kg) 
Maks. 100 

12 Fosfor ppm-m 
(mg/kg) 

Maks. 10 

13 Angka asam mg-
KOH/gr 

Maks. 0,8 

14 Gliserol bebas %-massa Maks. 0,02 
15 Gliserol total %-massa Maks. 0,24 

16 Kadar ester alkil %-massa Min. 96,5 

17 Angka iodium %-massa 
(g-12/100 

gr) 

Maks. 115 

18 Uji halpen - Negatif  
*Catatan: dapat diuji terpisah dengan ketentuan 

kandungan sendimen maksimum  0,01 %-vol 

 
1.3  Tanaman Ganja (Cannabis Sativa) 
 

Secara historis ganja pertama kali 
ditemukan di Cina pada tahun 2737 SM. 
Masyarakat Cina telah mengenal ganja 
sejak zaman batu. Mereka menggunakannya 
dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bahan 
pakaian, obat-obatan, dan terapi 
penyembuhan seperti penyakit rematik, 
sakit perut, beri-beri hingga malaria. 
Cannabis juga digunakan untuk minyak 
lampu dan bahkan untuk upacara 
keagamaan. Secara esensial ganja sendiri 
adalah tumbuhan liar bisa tumbuh dimana 
saja. Hanya saja, ganja tidak sembarang 
tumbuh di tanah. Ganja memerlukan kultur 
tanah yang berbeda dan cuaca wilayah yang 
mendukung. Sebutan lain ganja adalah 
mariyuana, yang berasal dari bahasa 
Portugis yaitu mariguango yang berarti 
barang yang memabukkan. Sedangkan 

istilah ganja dipopulerkan oleh kaum 
Rastafari, kaum penganut sekte Rasta di 
Jamaika yang berakar dari Yahudi dan 
Mesir. Ganja atau dikenal juga sebagai 
cannabis, marijuana, hemp atau hasish 
yang dalam bahasa Latin disebut Cannabis 
sativa, telah lama dikenal sebagai tanaman 
yang memiliki kemampuan untuk tumbuhan 
liar dimana saja dan tidak memerlukan 
perawatan khusus. Selain itu tanaman 
tersebut mampu tumbuh di tanah yang tidak 
subur sehingga tidak mengganggu lahan 
produktif untuk tanaman pangan 
(Anonimous, 2010). 

Ganja selama ini lekat dengan nilai 
negatif karena tidak ada upaya untuk 
mengembangkan ke arah positif. Di dalam 
tanaman ganja, terdapat suatu zat yang 
disebut Tetrahydrocannabinol (THC) yang 
memiliki efek analgesik sehingga bagi yang 
mengkonsumsi ganja akan memperlihatkan 
perubahan mental dan perilaku abnormal 
berupa halusinasi, disorientasi ruang dan 
waktu, apatis, dan perilaku maladaptif 
lainnya (Anonimous, 2009). 

 

  
Gambar 1.  Daun dan Biji Ganja (Cannabis 

sativa) 
 

Tanaman ganja dewasa bisa mencapai 
tinggi empat meter dengan batang 
bercabang dan digolongkan dalam tanaman 
perdu. Jumlah daun dalam tiap tangkai 
selalu dalam jumlah ganjil 5, 7 atau 9. 
Sedangkan bunganya sudah dapat dilihat 
pada umur 6 bulan meskipun dalam ukuran 
yang cukup kecil. Bijinya sendiri berwarna 
hitam kecoklatan dan mengkilap serta 
mengandung minyak. Meski tanaman 
tersebut merupakan tanaman ilegal di 
banyak negara, tetapi terdapat perbedaan 



Hasil Penelitian Industri  Volume 24, No. 2, Oktober 2011 
 
 

93

antara ganja untuk industri yang biasa 
disebut hemp dengan ganja illegal yang 
biasa disebut marijuana. Ganja yang 
digunakan untuk industri yang dikenal juga 
sebagai  Industrial Hemp  hanya memiliki 
kurang dari 1% zat kimia 
tetrahydrocannabinol (THC), sedangkan 
marijuana memiliki hingga 22 % zat THC 
(Annonimous, 2010). Meskipun hemp dan 
marijuana berasal dari spesies Cannabis 
sativa, jika dilihat sekilas kedua jenis  
tanaman ini sangat mirip sehingga tidak 
dapat dibedakan secara langsung dan hanya 
dapat dibedakan dengan cara menganalisa 
kandungan kimianya di laboratorium. 

Walaupun bukan tanaman asli 
Indonesia, ganja dapat tumbuh dengan baik 
di hampir seluruh wilayah perbukitan 
khususnya di Aceh. Kualitas ganja Aceh 
pun sangat terkenal di dunia. Sayangnya, 
tanaman ganja diasosiasikan dengan 
tanaman yang dapat dihisap daunnya seperti 
rokok dan membuat mabuk penghisapnya. 
Tanaman ganja dimasukkan ke dalam 
kategori narkotika dan penggunaannya 
dilarang di banyak negara di dunia, 
termasuk di Indonesia. Dalam RUU 
Narkotika, ganja masih dikategorikan 
sebagai salah satu jenis narkotika golongan 
I, sehingga semua kegiatan masyarakat yang 
berhubungan dengan tanaman ganja, 
dikategorikan pemerintah sebagai suatu 
tindak pidana khusus (delict), karena 
sifatnya yang tidak memerlukan korban 
(crime without victim). Sebenarnya, 
penggunaan ganja masih dimungkinkan 
untuk tujuan medis dan ilmu pengetahuan 
dan berbagai keperluan industri. Serat hemp 
dapat digunakan untuk pembuatan ratusan 
produk industri temasuk tali, benang, kertas, 
bahan-bahan untuk konstruksi, komponen 
otomotif, karpet dan baju. Serat tanaman ini 
juga berpotensi sebagai sumber bahan baku 
pembuatan bioetanol. Sementara biji hemp 
dapat digunakan untuk pembuatan minyak 
industri, kosmetik, bahan baku cat, obat-
obatan dan makanan serta mempunyai 
potensi sebagai sumber bahan baku 
biodiesel (Anonimous, 2009). Beberapa 

kegunaan ganja lainnya disajikan pada 
Gambar 2. 

Fungsi lain dari ganja industri (Hemp) 
yang sedang diteliti dan dikembangkan 
secara insentif adalah penggunaan ganja 
sebagai sumber bahan bakar alternatif 
(Biodiesel) sebagai pengganti bahan bakar 
fosil yang pasokannya semakin menipis dan 
mahal. Hasil penelitian Richard Parnas 
(2010), Profesor Teknik Kimia, Bahan dan 
Biomolekuler di University of Connecticut, 
biji ganja yang seringkali dibuang setelah 
tanaman rami untuk industri tersebut 
dipanen ternyata memiliki kandungan 
minyak nabati yang berpotensi sebagai 
bahan bakar alternatif (Biodiesel). Menurut 
para ilmuwan tersebut, cannabis sativa yang 
selama ini dianggap sebagai tanaman ilegal 
ternyata memiliki karakteristik yang 
menjadikannya layak sebagai bahan baku 
biodiesel. Hal tersebut terbukti pada saat uji 
coba laboratorium yang dilakukan oleh 
mereka. Efisiensi konversinya mencapai 
97% (Li et all, 2010) dan jika dibandingkan 
dengan biodiesel dari minyak nabati lainnya 
yang ada di pasaran saat ini maka biodiesel 
ganja bisa digunakan pada suhu lebih 
rendah sehingga cocok digunakan pada 
musim dingin (Anonimous, 2010).  

Tanaman ganja yang didapat dari hasil 
pengolahan biji ganja mengandung minyak 
sekitar 33 % dengan kandungan komposisi 
kimia seperti alpha linoleid acid, linoleid 
acid, oleic acid dan beberapa kandungan 
lainnya yang dapat dijadikan sumber bahan 
baku biodiesel. Adapun perbandingan 
beberapa komposisi kimia antara minyak 
ganja dan minyak nabati lainnya disajikan 
pada Gambar 3. 

Beberapa dekade terakhir, banyak 
peneliti di dunia yang telah 
mengembangkan penelitian tentang 
pengolahan ganja menjadi bahan bakar. 
Ayhan Demirbas (2010), pakar energi dari 
Turki, dalam bukunya, Green Energy and 
Technology-Biofuels : Securing the Planet’s 
Future Energy Needs, memasukkan ganja 
ke dalam daftar oil species for biofuel 
production. Ia mengungkapkan bahwa 
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senyawa organik yang terkandung di dalam 
tanaman ganja dapat digunakan untuk 
memproduksi biodiesel. Peneliti lain, Claus 
Brodersen, Klaus Drescher dan Kevin 
McNamara, dalam bukunya Economics of 
Sustainable Energy in Agriculture 
mengungkapkan bahwa ganja merupakan 

salah satu tanaman penghasil biomass 
energy. Kemudian Michael Starks, dalam 
bukunya Marijuana Chemistry: Genetics, 
Processing and Potency, menerangkan 
dengan jelas senyawa organik yang 
terkandung dalam setiap bagian tanaman 
ganja (Triawan, 2008). 

 

 
Sumber: Brook G et al (2008) 

Gambar 2. Kegunaan Lain dari Tanaman Ganja 
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Gambar 3.  Komposisi Asam Lemak dari Beberapa Jenis Minyak Nabati dan Minyak Ganja (Hemp) 
 

Beberapa dekade terakhir, banyak 
peneliti di dunia yang telah 
mengembangkan penelitian tentang 
pengolahan ganja menjadi bahan bakar. 
Ayhan Demirbas (2010), pakar energi dari 
Turki, dalam bukunya, Green Energy and 
Technology-Biofuels : Securing the Planet’s 
Future Energy Needs, memasukkan ganja 
ke dalam daftar oil species for biofuel 
production. Ia mengungkapkan bahwa 
senyawa organik yang terkandung di dalam 
tanaman ganja dapat digunakan untuk 
memproduksi biodiesel. Peneliti lain, Claus 
Brodersen, Klaus Drescher dan Kevin 
McNamara, dalam bukunya Economics of 
Sustainable Energy in Agriculture 
mengungkapkan bahwa ganja merupakan 
salah satu tanaman penghasil biomass 
energy. Kemudian Michael Starks, dalam 
bukunya Marijuana Chemistry: Genetics, 

Processing and Potency, menerangkan 
dengan jelas senyawa organik yang 
terkandung dalam setiap bagian tanaman 
ganja (Triawan, 2008). 

 Sanford et al (2009) dalam  laporan 
hasil penelitian mereka, Feed Stock and 
Biodiesel Characteristic Report 
mengevaluasi sebanyak 36 jenis sumber 
bahan baku biodiesel dari seluruh dunia dan 
menghasilkan 34 jenis biodiesel dari bahan 
baku yang berbeda termasuk biodiesel dari 
minyak ganja, kemudian dilakukan uji 
karakteristik berdasarkan standar American 
Society for Testing and Material (ASTM) 
D6751 dan beberapa standar lainnya. 
Pengujian ini diantaranya meliputi uji titik 
kabut, uji denssitas, viskositas, titik bakar 
dan beberapa jenis pengujian lainnya yang 
dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
 

Tabel 3. Hasil Uji Biodiesel dari Minyak Ganja 
Feed Stock : Hemp Product Type: B100 

Test Parameter Result ASTM Limit Units Test Methode 
(Current Revision 

Cloud Point: -1,3 (29,66) Report 0C (0F) D 2500 
CFPP: -6 N/A 0C D 6371 
Free Glycerin: 0,001 0,020 max. % Mass D 6584 
Total Glycerin: 0,151 0,240 max. % Mass D 6584 
Monoglyserides2: 0,513 N/A % Mass D 6548 
Diglyserides3: 0,101 N/A % Mass D 6548 
Triglycerides4: 0,022 N/A % Mass D 6548 
Water & Sediment: <0,005 0,050 max. % Volume D 2709 

Acid Number: 0,097 0,50 max. mg KOH/g D 664, Test Methode 
A 
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Feed Stock : Hemp Product Type: B100 

Test Parameter Result ASTM Limit Units Test Methode 
(Current Revision

Visual Inspection: 1 N/A Haze D 4176 Prosedur 2 
Relative Density at 60 0F: 0,8885 N/A N/A D 1298 
Oxidative Stability (110 0C): 0,9 3 min. hrs EN 14110 
Flash Point (Closed Cup): >160 93 min. 0C D 93 
Moisture5: 0,031 N/A % Mass E 203 
Cold Soak Filtration: 66 360 second D 6751 Annex 
Sulfur: 0,4 15 ppm D 7039 
Calcium: <0,1 5 max. Ca – Mg ppm (ug/g) EN 14538 
Magnesium: 0,3 5 max. Ca – Mg ppm (ug/g) EN 14538 
Phosphorus: <0,1 0,001 max. % mass D 4951 
Carbon Residue: 0,019 0,050 max. % mass D 524 
Sulfate Ash: <0,005 0,020 max. % mass D 874 
Kinematic Viscosity  
at 40 0C: 3,874 1,9-6,0 mm2/sec. D 445 

Copper Corrosion  
(3 hrs at 50 0C): 1a No. 3 max. N/A D 130 
1,2,3,4,5 These are not ASTM D 6751 spesification requirement 

Sumber : Sanford et al (2009) 
 

Pengujian kinerja mesin 
menggunakan minyak solar, biodiesel dari 
minyak ganja dan biodiesel minyak jarak 
yang dilakukan oleh Srivastava S dan Kar N 
(2009) dari National Institute of Technology 
Durgapur India menggunakan mesin I.C 
Engine (Single cylinder, 4 stroke 5 HP) 
menyimpulkan, dengan mencampur 20% 
biodiesel dari minyak ganja  kedalam 
minyak diesel terbukti dapat meningkatkan 
nilai Brake Thermal Efficiency  (BTE) 
diatas 25 %, kerja mesin lebih lembut  dan 
efisien dengan tingkat emisi gas dan asap 
lebih rendah bila dibandingkan dengan 
campuran biodiesel dari minyak jarak dan  
penggunaan minyak diesel murni (100%). 

 

 
Sumber: Srivastava dan Kar N (2009) 

Gambar 4. Perbandingan Variasi dari Brake 
Thermal Efficiency (BTE) dengan 
Pembebanan 

1.3 Proses Produksi Biodiesel dari 
Minyak Ganja 

 
 Transesterifikasi  merupakan  cara 
umum  yang  digunakan  untuk  
memproduksi biodiesel.  Reaksi  ini  
melibatkan  katalis antara  alkohol  dengan  
minyak  nabati maupun  hewani  untuk  
menghasilkan  fatty acid alkyl ester atau 
biodiesel  (Zhang et al, 2003). 
Triacylglyserida  (triglyserida) sebagai 
komponen  utama  dalam  minyak  nabati 
memiliki  tiga  rantai  panjang  asam  lemak 
pada  gugus  glyserolnya  yang  akan 
teresterifikasi.  Ketika  triglyserida  bereaksi 
dengan  alkohol,  ketiga  rantai  asam  
lemak akan  terlepas dan bergabung dengan 
gugus alkohol  membentuk  fatty  acid  alkyl  
ester (fatty  acid  methyl  ester  atau  
FAME)  dan Glyserol  sebagai  by-product. 
Methanol,  ethanol, propanol,  butanol  dan  
amyl  alkohol  banyak digunakan  dalam  
reaksi  ini.  Namun methanol (CH3OH)  
lebih  banyak  digunakan  karena berharga  
lebih murah  dibandingkan  jenis alkohol 
lain,  senyawa  polar  dengan  rantai  karbon 
terpendek  sehingga  bereaksi  lebih  cepat 
dengan  triglyserida,  dan dapat melarutkan  
semua jenis  katalis,  baik  basa  maupun  
asam (Zhang et al, 2003).  
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 Proses lurgi paling banyak digunakan 
saat ini karena dinilai paling ekonomis, 
dapat menghasilkan rendemen paling tinggi 
dibandingkan proses lainnya dan ramah 
lingkungan. Proses Lurgi adalah proses 
produksi biodiesel yang dapat menggunakan 
feedstock apapun (minyak tumbuhan, 
minyak biji-bijian, limbah lemak hewan, 
bahkan daur ulang sisa minyak masak). 
Proses Lurgi ini dilakukan secara kontinyu 
dengan tahap esterifikasi dan tahap 
transesterifikasi. Tahap transesterifikasi 
pada proses Lurgi ini dilakukan dengan 2 
tahap dalam 2 reaktor yang terpisah. 

Masing-masing reaktor terdiri dari bagian 
berpengaduk dan bak penampungan yang 
berfungsi sebagai dekanter. Minyak mentah, 
yang mengandung kadar asam lemak bebas 
cukup tinggi, diesterifikasi terlebih dahulu 
untuk mengkonversi asam lemak bebas 
menjadi metil ester. Setelah asam lemaknya 
dikonversi menjadi metil ester, minyak 
mentah ini dimasukkan dalam reaktor 
transesterifikasi yang akan mengkonversi 
trigliserida menjadi metil ester. Skema 
proses Lurgi ini dapat dilihat pada Gambar 
5. 

 

 
Gambar 5. Diagram Proses Pembuatan Biodiesel Model Lurgi 

 
2. KESIMPULAN 
 

Permasalahan utama dalam 
pengembangan biodiesel adalah tingginya 
harga bahan baku minyak nabati terutama 
bahan baku minyak edible seperti minyak 
sawit dan minyak kedelai. Penggunaan 
minyak edible akan mempengaruhi 60-70% 
harga biodiesel. Salah satu jenis bahan baku 
biodiesel yang lebih murah dan mulai 
dikembangkan secara insentif terutama di 
Eropa adalah penggunaan tanaman ganja 
(Cannabis sativa) sebagai sumber bahan 
baku pembuatan biodiesel. Ganja yang 
dapat digunakan untuk bahan baku biodiesel 
adalah ganja industri yang dikenal sebagai  

Industrial Hemp  hanya memiliki kurang 
dari 1% zat kimia Tetrahydrocannabinol 
(THC). Kandungan minyak dalam biji ganja 
dapat mencapai 30-40% dari beratnya 
dengan  komposisi kimia seperti alpha 
linoleid acid, linoleid acid, oleic acid dan 
beberapa jenis zat kimia lainnya. 

Hasil penelitian Richard Parnas 
Profesor Teknik Kimia, Bahan dan 
Biomolekuler di University of Connecticut, 
biji ganja yang selama ini dianggap sebagai 
tanaman ilegal ternyata memiliki 
karakteristik yang menjadikannya layak 
sebagai bahan baku biodiesel. Hal tersebut 
terbukti pada saat uji coba laboratorium 
yang dilakukan oleh mereka. Efisiensi 
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konversinya mencapai 97% dan jika 
dibandingkan dengan biodiesel dari minyak 
nabati lainnya yang ada di pasaran saat ini 
maka biodiesel ganja bisa digunakan pada 
suhu yang lebih rendah. 

Pengujian mutu biodiesel dari minyak 
ganja yang dilakukan oleh Sanford et al 
(2009), menunjukkan semua parameter 
yang diuji memenuhi persyaratan mutu 
American Society for Testing and Material 
(ASTM) D6751. Pengujian kinerja mesin 
menggunakan minyak solar, biodiesel dari 
minyak ganja dan biodiesel minyak jarak 
yang dilakukan oleh Srivastava S dan Kar N 
(2009) dari National Institute of Technology 
Durgapur India menggunakan mesin I.C 
Engine (Single cylinder, 4 stroke 5 HP) 
menyimpulkan, dengan mencampur 20% 
biodiesel dari minyak ganja  kedalam 
minyak diesel terbukti dapat meningkatkan 
nilai Brake Thermal Efficiency  (BTE) 
diatas 25 %, kerja mesin lebih lembut  dan 
efisien dengan tingkat emisi gas dan asap 
lebih rendah bila dibandingkan dengan 
campuran biodiesel dari minyak jarak dan  
penggunaan minyak diesel murni (100%). 
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STUDI TENTANG PEMBUATAN KAYA DARI BUAH SAWO MANILA 
(MANILKARA ZAPOTA) 
(Study on Processing of Kaya from Sawo Manila Fruit (Manilkara Zapota)) 

 
 

Medan Yumas* dan Asma Assa 
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) 
Jl. Racing Centre No. 28 Makassar  
*Email: medan.yumas@yahoo.com 
 
 
ABSTRAK. Kajian pembuatan kaya dengan menggunakan buah sawo manila telah diteliti. 
Proses pembuatan kaya dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu menggunakan susu dan 
santan yang masing-masing dilakukan dengan variasi penambahan gula merah dan asam 
sitrat. Variabel pengamatan adalah kadar air, pH, kadar protein, kadar gula total, dan uji 
organoleptik. Kaya yang memenuhi SNI 01-3704-1995 akan dilanjutkan untuk uji 
organoleptik (tekstur, warna, aroma, dan rasa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaya 
dengan penambahan susu, konsentrasi asam sitrat 0,10%, dan kadar gula merah 75% 
(perlakuan A3B2) yang memenuhi SNI 01-3704-1995 dan yang paling disukai panelis dengan 
tingkat kesukaan tekstur (4,29), aroma (4,15), warna (4,26), dan rasa (4,44). 
 
Kata kunci: asam sitrat, buah sawo manila, gula merah, kaya. 
 
 
ABSTRACT. The assessment of kaya processing from Sawo manila fruit was observed. 
These processes are divided in two sections namely: by use of milk and coconut milk 
emulsion, whereas each section was treated by two varians namely: additing of sugar palm 
and citric acid. The observed of parameters are moisture content, pH value, protein value, 
total sugar, and organoleptic test. The kaya that complied with the SNI 01-3704-1995 shall 
to be continued to organoleptic test (texture, colour, aroma, flavor). The result showed that 
the addition of milk, citrit acid 0,1 % and palm sugar 75% (treatment A3B2) are complied 
with the SNI 01-3704-1995. And also to be the most prefer by the panelist with value: texture 
(4,29), aroma (4,15), colour (4,36) and taste (4,44). 
 
Keywords: citric acid, kaya, palm sugar, sawo manila fruit. 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Buah sawo manila merupakan 

tumbuhan yang berbuah musiman yang 
dipanen dua kali setahun, yaitu pada bulan 
Agustus dan Januari. Buah ini hanya 
dimakan dalam keadaan segar dan tidak 
dapat disimpan dalam jangka waktu yang 
lama. Oleh karena itu, usaha pengolahan 
buah sawo manila menjadi produk olahan 
makanan sangat sesuai dikembangkan untuk 
meningkatkan nilai ekonominya. Produk 
olahan buah sawo manila ini diharapkan 

dapat dikembangkan menjadi salah satu 
produk unggulan dari daerah sentra 
penghasil buah ini. 

Buah sawo manila memiliki potensi 
besar untuk dibudidayakan karena rasanya 
yang khas, daging buahnya yang lembut.  
Menurut Ashari (1995) mengatakan bahwa 
kadar gula buah sawo manila mencapai 
14%, dengan demikian dapat menghemat 
penambahan gula pada proses 
pembuatannya. Selain itu bila ditinjau dari 
segi kesehatan, buah sawo manila adalah 
kategori buah yang mengandung unsur-



Hasil Penelitian Industri  Volume 24, No. 2, Oktober 2011 
 
 

101

unsur yang sangat penting dibutuhkan oleh 
manusia. Verheij dan Coronel (1997) 
menyatakan bahwa komposisi zat yang 
terkandung dalam buah sawo manila terdiri 
dari protein, karbohidrat, serat, fosfor, 
kalsium, besi, natrium, kalium, vitamin A, 
vitamin C, niasina, tanin dan riboflavin.   
Buah sawo dengan kandungan gizi, 
terutama vitamin C dapat digunakan sebagai 
bahan antioksidan dalam tubuh. Oksidasi 
merupakan reaksi yang berlangsung karena 
adanya sejumlah oksigen yang 
menyebabkan berkurangnya elektron pada 
suatu atom atau ion (Raharjo, 2006).  
Senyawa antioksidan dapat bersumber dari 
antioksidan yang dibuat oleh tubuh kita 
berupa enzim dan antioksidan alami yang 
dapat diperoleh dari tanaman dan hewan 
(Kumalaningsih, 2006).  

Kaya telah dikenal sebagai bahan 
pelengkap dalam pembuatan berbagai 
produk pangan. Penggunaan kaya semakin 
luas, baik untuk industri bakery, biskuit, 
cake, maupun bahan olesan roti. 
Pemanfaatan buah-buah umumnya masih 
terbatas pada konsumsi buah segar, bukan 
dalam olahan tertentu. Industri kaya 
merupakan industri yang prospektif untuk 
dikembangkan di Indonesia. Hal tersebut 
berkaitan dengan melimpahnya buah sawo 
manila yang pemanfaatannya belum 
dikelola secara optimal menjadi bentuk 
produk jenis lain. Kaya merupakan salah 
satu produk pangan semi basah yang stabil 
selama penyimpanan karena sifatnya yang 
dapat mengawet (Astawan, 1991). Makanan 
semi basah ini mempunyai kadar air rendah  
sekitar 20%-50% dan Aw 0,70-0,85 (Haliza, 
1992 dan Wiharja, 1994).  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
meningkatkan nilai tambah buah sawo 
manila yang peruntukkannya tidak hanya 
langsung dikonsumsi akan tetapi dapat 
dikembangkan menjadi jenis produk lain.     

Bila upaya pengolahan buah sawo 
manila menjadi berbagai jenis produk yang 
diawetkan dapat dilakukan secara optimal, 
seperti selai, margarin atau dicampur ke 
dalam es krim, maka rasa buah sawo manila 

yang khas dapat dinikmati meskipun bukan 
pada musimnya dan akan memberikan 
kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, khususnya bagi masyarakat di 
daerah penghasil buah sawo manila ini.  
Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 
tentang bagaimana menerapkan teknologi 
pengolahan buah manila menjadi kaya yang 
dapat memberikan peluang untuk dijadikan 
industri skala rumah tangga, yang juga 
merupakan produk ciri khas dari daerah 
sentra penghasil buah sawo manila, dan 
dapat juga menjadi tantangan bagi petani 
untuk menanam buah sawo manila dalam 
jumlah yang skala besar. 

Tujuan penelitian ini adalah 
menghasilkan kaya dari buah sawo manila 
dengan gandungan gizi yang tinggi, 
menambah daya guna buah sawo, dan dapat 
memberikan informasi tentang komposisi 
gula merah dan asam sitrat yang tepat untuk 
menghasilkan kaya buah sawo manila yang 
baik dengan kndungan gizi yang tinggi. 

 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
 
2.1 Bahan dan Alat 
 

Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari bahan baku dan 
bahan kimia. Bahan baku yang digunakan 
adalah buah sawo manila (Manilkara 
zapota), gula merah, pektin, asam sitrat, 
margarin, susu bubuk, santan, luff schoorl. 
Bahan tambahan yang digunakan adalah 
NaOH, H2SO4, indikator amilum, KI, Pb 
asetat, natrium pospat, HCl, asam borat, 
Na2SO4, CuSO4.5H2O, mish indikator, 
aquadest atau air destilat. 

Peralatan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah wajan, gelas kimia 
(pyrex), erlenmeyer 500 ml dan 1000 ml 
(pyrex), pipet ukur, pipet volume 25 ml 
(pyrex), labu takar, pisau stainless steel, 
talenan, blender merk madato,  pH meter 
Merk Metrohm 632, seperangkat alat 
destruksi, seperangkat alat destilasi, buret, 
pengaduk, neraca analitik (sartorius), 
termometer air raksa (0-100oC), dan botol. 
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2.2 Cara Kerja 
 
2.2.1 Penyiapan Bahan Baku 
 

Buah sawo manila (Manilkara zapota) 
diperoleh dari petani. Dilakukan penyortiran 
buah sawo manila yang dikumpulkan dari 
para petani dengan kriteria masak optimal 
dan tidak cacat. Buah yang telah disortir 
dibersihkan dari kotoran yang melekat dan 
siap untuk digunakan pada pembuatan kaya. 

 
2.2.2 Proses pembuatan kaya 

 
 Daging buah kaya dihaluskan hingga 
menjadi bubur sawo manila. Bubur sawo 
manila yang telah halus ditambahkan susu 
sehingga menjadi bubur buah sawo susu. 

Mentega dicairkan kemudian ditambahkan 
gula merah dan dimasak hingga mendidih, 
selanjutnya disaring dalam keadaan panas. 
Bubur buah sawo manila susu dicampurkan 
dengan gula hasil saringan kemudian 
dimasak kembali dengan suhu pemanasan 
50 oC – 65 oC dan ditambahkan asam sitrat 
serta pektin. Bubur sawo manila yang telah 
dipanaskan didinginkan sampai kental, 
perlakuan yang sama diulang untuk variabel 
yang lain. Kaya dengan bahan utama dari 
bubur sawo manila 100 g dan susu 50 g, 
dengan variasi penambahan gula merah 
dengan konsentrasi (25%; 50%; 75%; dan 
100%) dan variasi penambahan asam sitrat 
(0,05%; 0,10%, 0,15%; dan 0,20%).  Proses 
pembuatan kaya dari buah sawo manila 
disajikan pada Gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Diagram alir proses pembuatan kaya dari buah sawo manila dengan bahan tambahan 

susu bubuk 50 g 

dibersihkan 

Buah sawo manila 

Kulit + Biji Daging buah 

Diblender sampai halus 

Bubur buah sawo manila 
100 g 

50 g Mentega 

dicairkan 

Penyaringan 

+ Gula Merah 

Filtrat 

Pendidihan 

+ 50 g susu bubuk 
+ asam sitrat 

Ampas 

+ 8,25 g pektin 

Pendinginan 
(sampai suhu kamar) 

kaya 

pengemasan analisis kualitas : 
- kadar air 
- nilai pH 
- kadar protein 
- kadar gula total 
- uji organoleptik 
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2.3 Metode penelitian 
 

 Penelitian ini dilakukan dengan 
mennggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) pola faktorial. Faktor yang diteliti 
yaitu penambahan konsentrasi gula merah 
(A) yang terdiri dari 4 (empat) taraf yaitu 
A1= 25%; A2 = 50%; A3= 75%; A4= 100%, 
dan penambahan konsentrasi asam sitrat (B) 
terdiri dari 4 (empat) taraf yaitu B1= 0,05%; 
B2= 0,10%; B3= 0,15%; B4= 0,20%. 
Kombinasi perlakuan adalah 4 x 4 x 3 
pengulangan sehingga diperoleh 48 satuan 
percobaan. Analisis data menggunakan 
analisis sidik ragam (ANOVA) dan 
dilakukan uji lanjutan apabila Fhitung > FTabel 
pada taraf kepercayaan 5% dan 1% 
menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). 
 

2.4  Analisis Data 
 

 Parameter yang diamati adalah kadar 
air dengan metode Sudarmadji (1997), 
kadar protein dengan metode Kjeltec Tm 
2200, gula total dihitung sebagai sakarosa 
menggunakan metode Luff Schoorl, 
pengukuran pH dengan metode AOAC 
(1995) dan uji organoleptik (Rampengan et 
al., 1985) meliputi tekstur, aroma, warna 
dan rasa dari kaya yang dihasilkan. Kaya 
yang memenuhi SNI 01-3704-1995 akan 
dilanjutkan untuk uji organoleptik (tekstur, 
warna, aroma, dan rasa). Metode yang 
dilakukan adalah metode hedonik dengan 
cara panelis memberikan penilaian 
berdasarkan tingkat kesukaan. Skor untuk 
tekstur, aroma, warna, dan rasa dituliskan 
dalam bentuk skala 1-5 (1 = sangat tidak 
suka; 2 = tidak suka; 3 = netral; 4 = suka; 
dan 5 = sangat suka). Penilaian terhadap 
kaya yang dihasilkan dilakukan oleh 20 
orang. Kaya dari buah sawo manila yang 
diajukan ke responden adalah kaya dengan 
kadar air, gula total, kadar protein, dan pH 
yang sesuai dengan SNI No. 01-3704-1995. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Kadar Air  
 

 Air adalah komponen utama yang 
terdapat dalam bahan pangan maupun 

produk pangan dan merupakan faktor kritis 
pada bahan dan produk pangan tersebut.  
Dikatakan sebagai faktor kritis, apabila 
jumlah air yang terkandung didalam bahan 
dan produk pangan terjadi secara berlebihan 
maka dengan mudah bahan dan produk 
pangan akan mengalami pembusukan. 
Berdasarkan hasil analisis kadar air 
terhadap produk kaya diperoleh hasil 
berkisar antara 39,79%-45,54% dengan 
rerata 42,55%. Hasil analisis sidik ragam 
menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 
gula merah (A) terhadap kadar air 
berpengaruh sangat nyata (Fhitung > Ftabel 
pada taraf kepercayaan 1%), sedangkan 
konsentrasi asam sitrat (B), dan interaksi 
antara keduanya (AB) berpengaruh tidak 
nyata (Fhitung < Ftabel) terhadap kadar air 
produk kaya. Gambar 2 menunjukkan 
bahwa secara umum rata-rata kadar air 
produk kaya yang dihasilkan semakin 
meningkat dengan bertambahnya 
konsentrasi gula merah dan asam sitrat. 
 

 
Gambar 2. Pengaruh konsentrasi gula merah 

terhadap kadar air (Notasi yang 
sama menunjukkan nilai yang 
berbeda tidak nyata) BNJ0,01= 1,56; 
KK=2,70%. 

 

 Gambar 2 menunjukkan bahwa secara 
umum rata-rata kadar air produk kaya yang 
dihasilkan semakin meningkat dengan 
bertambahnya konsentrasi gula merah. Hal 
ini disebabkan gula merah memiliki sifat 
menyerap air (bersifat higroskopis) di 
lingkungan sekitarnya, akibatnya akan 
terjadi peningkatan kadar air di dalam gula 
merah, sehingga air yang terkandung di 
dalam bahan mengalami peningkatan 
seiring dengan adanya penambahan gula 
merah (Duma, 2010). Pada saat dilakukan 
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pemanasan terjadi proses pemisahan antara 
air dengan bahan penyusun gula merah 
sehingga air yang telah diikat oleh gula 
merah sebelum pemanasan akan ke luar dari 
bahan pada saat proses pemanasan 
berlangsung. Sudarmadji (1997) 
menyatakan bahwa air di dalam suatu bahan 
makanan terdapat dalam berbagai bentuk, 
yaitu air bebas terdapat dalam ruang antara 
sel dan inter granula dan pori-pori yang 
terdapat pada baha, air yang terikat secara 
lemah karena terserap pada permukaan 
koloid makromolekuler seperti pektin, pati, 
selulosa, dan lain-lain. Bila dibandingkan 
dengan kadar air menurut SNI 01-3704-
1995 yaitu maksimum sebesar 40% (b/b) 
maka kadar air untuk konsentrasi gula 
merah A1; A2; dan A3 memenuhi SNI 01-
3704-1995, sedangkan untuk konsentrasi 
gula merah A4 tidak memenuhi standar yang 
ditentukan oleh SNI. 
 

3.2  Derajat Keasaman (pH) 
 

 Nilai pH produk kaya yang dihasilkan 
berkisar antara 4,91-5,80 dengan rerata 
5,41. Hasil analisis sidik ragam nilai pH 
menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 
gula merah (A) dan interaksi kedua 
perlakuan (AB) berpengaruh tidak nyata 
terhadap nilai pH (Fhitung< Ftabel pada taraf 
kepercayaan 5%). Sedangkan perlakuan 
konsentrasi asam sitrat (B) berpengaruh 
sangat nyata terhadap nilai pH produk kaya 
kaya yang dihasilkan (Fhitung> Ftabel pada 
taraf kepercayaan 1%). 
 Gambar 3 menunjukkan bahwa rata-
rata nilai pH terus naik dan mencapai 
puncaknya pada konsentrasi asam sitrat 
(B2), sedikit menurun bahkan konstan pada 
konsentrasi asam sitrat (B3) dan setelah itu 
nilai pH mengalami penurunan drastis pada 
konsentrasi asam sitrat (B4). Hal ini terjadi 
karena penambahan asam sitrat pada kaya 
menyebabkan pH akan menurun sehingga 
produk kaya yang dihasilkan semakin asam, 
karena asam sitrat merupakan senyawa 
asidulan yang bersifat asam yang mampu 
menurunkan pH. Selain itu, asam sitrat yang 
ditambahkan akan terurai dalam larutan dan 

melepaskan ion H+. Winarno (2002) 
menyatakan bahwa adanya ion-ion H+ 
dalam larutan akan menyebabkan keasaman 
larutan semakin meningkat dan 
menyebabkan nilai pH semakin rendah. 
Pengaruh pH dalam pembentukan gel 
adalah apabila pH semakin rendah gel 
semakin keras dan jumlah pektin yang 
diperlukan semakin sedikit. pH yang terlalu 
rendah akan menyebabkan sineresis yakni 
keluarnya air dari gel sehingga kekentalan 
kaya akan berkurang, sebaliknya pH yang 
terlalu tinggi akan menyebabkan gel pecah. 
 

 
Gambar 3. Pengaruh konsentrasi asam sitrat 

terhadap nilai pH (Notasi yang 
sama menunjukkan nilai yang 
berbeda tidak nyata) BNJ0,01= 0,23; 
KK = 3.04% 

 
3.3  Kadar Protein dan Gula Total  

 Kadar protein merupakan jumlah 
kandungan protein yang ada pada suatu 
bahan pangan. Kadar protein merupakan 
salah satu parameter penentu mutu bahan 
pangan, sedangkan kadar gula total yang 
terdapat dalam kaya berbahan sawo manila 
dihitung sebagai sakarosa. Kandungan 
protein makanan erat sekali kaitannya 
dengan kandungan air. Pembakaran protein 
dalam tubuh selain menghasilkan kalori, 
protein juga berperan dalam pembentukan 
jaringan dan memperbaiki proses 
pencernaan. Hasil analisis kadar gula dan 
kadar protein yang terkandung di dalam 
kaya berbahan buah sawo manila dan susu 
dengan variasi penambahan gula merah dan 
asam sitrat, dapat dilihat pada Gambar 4 dan 
5.  
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Gambar 4. Pengaruh konsentrasi gula merah 

terhadap kadar protein (Notasi 
yang sama menunjukkan nilai yang 
berbeda tidak nyata) BNJ0,01= 0,14; 
KK = 3,04%. 

 

 
Gambar 5. Pengaruh interaksi konsentrasi gula 

merah dan konsentrasi asam sitrat 
terhadap kadar gula total (Notasi 
yang sama menunjukkan nilai yang 
berbeda tidak nyata) BNJ0,01= 1,30; 
KK = 2,31% 

 
 Berdasarkan hasil analisis kadar 
protein terhadap produk kaya diperoleh 
hasil kadar protein kaya berkisar antara 
2,41%-2,59% dengan rerata 2,49%. 
Sedangkan hasil analisis kadar gula total 
terhadap produk kaya, diperoleh hasil 
berkisar antara 44,20%-50,10% dengan 
rerata 47,25%. Hasil analisis sidik ragam 
menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 
gula merah (A) terhadap kadar protein 
berpengaruh sangat nyata (Fhitung>Ftabel pada 
taraf kepercayaan 1%), sedangkan 
konsentrasi asam sitrat (B), dan interaksi 
antara keduanya (AB) berpengaruh tidak 
nyata (Fhitung < Ftabel) terhadap kadar protein 
produk kaya (Gambar 4). Hasil analisis 
sidik ragam kadar gula total pada produk 
kaya menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi gula merah (A), konsentrasi 
asam sitrat (B) dan interaksi antara 
keduanya berpengaruh sangat nyata (Fhitung> 
Ftabel pada taraf kepercayaan 1%) terhadap 
nilai kadar gula total yang dihasilkan 
(Gambar 5). 

Kaya dari buah sawo manila dengan 
bahan tambahan susu bubuk, kadar 
proteinnya dapat memenuhi standar (min. 
2%, SNI No. 01-3704-1995) karena 
penambahan susu bubuk dilakukan setelah 
proses pendidihan. Sebab bila hal ini 
dilakukan pada saat pendidihan, proteinnya 
akan rusak dengan pemanasan di atas suhu 
65 oC akan mengalami denaturasi. Menurut 
Aguilere dan Rojas (1996), denaturasi 
protein terjadi pada suhu 60oC-80oC, 
sedangkan panas yang diberikan pada 
proses pembuatan kaya adalah 50oC-65oC. 

Kadar gula yang terdapat di dalam 
kaya yang dibuat dari buah sawo manila 
dengan tambahan susu bubuk dengan 
variasi konsentrasi gula merah maupun 
dengan variasi konsentrasi asam sitrat 
memenuhi ketentuan standar (43%-55% 
SNI No. 01-3704-1995). Hal ini disebabkan 
oleh air dalam bahan meningkat akibat 
penambahan santan yang banyak 
mengandung air dan terjadi karamelisasi 
pada kaya akibat pemanasan yang terlalu 
lama. Oleh karena itu penambahan gula 
harus memenuhi standar yang telah 
ditetapkan sekitar 43%-55% dengan waktu 
pemasakan yang tidak terlalu lama karena 
bisa merubah kekentalan kaya. Konsentrasi 
gel atau semi gel pada kaya diperoleh dari 
interaksi senyawa pektin yang ditambahkan 
dari luar, gula merah dan asam sitrat. 
Perbedaan kadar gula pada kaya dari bahan 
buah sawo manila dapat disebabkan karena 
jumlah bahan baku yang ditambahkan 
berbeda, bahkan diduga akibat adanya 
aktifitas mikroorganisme jenis halofilik 
yang dapat tumbuh atau bertahan pada 
kadar gula yang tinggi, disamping itu juga 
mikroorganisme tersebut mampu memecah 
gula menjadi alkohol dan senyawa-senyawa 
organik lainnya. 
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3.4  Uji Organoleptik 
 

Uji organoleptik adalah untuk 
mengetahui penilaian tingkat kesukaan 
panelis terhadap produk yang dihasilkan 
meliputi: tekstur, aroma, warna, dan rasa 
yang dilakukan oleh 20 orang panelis semi 
terlatih dengan metode hedonik (uji 
kesukaan). Kaya dari buah sawo manila 
yang diajukan ke responden adalah kaya 
dengan kadar air, gula total, kadar protein, 
dan pH yang sesuai dengan SNI No. 01-
3704-1995. Dan yang sesuai dengan standar 
adalah A3 (bubur buah sawo manila 100 g 
dan susu bubuk 50 g dengan konsentrasi 
gula merah 75% dan dengan variasi 
konsentrasi asam sitrat 0,05%; 0,10%; 
0,15% dan 0,20%). 
 
3.4.1 Tekstur 
 

Penentuan tekstur suatu bahan 
dilakukan dengan cara memberikan beban 
terhadap bahan, misalnya dengan 
pemeriksaan bekas atau tekanan jari 
(Rampengan dkk, 1985). Hasil pengujian 
sensori tekstur kaya dari buah sawo manila 
berdasarkan uji hedonik terhadap atribut 
tekstur disajikan pada Gambar 6. 
 

 
Gambar 6.  Histogram penambahan konsentrasi 

gula merah dan asam sitrat terhadap 
tekstur kaya dari buah sawo manila. 

 
Gambar 6 terlihat skor tertinggi pada 

A3B2 sebesar 4,29 yang berarti panelis suka 
terhadap tekstur kaya dari buah sawo 
manila. Hal ini menunjukkan bahwa 
penambahan konsentrasi asam sitrat 
(0,10%) kaya dari buah sawo manila 
semakin elastis dan memiliki daya oles yang 
begitu baik. Sebaliknya semakin tinggi 

konsentrasi asam sitrat yang diberikan maka 
kaya yang dihasilkan semakin bersifat encer 
dan memiliki daya oles yang tidak bagus 
akibat berlebihan air. Hal ini disebabkan 
karena salah satu sifat dari asam adalah 
lebih mudah mengikat air melalui ikatan 
hidrogen. Winarno (1984) mengatakan 
bahwa adanya ion – ion H+ dalam larutan 
akan menyebabkan keasaman larutan 
semakin meningkat dan menyebabkan nilai 
pH semakin menurun. Pengaruh pH dalam 
pembentukan gel adalah apabila pH 
semakin rendah, gel semakin keras. pH 
yang terlalu rendah akan menyebabkan 
sineresis yakni keluarnya air dari gel 
sehingga kekentalan kaya akan berkurang, 
sebaliknya pH yang terlalu tinggi akan 
menyebabkan gel pecah. 
 
3.4.2 Aroma 
 
 Aroma merupakan faktor penting 
dalam menunjukkan tingkat penerimaan 
konsumen terhadap suatu bahan, karena 
aroma menentukan kelezatan bahan 
makanan (Rampengan dkk, 1985). Hasil 
pengujian sensori aroma kaya dari buah 
sawo manila berdasarkan uji hedonik 
terhadap atribut aroma dapat dilihat pada 
Gambar 7. 
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Gambar 7.  Histogram penambahan gula merah 

dan asam sitrat terhadap aroma kaya 
dari buah sawo manila. 

 
 Gambar 7 menunjukkan bahwa nilai 
(skor) uji hedonik rata-rata 20 orang panelis 
semi terlatih terhadap atribut aroma kaya 
dari buah sawo manila cenderung 
meningkat hingga pada konsentrasi asam 
sitrat 0,10% (B2) dan setelah itu kembali 
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menurun seiring dengan penambahan 
konsentrasi asam sitrat. Skor tertinggi pada 
A3B2 sebesar 4,15 yang berarti panelis suka 
terhadap aroma kaya dari buah sawo 
manila. Hal ini menunjukkan bahwa 
penambahan konsentrasi asam sitrat 
(0,10%) kaya dari buah sawo manila 
memiliki aroma yang bagus. Berdasarkan 
uji hedonik terhadap atribut aroma dari 
seluruh sampel (Gambar 7) menunjukkan 
bahwa konsentrasi asam sitrat berpengaruh 
terhadap penilaian panelis pada taraf 
signifikan α = 0,05. Ini menunjukkan bahwa 
semakin besar konsentrasi asam sitrat yang 
ditambahkan pada produk kaya, maka nilai 
(skor) hedonik secara rata-rata akan 
semakin menurun. Penurunan penilaian 
panelis terhadap atribut aroma kaya dari 
buah sawo manila dapat terjadi karena 
lemahnya aroma yang ditimbulkan oleh 
kaya dan ini terjadi pada A3B1 serta 
timbulnya bau tidak sedap atau terlalu tajam 
aromanya sehingga menyengat indera 
penciuman, dan ini terjadi pada A3B3 dan 
A3B4. 
 
3.4.3 Warna 
 
 Warna yang menarik merupakan 
komponen yang penting dalam menentukan 
suatu kualitas dan derajat penerimaan dari 
suatu bahan pangan (Sultanry dan Berty, 
1985). 
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Gambar 8. Histogram penambahan gula merah 

dan asam sitrat terhadap warna 
kaya dari buah sawo manila 

 

 Respon panelis terhadap warna 
produk kaya buah sawo manila 
menunjukkan skor tertinggi pada A3B3 

dengan skor 4,32 disusul A3B2 sebesar 4,26. 
Hasil analisis sidik ragam tingkat kesukaan 
panelis terhadap warna produk kaya buah 
sawo manila pada taraf kepercayaan α = 
0,05 menunjukkan bahwa warna produk 
kaya berbeda nyata untuk parameter 
perlakuan penambahan konsentrasi asam 
sitrat. Hasil uji lanjutan BNJ terhadap warna 
produk kaya buah sawo manila 
menunjukkan bahwa warna untuk kaya 
buah sawo manila A3B1, dan A3B4 berbeda 
nyata dengan A3B2, dan A3B3, sedangkan 
antara A3B2 dengan A3B3 tidak berbeda 
nyata. Secara umum nilai (skor) yang 
diberikan panelis terhadap warna kaya buah 
sawo manila cenderung mengalami 
kenaikan dari A3B1 hingga ke A3B2 dan 
setelah itu tetap pada A3B3 dan kembali 
menurun pada A3B4. Terjadinya penurunan 
penilaian panelis terhadap produk kaya pada 
A3B4 diduga disebabkan oleh adanya 
penambahan kadar air pada produk. 
Peningkatan kadar air diakibatkan adanya 
penambahan asam sitrat, dimana asam 
sifatnya lebih mudah mengikat air melalui 
ikatan hidrogen. Namun panelis 
menggangap bahwa warna produk kaya 
buah sawo manila hingga sampai 
penambahan konsentrasi asam sitrat (A3B3) 
masih nampak bagus dan penilaian suka 
yang diberikan oleh panelis. Belum ada 
perubahan yang signifikan terhadap 
kemunduran mutu kaya buah sawo manila.  
 Warna merupakan salah satu indikator 
untuk menentukan mundurnya suatu 
produk. Menurut Clydasdale (1998) 
mengatakan bahwa warna merupakan 
atribut mutu utama pada penampakan 
produk pangan dan merupakan karakteristik 
penting pada mutunya. Beberapa alasan 
mengenai keutamaannya adalah warna 
digunakan sebagai standar dari suatu 
produk, penggunaannya sebagai penentu 
kualitas. Warna juga digunakan sebagai 
indikator kerusakan biologis dan/atau 
fisiko-kimia, dan penggunaan warna untuk 
memprediksi karakteristik parameter 
lainnya. 
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3.4.4 Rasa 
 

Rasa berbeda dengan aroma dan lebih 
banyak melibatkan panca indera lidah.  
Rasa sangat sulit dimengerti secara tuntas 
oleh karena selera manusia sangat beragam.  
Hasil pengujian sensori aroma kaya dari 
buah sawo manila berdasarkan uji hedonik 
terhadap atribut aroma dapat dilihat pada 
Gambar 9. 
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Gambar 9. Histogram penambahan gula merah 

dan asam sitrat terhadap rasa kaya 
dari buah sawo manila. 

 
Gambar 9 menunjukkan bahwa nilai 

(skor) uji hedonik rata-rata 20 orang panelis 
terhadap rasa kaya buah sawo manila 
cenderung meningkat hingga pada A3B3 dan 
setelah itu menurun kembali tingkat 
kesukaan panelis terhadap rasa kaya buah 
sawo manila. Berdasarkan analisa statistik 
uji hedonik terhadap rasa kaya buah sawo 
manila dengan penambahan konsentrasi 
asam sitrat menunjukkan bahwa 
penambahan konsentrasi asam sitrat 
berpengaruh terhadap penilaian panelis pada 
taraf signifikan α = 0,05. Hasil uji lanjutan 
BNJ menunjukkan bahwa produk kaya 
antara A3B4 berbeda nyata dengan produk 
kaya A3B1, A3B2, A3B3 dan tidak berbeda 
nyata diantara ketiganya (A3B1, A3B2, dan 
A3B3). Ini menunjukkan bahwa semakin 
besar konsentrasi asam sitrat yang diberikan 
pada produk kaya buah sawo manila, maka 
nilai (skor) hedonik secara rata-rata akan 
semakin menurun dan berpengaruh nyata 
terhadap penilaian para panelis. Hal ini 
diduga bahwa dengan semakin 
bertambahnya konsentrasi asam yang 
diberikan maka produk kaya buah sawo 
manila terasa asam (Gambar 9). 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Kesimpulan 
 
 Kaya dari buah sawo manila yang 
memenuhi standar SNI adalah perlakuan A3 
(bubur buah sawo manila 100 gr, susu 
bubuk 50 gr, dan konsentrasi gula merah 
75% dengan variasi konsentrasi 
penambahan asam sitrat B1 = 0,05%; B2 = 
0,10%; B3 = 0,15%; dan B4 = 0,20%) 
dibandingkan dengan perlakuan A4. Kaya 
dari buah sawo manila yang dibuat dengan 
penambahan gula merah 75 %, susu bubuk 
50 g dan asam sitrat 0,10% (A3B2) 
mempunyai kualitas sesuai SNI No. 01-
3704-1995 dengan gula total (dihitung 
sebagai sakarosa) 46,28%, kadar protein 
2,75%, kadar air 39,79%. Berdasarkan uji 
organoleptik kaya dari buah sawo manila 
menunjukkan bahwa konsentrasi asam sitrat 
berpengaruh pada penilaian panelis terhadap 
tekstur, aroma, warna, dan rasa dimana rata-
rata panelis memberikan penilaian terbaik 
pada A3B2 (konsentrasi gula merah 75% dan 
konsentrasi asam sitrat 0,10%) dengan skor 
nilai diatas 4 (suka).  
 
4.2 Saran 
 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
hubungan antara lama penyimpanan dengan 
penurunan mutu produk kaya, dengan 
metode penentuan umur masa simpan 
produk kaya dari buah sawo manila. 
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