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Ringkasan

Minuman pada prinsipnya adalah sebagai penghilang dahaga dan harus
dapat diterima oleh konsumen. Pada penelitian ini dibuat minuman fungsional jeli
yang berfungsi sebagai pelepas dahaga dan bermanfaat untuk saluran pencernaan
(mengandung dietary fiber) serta mengandung senyawa-senyawa esensial,
berbahan baku hewani halal yaitu ikan lele. Manfaat penelitian ini adalah
memberikan referensi pengolahan minuman fungsional jeli berbahan dasar
hewani, memberikan informasi produk diversifikasi minuman fungsional jeli ikan
lele, proses pembuatan minuman jeli ikan lele dan konsentrasi gelling agent yang
tepat dan disukai panelis serta senyawa fungsional yang terkandung didalamnya.
Penelitian dilakukan dalam dua tahun. Penelitian tahun pertama adalah
penghilangan bau amis, analisis bahan baku dan penentuan perbandingan daging
ikan lele dan air yang terbaik untuk proses selanjutnya. Kemudian dilanjutkan
dengan penentuan konsentrasi jelly powder (gelling agent) yang tepat agar
diperoleh karakteristik minuman fungsional jeli ikan lele yang disukai konsumen.
Respon analisis yang meliputi kadar air, viskositas, total padatan terlarut, warna,
rasa, aroma, tekstur dan kenampakan dilakukan terhadap minuman jeli. Produk
terpilih dilakukan identifikasi terhadap kandungan amina biogenik histamina yang
dapat menyebabkan alergi. Penelitian tahun kedua adalah penentuan senyawasenyawa esensial diantaranya asam amino esesnsial dan asam-asam lemak esensial seperti
asam lemak tak jenuh omega 3,6 dan 9 pada produk yang dihasilkan setelah melalui
berbagai tahap proses perlu diidentifikasi sehingga diharapkan senyawa-senyawa tersebut
dapat bermanfaat bagi pertumbuhan anak-anak dan bagi pemenuhan keperluan bagi orang
dewasa. mengandung asam-asam amino esensial terutam Lisin, Leusin, Isoleusin,

Fenilalanin dan Arginin berturut-turut sebesar 9,28%; 8,82%, 4,21%; 4,19 dan
6,13%. Disamping itu memiliki kandungan asam lemak esemnsial Omega-3,
Eicosapentaenoic Acid (EPA), Docosahexanoic Acid (DHA), omega-6 dan
omega-9 berturut-turut sebesar 3,19%; 2,23%; 0,96%, 9,94% dan 32,19%.
Disamping itu penentuan umur simpan produk minuman fungsional diperlukan dalam
upaya memastikan produk aman dan layak dikonsumsi. Setelah selesai penelitian ini

temuan teknologi pengolahan ikan lele menjadi minuman (fungsional) jeli dapat
diaplikasikan oleh para pelaku usaha pangan yang pada akhirnya dapat
menstabilkan
dan
memelihara
kesejahteraan
masyarakat
secara
berkesinambungan.
Kata kunci: minuman fungsional jeli ikan lele, gelling agent, asam amino dan
asam lemak esensial, umur simpan.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.

MASALAH PENELITIAN
Minuman fungsional adalah salah satu produk pangan fungsional yang

saat ini sedang banyak dikembangkan. Minuman fungsional dapat dikategorikan
menjadi dua, yaitu minuman fungsional tradisional dan minuman fungsional
modern. Minuman tradisional Indonesia yang memenuhi persyaratan pangan
fungsional adalah minuman beras kencur, temulawak, kunyit asam, serbat, dadih
(fermentasi susu khas Sumatra Barat), dadih (fermentasi susu

kerbau khas

Sumatra Utara), sekoteng atau bandrek, jamu, dan lain-lain (Winarti, 2010).
Minuman fungsional modern yang saat ini sedang dikembangkan salah satunya
adalah minuman jeli yang bermanfaat bagi saluran pencernaan yang juga
mengandung dietary fiber (Hapsari, 2011).Minuman jeli merupakan salah satu
alternatif panganan ringan yang banyak disukai oleh anak-anak, remaja bahkan
dewasa.Minuman jeli atau jelly drink dapat menjadi minuman fungsional yang
berfungsi sebagai pelepas dahaga serta mempunyai potensi pasar yang besar untuk
dikembangkan karena saat ini di kota–kota besar terjadi perpindahan pola
konsumsi pangan yang cenderung ke arah pola konsumsi instan atau cepat saji.
Untuk itu diperlukan pola konsumsi yang sehat namun harus disesuaikan dengan
selera masyarakat yang saat ini cenderung menginginkan segalanya serba
gampang dan praktis salah satunya yaitu jelly drink (Widiyanto dkk, 2013).
Minuman jeli yang saat ini beredar di pasaran umumnya dibuat dari air
dan sari buah-buahan atau sayuran serta hanya mengedepankan kandungan serat
pangan dan vitamin C. Pada penelitian ini akan dibuat produk diversifikasi
minuman jeli yaitu minuman jeli ikan lele. Ikan lele dipilih karena merupakan
salah satu ikan yang mengandung protein tinggi yang memiliki fungsi fisiologis
bagi tubuh, harganya relatif murah serta jumlah produksinya cukup tinggi.
Produksi ikan lele di Indonesia dari tahun 2009 sampai Tri Wulan Tiga tahun
2014 mengalami peningkatan sebesar 37.49% dengan jumlah produksi pada tahun
2014 sebanyak 463.221ton (Direktorat Jendral Perikanan Budidaya, 2014).
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Ikan lele selain mengandung gizi protein yang penting seperti protein juga
mengandung asam amino esensial. Asam amino esensial tidak dapat diproduksi
dalam tubuh sehingga sering harus ditambahkan dalam bentuk makanan,
sedangkan asam amino non esensial dapat diproduksi dalam tubuh (Sitompul,
2004). Selain itu menurut Gunawan dkk, (2014) bahwa badan ikan lele baik
melalui transesterifikasi enzimatik mengandung asam lemak esensial berupa
omega-3 yakni DHA, EPA dan asam lemak omega-6 berupa asam linoleat. Asam
lemak omega-3 (linolenat) dan asam lemak omega-6 (asam linoleat) merupakan
asam lemak essensial. Dikatakan essensial karena dibutuhkan tubuh, sedangkan
tubuh tidak dapat mensisntesisnya. Kedua jenis asam lemak ini dibutuhkan untuk
pertumbuhan dan fungsi normal semua jaringan. Kekurangan asam lemak omega3 menimbulkan gangguan saraf dan penglihatan. Disamping itu kekurangan asam
lemak esensial menghambat pertumbuhan pada bayi dan anak-anak, kegagalan
reproduksi serta gangguan pada kulit, ginjal, dan hati (Almatsier, 2009). Hal
tersebut yang menjadi alasan dipilihnya ikan lele sebagai sumber bahan baku
pembuatan minuman jeli ikan lele.
Minuman jeli pada umumnya dikemas dalam gelas plastik PP berukuran
240 ml atau pada botol plastik. Informasi umur simpan untuk produk tersebut
belum banyak dilaporkan. Informasi umur simpan produk sangat penting bagi
banyak pihak, baik produsen, konsumen, distributor dan penjual. Konsumen tidak
hanya dapat mengetahui tingkat keamanan dan kelayakan produk untuk
dikonsumsi, tetapi juga dapat memberikan petunjuk terjadinya perubahan citarasa,
penampakan dan kandungan gizi produk tersebut. Bagi produsen, informasi umur
simpan merupakan bagian dari konsep pemasaran produk yang penting secara
ekonomi dalam hal pendistribusian produk serta berkaitan dengan usaha
pengembangan jenis bahan pengemas yang digunakan. Bagi penjual dan
distributor informasi umur simpan sangat penting dalam hal penanganan stok
barang dagangannya. Umur simpan produk pangan adalah selang waktu antara
saat produksi hingga konsumsi dimana produk berada dalam kondisi yang
memuaskan berdasarkan karakteristik penampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai
gizi (Herawati, 2008). Umur simpan pada produk minuman fungsional jeli ikan
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lele dengan bahan pengemas botol plastic akan ditentukan dengan pendekatan
Arrhenius yang dihitung secara matematis.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pangan fungsional adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih
komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi
fisiologis tertentu, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan
(BPOM, 2005). Pangan fungsional dapat berupa makanan dan minuman yang
berasal dari hewani atau nabati. Minuman fungsional adalah salah satu produk
pangan fungsional yang banyak dihasilkan oleh industri. Melalui minuman,
komponen-komponen fungsional dapat dengan mudah diformulasikan serta dapat
digunakan dengan cepat oleh tubuh setelah dikonsumsi (Winarti, 2010).
Minuman jeli merupakan salah satu minuman fungsional ringan berbentuk
gel, umumnya minuman jeli memiliki sifat elastis namun konsistensinya atau
kekuatan gelnya lebih lemah bila dibandingkan jeli agar.Keunggulan dari
minuman jeli yaitu bukan hanya sebatas minuman, tetapi juga dapat bermanfaat
untuk menunda rasa lapar. Keunggulan lain dari produk minuman jeli adalah
adanya serat pangan yang berguna bagi metabolisme tubuh (Pamungkas, 2014).
Menurut Agustin dan Putri (2014), dalam penelitian minuman jeli
belimbing wuluh tahapan proses pembuatannya adalah sebagai berikut : belimbing
wuluh ditimbang 250g. Karagenan ditimbang dengan kosentrasi 0.8%, 1.0%,
1.2%. Gula ditimbang 13%. Kemudian belimbing wuluh di water blanching pada
suhu 70°C selama 3 menit. Belimbing wuluh yang telah di water blanching
dihancurkan menggunakan blender dengan proporsi belimbing wuluh : air sebesar
1:1 dan 1:3. Belimbing wuluh yang telah dihancurkan disaring dan diambil
sarinya. Sari buah belimbing wuluh diambil 100 ml. Kemudian sari buah
belimbing wuluh dicampurkan dengan karagenan 0.8%, 1.0%, 1.2% dan gula
13% kemudian dipanaskan dan diaduk hingga suhu 90°C selama 2 menit. Jelly
drink belimbing wuluh dimasukan ke dalam cup kemudian didinginkan pada
suhu ruangan.
Menurut Yulianti (2008), proses pembuatan minuman jeli daun kelor
adalah sebagai berikut : daun kelor setelah disortasi kemudian dicuci dan diblansir
pada suhu 100°C selama satu menit. Setelah diblansir daun kelor diblender selama
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lima menit dan disaring sehingga didapatkan filtrat daun kelor. Filtrat daun kelor
kemudian dicampurkan dengan gula dan dipanaskan hingga suhu 75°C.
Selanjutnya ditambahkan jelly powder dan potasium sitrat dan dipanaskan
kembali pada suhu 75°C selama 5 menit, kemudian ditambahkan perisa, pewarna
dan natrium benzoate. Setelah tercampur rata lalu diimasukkan ke dalam cup,
dilakukan sealing dengan sealer, dipasteurisasi pada suhu 75ºC selama 15 menit
dan didinginkan.
Menurut Astuti dan Agustia (2013), dalam penelitian minuam jeli dari
ekstrak asam jawa proses pembuatannya sebagai berikut : campur hidrokoloid
(agar, kappa karagenan, dan konjak glukomanan), lalu tambahkan air dan
aduk merata hingga terbentuk suspense hidrokoloid. Panaskan suspensi
hidrokoloid disertai pengadukan hingga mencapai suhu 80°C, kemudian
matikan penangas. Tambahkan gula (yang telah dicairkan dan disaring
kotorannya). Tambahkan ekstrak asam jawa saat suhu larutan 60°C. Setelah
diaduk

rata;

panaskan

kembali larutan untuk tujuan pasteurisasi. Kemas

minuman jeli dalam kemasan fleksibel (PET 180 ml).
Minuman jeli yang beredar di pasaran umumnya dibuat dari air atau
sumber nabati seperti sari buah dan sayur. Penelitian ini akan dibuat produk
diversifikasi minuman jeli yaitu minuman jeli ikan lele. Penelitian tentang sumber
protein dalam minuman fungsional yang berasal dari ikan lele dalam bentuk
minuman jeli belum pernah dilakukan.Sejauh ini baru beberapa penelitian yang
menggunakan ikan sebagai sumber fungsional untuk suatu minuman.
Ikan lele selain mengandung gizi protein yang penting seperti protein juga
mengandung 10 asam amino esensial yang diperlukan tubuh (Astawan, 2008).
Selain itu menurut Gunawan dkk (2014), dari hasil analisis menggunakan alat Gas
Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) kepala dan badan ikan lele baik
melalui transesterifikasi enzimatik mengandung asam lemak esensial berupa
omega-3 yakni DHA, EPA dan asam lemak omega-6 berupa asam linoleat. Asam
lemak omega-3 (linolenat) dan asam lemak omega-6 (asam linoleat) merupakan
asam lemak essensial. Kekurangan asam lemak omega-3 menimbulkan gangguan
saraf dan penglihatan. Disamping itu kekurangan asam lemak esensial
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menghambat pertumbuhan pada bayi dan anak-anak, kegagalan reproduksi serta
gangguan pada kulit, ginjal, dan hati (Almatsier, 2009; Willy, 2009).
Ikan mengandung trimetilamin (TMA) yang dapat menyebabkan berbau
amis (fishy). Trimetil amin dihasilkan oleh senyawa lipoprotein yang diuraikan
terlebih dahulu menjadi kolin, kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi trimetil
amin oksida (TMAO). Trimetil amin oksida akan diubah oleh enzim-enzim yang
berasa pada proses kimiawi yang menyebabkan bau menjadi amis (Anggraeni,
2011).
Menurut Utami (2010), penelitian pendahuluan tahap pertama dilakukan
untuk menentukan konsentrasi larutan jeruk nipis dan lama perendaman yang
dapat menghilangkan bau amis ikan lemuru. Pada penelitian ini dilakukan
perendaman ikan lemuru yang sudah disiangi dengan konsentrasi larutan air jeruk
nipis 0, 5, 10, 15, dan 20% (v/v) dengan lama perendaman 10, 20, dan 30 menit,
dengan perbandingan antara larutan jeruk nipis dan berat ikan yang digunakan
sebesar 1:1 (v/w). Konsentrasi jeruk nipis 15% dengan waktu perendaman selama
30 menit memiliki nilai uji sensori bau ikan lemuru yang paling tinggi
dibandingkan dengan yang lainnya yaitu sebesar 7,9. Nilai tersebut menunjukkan
bahwa bau ikan lemuru hilang dan masih ada sedikit bau jeruk nipis.
Menurut Ulianty (2002), penelitian pendahuluan dilakukan untuk
menentukan lama perendaman dan konsentrasi larutan jeruk nipis yang berguna
untuk menghilangkan bau anyir atau bau amis (bau darah). Pada penelitian
pendahuluan ini ikan direndam dalam konsentrasi jeruk nipis yang berbeda yaitu:
1%, 5%, dan 10% dengan lama perendaman 10 menit, 20 menit, dan 30 menit.
Ikan yang telah diberi air jeruk nipis kemudian dilakukan uji organoleptik oleh 25
panelis terhadap bau. Hasil penelitian pendahuluan konsentrasi jeruk nipis dan
lama perendaman optimal adalah 10% dengan lama perendaman 30 menit.
Jeruk nipis dapat menghilangkan bau amis karena kandungan asam sitrat
dan senyawa aromatik didalamnya. Selain pada jeruk nipis, asam sitrat juga
banyak terkandung pada jenis jeruk-jerukan lainnya seperti jeruk lemon, dimana
volume air perasan jeruk lemon lebih banyak dibandingkan air perasan jeruk
nipis.
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Minuman jeli ikan lele dibuat dari sari daging ikan lele, bahan pembentuk
gel, gula dan bahan tambahan pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan
peraturan yang berlaku.Tahapan yang paling penting dalam pembuatan minuman
jeli ikan lele adalah pembentukan gel. Pembentukan gel adalah suatu fenomena
penggabungan atau pengikatan silang rantai-rantai polimer sehingga terbentuk
suatu jala tiga dimensi bersambungan.Selanjutnya jala ini menangkap atau
mengimobilisasikan air di dalamnya dan membentuk struktur yang kuat dan kaku
(Fardiaz, 1989), sehingga

konsentrasi

air

dapat

mempengaruhi

proses

pembentukan gel.
Sari daging ikan lele diperoleh dari daging ikan lele yang ditambahkan air
kemudian

dihancurkan

(diblender)

lalu

disaring

dan

diambil

sarinya.

Perbandingan proporsi daging ikan lele dan air akan mempengaruhi konsentrasi
air didalam sari daging ikan lele.
Menurut Adesokan et.al., (2013) dalam jurnal pembuatan minuman zobo
(minuman rosella) yang dicampur dengan ekstrak jahe, untuk mengekstrak jahe
dengan air, yaitu 100 gram jahe diblender 50 ml air hingga menjadi pasta.
Kemudian pasta di tambahkan lagi dengan 100 ml air dan disaring dengan kain
kasa, lalu di simpan didalam pendingin (5°C).
Menurut
rosella,

Ningrum (2012)

dalam

pembuatan minuman

fungsional

perlakuan terbaik dalam membuat ekstrak rosella yaitu 200 gram

rosella kering diseduh dengan air panas sebanyak 1 Liter (1 : 5) selama 10 menit.
Menurut Agustin dan Putri (2014) dalam pembuatan jelly drink belimbing
wuluh, jelly drink belimbing wuluh terbaik menurut parameter fisik dan kimia
adalah jelly drink belimbing wuluh dengan proporsi belimbing wuluh : air 1:1
dengan penambahan konsentrasi karagenan sebesar 1.20%. Nilai perlakuan
terbaik menurut parameter fisik dan kimia sebagai berikut: pH (2.63), total asam
(1.23%), vitamin C (9.62 mg/100g), viskositas (0.82 cps), sineresis (2.26
mg/menit). Sedangkan jelly drink belimbing wuluh terbaik menurut parameter
organoleptik adalah jelly drink belimbing wuluh dengan proporsi belimbing
wuluh : air 1:3 dengan penambahan konsentrasi karagenan sebesar 1.0%.
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Penelitian Ashadi dkk (2014) menyatakanperlakuan
jagung

manis

dan

karagenan

dalam

pembuatan

jeli

konsentrasi
jagung

sari
manis

berpengaruh terhadap produk jeli yang dihasilkan. Hasil perlakuan terbaik
diperoleh pada produk jeli jagung manis dengan perlakuan konsentrasi sari jagung
manis 1 : 1 (Jagung : Air ; gr : ml) dan konsentrasi karagenan 0,4% dengan
nilai masing masing parameternya sebagai berikut : parameter fisik ;
kekerasan 38,3 (g), deformasi 3,84 (mm), adhesive force 1,83 (g) dan
parameter kimia ; kadar air 70,39%. Kemudian hasil perlakuan terbaik dari
penilaian panelis terhadap produk jeli jagung manis yaitu pada perlakuan
konsentrasi sari jagung manis 1 : 1 (Jagung : Air ; gr : ml) dan konsentrasi
karagenan 0,4%.
Menurut Restiana dkk (2013), dalam penelitian minuman jeli kulit pisang,
kulit pisang dihancurkan dengan menggunakan blender dengan kecepatan sedang
selama 30 detik dengan perbandingan bahan dan air adalah 1:2 (b/v). Sedangkan
menurut Astuti dan Agustia (2013) dalam penelitian minuman jeli asam jawa,
polong asam jawa matang penuh diekstrak dalam air mendidih selama 15 menit
dengan perbandingan bahan : air = 1 : 4.
Proses pembentukan gel akan dapat berlangsung apabila didukung oleh
bahan pembentuk gel.Contoh dari bahan pembentuk gel antara lain agar,
karagenan, locust bean gum, tepung konyaku, glukomanan, pektin dan
gelatin.Bahan pembentuk gel merupakan komponen polimer berberat molekul
tinggi yang merupakan gabungan molekul-molekul dan lilitan-lilitan dari polimer
molekul yang akan memberikan sifat kental dan gel yang diinginkan. Molekulmolekul polimernya berikatan melalui ikatan silang membentuk struktur jaringan
tiga dimensi dengan molekul pelarut terperangkap dalam jaringan ini (Clegg, 1995
dalam Kalsum, 2012).
Bahan pembentuk gel yang banyak diperjualbelikan di pasaran salah
satunya adalah jelly powder. Komposisi jelly powderterdiri dari karagenan dan
tepung konyaku. Karagenan merupakan komposisi utama dari jelly powder.
Karagenan adalah polisakarida berantai lurus dari D-galaktosa dan 3,6 anhidro Dgalaktosa yang msengandung sulfat yang diekstrak dari berbagai ganggang merah
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(Fardiaz, 1989). Menurut Imeson (2010), minuman jeli yang dibuat dari
karagenan memiliki sifat rapuh sehingga perlu dimodifikasi untuk elastisitasnya,
kekompakannya dan sineresisnya dengan menggunakan gums lainnya seperti
locust bean gum atau tepung konyaku. Konjak atau konjak manan atau konyaku
adalah polisakarida hidrokoloid yang berasal dari tanaman Amorphophallus.
Komponen utamanya berupa senyawa glukomanan yang terdiri dari manosa dan
glukosa dan dihubungkan dengan ikatan β 1,4 glikosidik. Glukomanan dapat
membantu mengurangi tingkat sineresis. Sineresis adalah suatu fenomena dimana
keluarnya cairan dari gel. Pencampuran karagenan dan tepung konyaku dapat
menghasilkan gel elastis yang cocok dengan karakteristik minuman jeli. (Mariana
dkk, 2008).
Menurut Sugiarso dan Nisa (2015) dalam penelitian minuman jeli murbei,
perlakuan terbaik didapat dari penggunaan konsentrasi total bahan pembentuk gel
sebesar 0.1% dengan proporsi karagenan dan tepung porang 25:75. Minuman jeli
murbei perlakuan terbaik memiliki karakteristik sebagai berikut : aktivitas
antioksidan sebesar 72.82%, kadar antosianin 137.36 ppm, pH 5.62,sineresis 8.87
mg/g, viskositas 3956.67 cP, warna menurut derajat hue sebesar 1.01.
Sedangkan menurut Wicaksono, dkk (2007), hasil penelitian menunjukkan
bahwa minuman jeli daun sirsak terbaik berdasarkan metode pembobotan adalah
minuman jeli dengan lama waktu perebusan 15 menit dan pemberian konsentrasi
karagenan 0.3 %. Nilai karakteristik fisik dan kimia sebagai berikut : aktivitas
antioksidan sebesar 54.93 %, total fenol sebesar 14.87 μg GAE/ml, kadar tannin
sebesar 234.75 mg/100g, pH sebesar 7.9, viskositas sebesar 4634 cps, kadar air
sebesar 89.48 %, sineresis sebesar 0.35 g/ml, total padatan terlarut sebesar 12.6
*Brix, nilai kecerahan (L*) sebesar 17.8.
Penelitian Khoiriyah dan Amalia (2014) mengenai cincau jelly drink,
menunjukkan produk terpilih adalah produk dengan penambahan 0.3% karagenan.
Kandungan gizi produk didominasi oleh kadar air yaitu sebesar 98.54±0.10%
(bb). Kadar serat sebesar 2% yang terdiri dari 1.1% serat pangan larut dan 0.9%
serat pangan tidak larut. Kadar fenol total sebesar 78.32 mg GAE/ 100 g.
Aktivitas antioksidan ditunjukkan oleh nilai IC50 sebesar 1 045 μL.
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Menurut Hapsari (2008), minuman jeli daun kelor dengan jumlah jelly
powdersebanyak 0,3% menghasilkan tekstur yang paling mirip dengan tekstur
minuman jeli yang ada di pasaran. Minuman jeli dengan jumlah jelly
powdersebanyak 0,3% cenderung mengalami sineresis selama penyimpanan tiga
hari. Untuk mencegah terjadinyasineresis yang terlalu tinggi maka dilakukan
penambahan jelly powdersebanyak0,05%, akan tetapi penambahan tersebut tetap
menghasilkan minuman jelidengan tekstur yang disukai panelis dan mudah
disedot.
Penelitian Febriyanti, dkk (2015), pada minuman jeli jahe diperoleh
perlakuan terbaik menurut parameter kimia fisik adalah minuman jeli jahe dengan
penambahan rasio sari jahe 50% dan konsentrasi karagenan 0.35%, sedangkan
menurut parameter organoleptik perlakuan terbaik pada minuman jeli jahe dengan
penambahan rasio sari jahe 40% dan konsentrasi karagenan 0.35%.
Menurut Perwira (2010), dalam penelitian jelly drink tomat menunjukkan
bahwa dengan konsentrasi karagenan 0.4% dan volume jus tomat 100 ml
merupakan perlakuan terbaik dengan kandungan total padatan terlarut 10.3%,
kadar air 89.25%, vitamin C 26.38 mg/100ml, caroten 8.01μg/g, lycopene 204.15
μg/g, pH 4.05, dan viskositas 65,64 cps.
Menurut Ashadi, dkk (2014) dalam penelitian minuman jeli jagung manis
menyatakan bahwa perlakuan konsentrasi sari jagung manis dan karagenan dalam
pembuatan jeli jagung manisberpengaruh terhadap produk jeli yang dihasilkan.
Hasil perlakuan terbaik diperoleh pada produk jeli jagung manis dengan perlakuan
konsentrasisari jagung manis 1 : 1 (Jagung : Air ; gr : ml) dan konsentrasi
karagenan 0,4% dengan nilai masing-masingparameternya sebagai berikut :
parameter fisik ; kekerasan 38,3 (g), deformasi 3,84 (mm),adhesive force 1,83 (g)
dan parameter kimia ; kadar air 70,39%.
Komposisi minuman jeli rosella yang paling disukai adalah dengan
konsentrasi ekstrak rosella 1% dan konsentrasi karagenan 0.5% dengan nilai pH
2.73, kadar vitamin C 6.16 mg per 100 ml dan kadar gula total 14.51% (Yuliani
dkk, 2007). Sedangkan menurut Lestari (2012), minuman jeli bunga rosela terbaik
ditunjukkan oleh minuman jeli dengan penambahan konsentrasi karagenan 0,8%
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dengan nilai viskositas 263,68 cP, nilai kadar air 87,96%, total padatan 53,06%
dan nilai pH 3,01.
Menurut Hapsari (2011) dalam penelitian fruity jelly yoghurt formulasi
terbaiknya adalah 20% campuran yoghurt dan sari buah stroberi, 0.7% dan 0.8%
karagenan serta sisanya air hingga 100%. Campuran yoghurt dan sari buah
merupakan pengganti asam sitrat sebagai zat asidulan dalam minuman jeli.
Menurut Agustin dan Putri (2014), jelly drink belimbing wuluh terbaik
menurut parameter fisik dan kimia adalah jelly drink belimbing wuluh dengan
proporsi belimbing wuluh : air 1:1 dengan penambahan konsentrasi karagenan
sebesar 1.2%. Nilai perlakuan terbaik menurut parameter fisik dan kimia sebagai
berikut: pH (2.63), total asam (1.23%), vitamin C (9.62 mg/100 g), viskositas
(0.82 cps), sineresis (2.26 mg/menit).
Penelitian minuman jeli ikan lele diharapkan dapat diketahui konsentrasi
jelly powder yang tepat untuk mendapatkan minuman jeli ikan lele yang memeliki
karakteristik yang disukai oleh panelis, aman dan layak dikonsumsi.
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi senyawa fungsional asam amino esensial dan asam lemak
esensial termasuk omega-3, omega-6 dan omega-9 yang terdapat dalam produk
setelah melalui proses pengolahan pembuatan minuman jeli ikan lele.
2. Menentukan umur simpan produk minuman fungsional jeli ikan lele agar
produk aman dan layak dikonsumsi.
Adapun tujuan umum yang ingin dicapai :
1. Terpenuhinya kebutuhan akan minuman yang mempunyai manfaat bagi
kesehatan konsumen.
2. Terserapnya teknologi pengolahan minuman jeli ikan lele oleh pengusaha
minuman.
3.2. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Dari aspek pemanfaatan bahan baku, penelitian yang dilakukan dianggap
memiliki nilai kepentingan yang sangat baik. Hampir diseluruh pabrik,
produksi minuman khususnya jeli, bahan yang digunakan adalah buahbuahan saja sementara sumber protein nabati maupun hewani tidak pernah
digunakan.
2. Dari aspek tema penelitian yang menyangkut produksi minuman jeli ikan
lele, dengan penggunaan bahan baku ikan lele, metode penghilangan bau
amis dan penggunaan konsentrasi gelling agent yang tepat diharapkan segi
kuantitas dan kualitas nilai gizi minuman yang diperoleh menjadi lebih baik.
3. Dari aspek teknologi, penelitian ini memberikan nilai urgensi yang baik
karena diharapkan dapat memberikan konsep pengembangan teknologi
proses pembuatan minuman fungsional jeli ikan lele yang memiliki senyawa
fungsional asam amino esensial dan asam lemak esensial, omega-3, omega6 dan omega-9 serta mengetahui umur simpan produk sehingga konsumen
dapat mengkonsumsi minuman jeli ini dengan aman dan layak dikonsumsi.
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4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi gizi
masyarakat (protein, asam amino essensial dan asam lemak essensial) dalam
bentuk minuman jeli sekalipun bagi yang tidak suka mengkonsumsi ikan
lele serta dapat digunakan sebagai

acuan dalam upaya perbaikan

pengolahan minuman jeli di seluruh sentra produksi minuman jeli di
Indonesia.
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BAB 4. METODE PENELITIAN

Program penelitian strategi nasional (PSN) institusi ini adalah lanjutan dari
penelitian program terapan tahun pertama.
Penelitian pada tahun pertama adalah optimalisasi teknologi pengolahan
minuman (fungsional) jeli dari ikan lele dengan mencari perlakuan penghilangan
bau amis, perbandingan antara ikan lele dan air yang akan digunakan dan
penentuan konsentrasi gelling agent dalam skala laboratorium.
Pada tahun kedua penelitian dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama
adalah penentuan senyawa fungsional asam amino esensial dan asam lemak
esensial, omega-3, omega-6 dan omega-9) dalam bahan baku daging ikan lele dan
dalam minuman Jelly Drink Ikan Lele. Penentuan asam amino esensial
menggunakan metoda kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT/HPLC) sedangkan
asam lemak esensial menggunakan metoda kromatografi gas (GC ataupun UPLC).
Tahap penelitian berikutnya adalah penentuan parameter kritis dari minuman
jeli ikan lele pada suhu penyimpanan 45˚C dan diamati setiap 24 jam sekali.
Kemudian dilakukan pengamatan secara organoleptik terhadap warna, rasa dan
kenampakan hingga produk minuman jeli ikan lele dianggap rusak, yang ditandai
dengan penolakan produk oleh 50% dari panelis. Setelah itu dilakukan analisa
mikrobiologi yaitu angka lempeng total, kimia (protein) dan fisika (viskositas)
pada

produk

minuman

fungsional

Jelly

Drink

ikan

lele.

Metoda

penentuan/pendugaan umur simpan produk menggunakan pendekatan persamaan
Arrhenius.
Rancangan perlakuan pada penelitian ini terdiri dari 2 (dua) kali ulangan dan
2 (dua) variabel, yaitu hubungan yang meliputi lama penyimpanan dan parameter
yang digunakan, maka diambil variabel bebas X = lama penyimpanan selama 30
hari yang diamati 5 hari sekali dimulai dari hari ke 0 untuk analisis viskositas dan
jumlah total mikroba, sedangkan untuk analisis kadar protein diamati pada hari
ke-0, hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30. Variabel tak bebas Y = nilai respon yang
diukur yaitu analisis kadar air, analisis kadar protein dan jumlah total mikroba
yang akan disimpan pada tiga suhu yang berbeda yaitu pada suhu chilling 5°C,
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100C dan pada suhu ruang 25°C, sehingga akan didapatkan data pada setiap suhu
yang akan di representasikan kedalam kurva regresi linear dimana kurva tersebut
akan menunjukkan perubahan yang terjadi dari respon yang diukur pada setiap
kondisi suhu selama proses penyimpanan berlangsung sehingga dengan
persamaan regresi linear maka dapat diketahui perubahan kimia dan mikrobiologi
pada muniman jeli ikan lele selama penyimpanan tersebut berdasarkan respon
yang diuji.
Hasil dari data tersebut selanjutnya diplot ke dalam bentuk kurva sehingga
akan didapatkan regresi liniernya. Persamaan regresi linier :
y = a + bX
Dimana :
y

= Variabel yang diukur (kadar protein, kadar air, jumlah mikroba)

a

= Konstanta

b

= Koefisien regresi (nilai peningkatan jika bernilai positif

ataupun penurunan jika bernilai negatif)
X

= lama penyimpanan (hari)

Penggunaan regresi linier akan memperoleh koefisien determinasi (r).
Setiap nilai b yang diperoleh merupakan konstanta penurunan mutu setiap
suhu penyimpanan. Selanjutnya nilai-nilai k ditetapkan dalam rumus
Arrhenius yaitu :
k = ko x e-Ea(R/T)
atau
ln k = ln ko – Ea/RT
Dimana,
k

= konstanta penurunan mutu

ko = konstanta (tidak tergantung suhu)
Ea = energy aktivasi
T = suhu mutlak (273 + ˚C)
R = konstanta gas (1,986 kal/mol)
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Karena ln k dan –Ea/RT merupakan bilangan konstanta maka persamaan
tersebut dapat ditulskan sebagai berikut :
ln k = A + B x 1/T
Sehingga apabila setiap nilai ln k dan 1/T diplotkan dalam sebuah grafik,
maka akan diperoleh gambar sebagai berikut :

Gambar 4.1. Grafik hubungan antara ln k dengan 1/T (Syarif dan Halid, 1992)
Setelah nilai ln k dan 1/T diplotkan dalam sebuah grafik, nilai E dapat
diperoleh sebagai berikut :
-Ea/R = B
ln ko = A
Jika telah diketahui besarnya penurunan mutu (k) tersebut, maka dihitung
umur simpan menggunakan persamaan sebagai berikut :
Persamaan kinetika untuk ordo nol (n=0) :
ts = (At – A0)/k
Persamaan reaksi untuk orde satu (n = 1) :
ts = [(ln A0/ln At)]/k
Keterangan :
Ao = mutu awal
At – mutu akhir (mutu produk yang tidak layak konsumsi)
ts = waktu kadaluarsa
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Tahapan penelitian pendugaan umur simpan, seperti yang digambarkan pada
Diagram alir penelitian dibawah ini:
Ikan Lele
Segar

Ikan lele
tidak segar

Sortasi
Air Bersih

Air Perasan
Lemon 20%

Pencucian

Air kotor

Trimming

Kepala,Organ
dalam, Kulit
dan Tulang
Ikan

Daging
Ikan Lele
Perendaman
t = 30’

Air Bersih

Air : Daging
Ikan Lele
(3 : 1)

Pencucian

Air Perasan
Jeruk Lemon

Penirisan

Air Kotor

Penghancuran

Bubur Daging
Ikan Lele

Penyaringan

Sari Daging
Ikan Lele

@
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Ampas Daging
Ikan Lele

@
Gula 15%
Jelly Powder
0.4%,
Pencampuran
Pemanasan &
Pengadukan
T = 80°C
t = 5 menit
Botol plastik
350 ml

Uap Air

Pengemasan

Minuman Jeli
Ikan Lele Dalam
Kemasan
Penyimpanan
Pada suhu 450C dan diamati setiap 24
jam sekali sampai produk mengalami
penolakan dr 50% panelis

Penentuan Batas Kritis
(Organoleptik)

Analisis:
1. Respon Kimia
2. Respon Mikrobiologi

Gambar 4.2. Diagram Alir Penelitian Awal Pendugaan Umur Simpan Minuman
Jeli Ikan Lele
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Ikan Lele
Segar

Ikan lele
tidak segar

Sortasi
Air Bersih

Air Perasan
Lemon 20%

Pencucian

Air Kotor

Trimming

Kepala,Organ
dalam Kulit
dan Tulang
Ikan

Daging
Ikan Lele
Perendaman
t = 30’

Air Bersih

Air : Daging
Ikan Lele
(3 : 1)

Pencucian

Air Perasan
Jeruk Lemon

Penirisan

Air Kotor

Penghancuran

Bubur Daging
Ikan Lele

Penyaringan

Sari Daging
Ikan Lele

@
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Ampas Daging
Ikan Lele

Gula 15%
Jelly Powder
0.4%,
Pencampuran
Pemanasan &
Pengadukan
T = 80°C
t = 5 menit

Botol Plastik
350ml

Uap Air

Pengemasan

Minuman Jeli
Ikan Lele Dalam
Kemasan

Penyimpanan
Suhu 50C, 100C dan 250C,
selama 30 hari

Analisis Respon setiap 2 hari
sekali
1. Respon Kimia
2. Respon Mikrobiologi

Pendugaan Umur Simpan
Menggunakan Metode Arrhenius

Gambar 4.3. Diagram Alir Penelitian Pendugaan Umur Simpan Minuman Jeli
Ikan Lele
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan luaran yang dicapai.
5.1.

Hasil Penelitian

5.1.1. Penelitian Tahap Pertama
Penelitian tahap pertama bertujuan mengidentifikasi senyawa-senyawa
fungsional asam amino esensial, asam lemak esensial, omega-3, omega-6 dan
omega-9 yang terdapat dalam ikan lele dan pada produk minuman jeli ikan lele.
5.1.1.1. Penentuan Asam Amino Esensial dalam Daging Ikan Lele
Beberapa asam amino esensial dominan yang terdeteksi pada ikan lele
sangkuriang adalah Fenilalanin, Leusin dan Lisin, seperti ditampilkan pada Tabel
5.1.
.Tabel 5.1. Kandungan Asam Amino Esensial Pada Ikan Lele
Asam Amino
Jumlah (%)
Arginin
6.3a)
6.31b)
Histidin
2.8
2.10
Isoleusin
4.3
4.41
Leusin
9.5
9.31
Lisin
10.5
10.29
Metionin
1.4
1.58
Fenilalanin
4.8
4.94
Treonin
4.8
4.88
Valin
4.7
4.80
Triptopan
0.8
0.78
Keterangan: a) adalah kadar asam amino berdasarkan referensi Astawan (2009);
b) adalah kadar asam amino esensial lele Sangkuriang hasil analisis.
Hasil analisis menunjukkan perbedaan kadar dari masing-masing asam amino. Hal
ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah faktor pakan yang diberikan
dan umur dari ikan (Willy, 2010).
Adapun profil asam amino esensial dalam produk minuman jeli ikan lele
seperti ditunjukkan pada Tabel 5.2.
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Tabel 5.2. Profil Asam Amino Pada Minuman Fungsional Jeli Ikan Lele
No.

Asam Amino

Kadar (%)

Metode

1

L-Fenilalanin

4.19

UPLC

2

L-Isoleusin

4.21

UPLC

L-Prolin

4.49

L-Valin

4.09

L-Alanin

4.04

L-Arginin

6.13

L-Serin

2.65

UPLC

L-Asam glutamat

4.38

UPLC

Glisin

9.93

UPLC

3
4

UPLC
UPLC

5
6
7
8
9

UPLC

10
11

L-Lisin

9.28

L-Asam Aspartat

UPLC

12

L-Leusin

2.06
8.82

L-Tirosin

0.44

UPLC

13

L-Threonin

1.58

UPLC

L-Histidin

1.02

UPLC

14
15

UPLC

Data analisis pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa asam amino yang dikandung
dalam minuman jeli ikan lele ini masih memiliki kadar yang tinggi terutama untuk
asam amino fenilalanin, leusin, isoleusin, dan arginine dimana keberadaannya
sangat diperlukan oleh anak-anak sampai orang dewasa. Terutama untuk asam
amino esensial fenilalanin, leusin dan isoleusin memiliki kadar yang lebih tinggi
dibandingkan asam amino lainnya serta memenuhi standar FAO (FAO, 1995).
Lisin merupakan asam amino esensial yang sangat dibutuhkan tubuh sebagai
bahan dasar antibodi, memperlancar sisem sirkulasi darah, dan mempertahankan
pertumbuhan sel-sel normal. Bersama prolin dan vitamin C akan membentuk
jaringan kolagen serta menurunkan kadar trigliserida darah yang berlebih.
Kekurangan lisin menyebabkan mudah lelah, sulit berkonsentrasi, rambut rontok,
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anemia, pertumbuhan terhambat, dan kelainan reproduksi.Daging lele juga
mengandung arginin yang berfungsi untuk memproduksi hormon pertumbuhan
manusia.Arginin juga membantu meningkatkan kesehatan otot dan mengurangi
pembentukan lemak tubuh dan juga dapat menghambat pertumbuhan kanker
payudara (FAO, 1995). Menurut Fennema (1996) asam amino fenilalanin dan
leusin termasuk kedalam struktur yang hidropobik yang dimana asam amino
tersebut lebih stabil dalam keadaan panas. Sehingga menunjukan bahwa
penurunan asam amino fenilalanin dan leusin pada ikan lele tidak menurun drastis
setelah diolah menjadi minuman jeli ikan lele. Sedangkan asam amino lisin bukan
asam amino yang bersifat hidropobik sehingga penurunan asam amino nya lebih
besar dibandingkan leusin dan fenilalanin.

5.1.1.2. Identifikasi Senyawa Fungsional Asam Lemak Dalam Minuman Jeli
Ikan Lele
Disamping mengandung asam amino, pada minuman jeli ikan lele juga
ternyata mengandung asam lemak esensial omega-3, omega-6, omega-9,
Eicosapentaenoic Acid (EPA) dan Docosahexanoic Acid (DHA), seperti tertera
dalam Tabel 5.3.
Tabel 5.3. Komposisi Asam Lemak Esensial Dalam Minuman Fungsional Jeli
Ikan Lele
Asam Lemak

Kadar Asam Lemak (%)

Omega-3

3,19

EPA

2,23

DHA

0,96

Omega-6

9,94

Omega-9

32,19

Data pada Tabel 5.2 dan 5.3 diatas, menunjukkan bahwa minuman jeli
ikan lele ini memiliki senyawa-senyawa fungsional asam amino esensial yang
diperlukan oleh tubuh baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Asam lemak
omega-3 (linolenat) dan asam lemak omega-6 (asam linoleat) merupakan asam
lemak essensial. Kekurangan asam lemak omega-3 menimbulkan gangguan saraf

23

dan penglihatan. Disamping itu kekurangan asam lemak esensial menghambat
pertumbuhan pada bayi dan anak-anak, kegagalan reproduksi serta gangguan pada
kulit, ginjal, dan hati (Almatsier, 2009; Willy, 2009).

5.1.2. Penelitian Tahap Kedua
Pada penelitian tahap kedua ini dilakukan penentuan umur simpan dari
sampel minuman fungsional jeli ikan lele yang disimpan pada suhu berbeda.
Pendugaan umur simpan dilakukan secara matematis melalui pendekatan Hukum
Arrhenius. Sebelumnya dilakukan penentuan batas kritis terhadap parameter
Angka Lempeng Total (ALT), kadar proten dean nilai viskositas dari minuman
jeli ikan lele. Batas kritis ini merupakan batas dimana minuman jeli ikan lele
sudah ditolak oleh panelis lebih dari 50% panelis.

5.1.2.1. Penentuan Batas Kritis
Pengujian dilakukan dengan penyimpanan minuman jeli ikan lele yang sudah
dikemas dalam kemasan plastik nilon pada suhu 45oC lalu dilakukan pengujian
organoleptik setiap 1 hari sekali hingga 50% panelis sudah memberikan respon
penolakan terhadap sampel. Parameter yang diujii dalam uji organoleptik ini
adalah aroma, kenampakan, dan warna. Sampel yang sudah tidak diterima oleh
50% panelis kemudian dilakukan pengujian dengan parameter TPC (Total Plate
Count) sehingga didapatkan batas kritis dari minuman jeli ikan lele yang telah
dikemas dalam kemasan botol plastik berdasarkan parameter tersebut.
Tabel 5.4 . Hasil Uji Organoleptik Penentuan Batas Kritis
Atribut
Hari KeWarna
Aroma
Kenampakan
0
4.87
5.00
4.93
1
4.07
4.00
4.00
2
2.20
2.40
2.53

Respon Penolakan
1.3%
19.53%
50.33%

Berdasarkan pada pengujian organoleptik, diketahui bahwa pada
penyimpanan hari ke 2 minuman jeli ikan lele sudah menunjukan penurunan mutu
berdasarkan atribut warna, aroma dan kenampakan. Sehingga pada hari ke-2
tersebut dilakukan analisis TPC (Total Plate Count), kadar protein, dan viskositas.
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Ketiga pengukuran tersebut digunakan untuk menentukan batas kritis. Hasil dari
pengujian batas kritis minuman jeli ikan lele dapat dilihat pada Tabel 5.5.
Tabel 5.5. Hasil Pengujian Batas Kritis Minuman Jeli Ikan Lele
Parameter
Hari Ke-0
Batas Kritis
TPC (Total Plate Count)
25 CFU/g
109 CFU/g
Kadar Protein
2.476%
1.756%
Viskositas
4327 cP
2476
cP

5.1.2.2. Pendugaan Umur Simpan
Penelitian tahap kedua dilakukan untuk menduga umur simpan minuman
jeli ikan lele menggunakan uji mikrobiologi (metode angka lempeng total), uji
viskositas,menggunakan viskometer serta uji protein (metode Lowry) dalam
minuman jeli ikan lele selama masa penyimpanan pada suhu 5˚C, !0˚C, dan 25˚C
kemudian disimpan selama 30 hari. Data hasil uji mikrobiologi dan kimia tersebut
dihitung menggunakan pendekatan model Arrhenius.
Sampel disimpan pada chiller dan refrigerator untuk suhu 5˚C dan 10˚C
sedangkan untuk suhu 25˚C disimpan dalam inkubator untuk menjaga suhu tetap
konstan. Sampel disimpan selama 30 hari dan pengamatan yang dilakukan selama
5 hari sekali untuk respon mikrobiologi dan viskositas yaitu hari ke-0, hari ke-5,
hari ke-10, hari ke-15, hari ke-20, hari ke-25 dan hari ke-30, sedangkan untuk
analisis protein dilakukan 10 hari sekali yaitu hari ke-0, hari ke-10, hari ke,20 dan
hari ke-30.
5.1.2.3. Angka Lempeng Total
Menurut Pelczar (2005), kebanyakan bahan pangan merupakan media yang
baik

bagi

pertumbuhan

mikroorganisme.

Pada

keadaan

fisik

yang

menguntungkan, terutama pada kisaran suhu 7-60oC mikroorganisme akan
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tumbuh sehingga akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam hal penampilan,
rasa, bau serta sifat-sifat lain pada bahan pangan.
Aspek mikrobiologi mempunyai peranan sangat penting dalam penilaian
mutu produk pangan karena pada beberapa jenis produk pangan cepat mengalami
penurunan mutu. Hasil pengamatan dan perhitungan berdasarkan jumlah total
mikroba dengan menggunakan metode angka lempeng total selama penyimpanan
minuman jeli ikan lele dalam kemasan botol plastik yang disimpan pada suhu
5oC, 10oC dan 25oC dapat dilihat pada Tabel 5.6.
Tabel 5.6. Total Mikroba Minuman Jeli Ikan Lele Untuk Ordo 0
Suhu Penyimpanan
Waktu Penyimpanan
0
5C
100C
(Hari)
CFU/g
CFU/g
0
150
150
5
1090
1580
10
1210
1730
15
1980
2820
20
2350
3440
25
3030
4370
30
3850
5030

Tabel 5.7. Total Mikroba Minuman Jeli Ikan Lele Untuk Ordo 1
Suhu Penyimpanan
Waktu Penyimpanan
0
5C
100C
(Hari)
Ln
Ln
0
5.010
5.010
5
6.994
7.365
10
7.098
7.456
15
7.591
7.944
20
7.762
8.143
25
8.016
8.383
30
8.256
8.523
*Keterangan : TBUD = Terlalu Banyak Untuk Dihitung
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250C
CFU/g
150
1830
2940
3700
TBUD
TBUD
TBUD

250C
Ln
5.010
7.512
7.986
8.216
TBUD
TBUD
TBUD

Untuk mengetahui ordo yang tepat, dilakukan pemetaan data antara
parameter Angka Lempeng Total (ALT) terhadap waktu penyimpanan untuk ordo
reaksi 0 dan ordo reaksi 1 yang disajikan pada Gambar 5.1 dan 5.2.

6000
y = 156.64x + 381.79
R² = 0.9831

5000
y = 235.2x + 391
R² = 0.97

Cfu/gr

4000
3000

y = 115.14x + 224.29
R² = 0.9806

2000
1000
0
0

10

20

30

Lama Penyimpanan (Hari)

*Keterangan : ♦ adalah penyimpanan pada suhu 5˚C; ■ adalah penyimpanan pada suhu
10˚C dan▲ adalah penyimpanan pada suhu 25˚C

Gambar 5.1. Grafik Perubahan Total Mikroba Minuman Jeli Ikan Lele Untuk
Ordo 0.
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y = 0.0947x + 6.1258
R² = 0.7268

y = 0.2018x + 5.6677
R² = 0.7784

9,0000
8,0000
7,0000

y = 0.0889x + 5.9136
R² = 0.7811

Cfu/gr

6,0000

5,0000
4,0000
3,0000
2,0000
1,0000
0,0000
0

5

10

15

20

25

30

Lama Penyimpanan

Keterangan : ♦ adalah penyimpanan pada suhu 5˚C; ■ adalah penyimpanan pada
suhu 10˚C dan▲ adalah penyimpanan pada suhu 25˚C

Gambar 5.2. Grafik Perubahan Total Mikroba Minuman Jeli Ikan Lele Untuk
Ordo 1.
Tabel 5.8. Persamaan Regresi Linier parameter Angka Lempeng Total (ALT)
Suhu
Persamaan Regresi Linier
R2
(˚C)
Ordo 0
Ordo 1
Ordo 0
Ordo 1
5
y =115,14x + 224,29 y =0,0947x + 6,1258
0,9806
0,7268
10 y =156,64x + 381,79 y =0,0889x + 5,9136
0,9831
0,7811
25 y =235,2x + 391
y =0,2018x + 5,6677
0,97
0,7784
Setelah data regresi linier di dapat. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai
koefisien determinasi (R2) tiap persamaan regresi linier untuk mendapatkan ordo
yang sesuai. Setelah nilai koefisien masing-masing ordo didapat, selanjutnya
dilakukan penetapan kinetika ordo reaksi. Ordo reaksi dengan nilai R2 lebih besar
adalah ordo reaksi yang digunakan untuk menentukan umur simpan.
Setelah data tersebut diplotkan ke dalam ordo 0 dan ordo 1, maka ordo
reaksi yang paling sesuai adalah ordo reaksi yang mempunyai nilai koefisien
determinasi (R2) paling tinggi yaitu ordo 0. Kemudian, didapatkan nilai k dari
masing-masing persamaan regresi ordo 0. Nilai k kemudian diplotkan ke dalam
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grafik yang dapat dilihat pada Gambar dengan 1/T sebagai sumbu x dan ln k
sebagai sumbu y.

5,5000

y = -2813x + 14.92
R² = 0.9653

5,4000
5,3000
Ln k

5,2000
5,1000
5,0000

Series1

4,9000

Linear (Series1)

4,8000
4,7000
0,0033 0,0034 0,0034 0,0035 0,0035 0,0036 0,0036 0,0037

1/T (K)

Gambar 5.3. Grafik hubungan ln K dan 1/T parameter Angka Lempeng Total
(ALT)
Hasil pengamatan menunjukan bahwa dengan semakin bertambahnya waktu
penyimpanan maka akan semakin banyak pula jumlah mikroorganisme yang
tumbuh dalam bahan

pangan tersebut. Suhu merupakan faktor ekstrim dari

berkembangnya pertumbuhan mikroorganisme, karena setiap mikroorganisme
memiliki suhu minimum, optimum dan maksimum untuk tumbuh (Fardiaz, 1992).
Adanya aktivitas mikroorganisme akan mengakibatkan perubahan baik
secara fisik, kimia, mikroorganisme dan organoleptik. Penguraian ini diakibatkan
oleh metabolisme mikroorganisme, salah satunya seperti penguraian karbohidrat.
Mikroorganisme khususnya aerobik dapat menguraiakan karbohidrat menjadi CO2
dan H2O (Soeparno, 2005).
Mikroorganisme merupakan penyebab kebusukan pangan, tumbuhnya
mikroorganisme didalam bahan pangan dapat mengubah komposisi bahan pangan.
Jumlah mikroorganisme akan meningkat seiring lamanya penyimpanan dan suhu
dimana produk di simpan. Lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan bakteri
yang menyebabkan bakteri dapat tumbuh secara maksimal (Suswini, 2009).
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Semakin tinggi suhu penyimpanan maka semakin besar kenaikan jumlah
mikroba yang terjadi begitupun sebaliknya. Suhu berperan dalam pertumbuhan
jasad renik, apabila suhu naik, kecepatan metabolisme dan pertumbuhan
dipercepat, apabila suhu turun, kecepatan metabolisme juga turun dan
pertumbuhan diperlambat, tetapi apabila suhu naik turun maka tingkat
pertumbuhan mugkin terhenti, komponen sel menjadi tidak aktif dan sel – sel
dapat mati. (Effendi, 2009)

5.1.2.4.Viskositas
Viskositas adalah

karakteristik dari makromolekul yang berhubungan

langsung dengan kemampuan untuk mengalir tetapi tidak langsung berhubungan
dengan ukuran dan bentuk molekul. Semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu
ekstraksi maka viskositas pektin semakin rendah (Budiyanto, 2008).
Hasil pengamatan dan perhitungan berdasarkan parameter viskositas dengan
menggunakan viskometer Brookfiled selama penyimpanan minuman jeli ikan lele
dalam kemasan plastik nilon yang disimpan pada suhu 5˚C, 10˚C dan 25˚C dapat
dilihat pada Tabel 5.9 dan 5.10

Tabel 5.9. Viskositas Minuman Jeli Ikan Lele Untuk Ordo 0
Suhu Penyimpanan
0
Waktu Penyimpanan (Hari)
5C
100C
cP
cP
0
4327
4327
5
3613
2783
10
3187
2441
15
2579
2214
20
2304
2178
25
2178
1762
30
2118
1442

30

250C
cP
4327
1968
1752
1569
1476
1278
982

Tabel 5.10. Viskositas Minuman Jeli Ikan Lele Untuk Ordo 1.
Suhu Penyimpanan
0
Waktu Penyimpanan (Hari)
5C
100C
cP
cP
0
8.373
8.373
5
8.192
7.931
10
8.067
7.800
15
7.855
7.730
20
7.742
7.686
25
7.686
7.474
30
7.658
7.658

250C
cP
8.373
7.585
7.469
7.358
7.297
7.153
6.928

Untuk mengetahui ordo yang tepat, dilakukan pemetaan data antara
parameter viskositas terhadap waktu penyimpanan untuk ordo reaksi 0 dan ordo
reaksi 1 yang disajikan pada Gambar 5.4 dan 5.5.

Gambar 5.4. Grafik ordo nol perubahan viskositas minuman jeli ikan lele selama
penyimpanan.
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Keterangan : ♦ adalah penyimpanan pada suhu 5˚C; ■ adalah penyimpanan pada suhu
10˚C dan▲ adalah penyimpanan pada suhu 25˚C

Gambar 5.5. Grafik perubahan viskositas ordo satu minuman jeli ikan lele selama
penyimpanan.
Tabel 5.11. Persamaan Regresi Linier Parameter Viskositas
Suhu
Persamaan Regresi Linier
(˚C)
Ordo 0
Ordo 1
5
y = -74,143x + 4013 y = -0,0249x + 8,3119
10
y = -78,14x + 3627,4 y = -0,0312x + 8,2145
25
y = -83,507x + 3160 y = -0,0392x + 8,0338

R2
Ordo 0
0,9123
0,8193
0,6565

Ordo 1
0,9464
0,9133
0,8239

Setelah data regresi linier di dapat. Selanjutnya dilakukan perhitungan
nilai koefisien determinasi (R2) tiap persamaan regresi linier untuk mendapatkan
ordo yang sesuai. Setelah nilai koefisien masing-masing ordo didapat, selanjutnya
dilakukan penetapan kinetika ordo reaksi. Ordo reaksi dengan nilai R2 lebih besar
adalah ordo reaksi yang digunakan untuk menentukan umur simpan.
Setelah data tersebut diplotkan ke dalam ordo 0 dan ordo 1, maka ordo
reaksi yang paling sesuai adalah ordo reaksi yang mempunyai nilai koefisien
determinasi (R2) paling tinggi yaitu ordo 0. Kemudian, didapatkan nilai k dari
masing-masing persamaan regresi ordo 1. Nilai k kemudian diplotkan ke dalam
grafik yang dapat dilihat pada Gambar dengan 1/T sebagai sumbu x dan ln k
sebagai sumbu y.
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Gambar 5.6. Grafik hubungan ln K dan 1/T parameter viskositas.
Hasil pengamatan menunjukan bahwa viskositas selama penyimpanan
mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi mengakibatkan viskositas
menurun. Berdasarkan gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa pada kondisi
penyimpanan dengan suhu rendah penurunan viskositas semakin lambat
dibandingkan dengan suhu tinggi. Hal itu menunjukan bahwa semakin tinggi suhu
dan semakin lama waktu penyimpanan maka viskositas akan semakin rendah.
Kekentalan dipengaruhi oleh faktor pemanasan, dimana semakin banyak
bahan padatan yang ditambahkan ke dalam larutan, maka titik didihnya semakin
tinggi, sehingga waktu yang diperlukan untuk proses pemanasan semakin lama.
Semakin lama proses pemanasan maka semakin banyak air yang menghilang
karena adanya penguapan sehingga viskositas akan semakin tinggi (Desrosier,
1988).
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Menurut Daniyah (2012), semakin lama waktu penguapan maka akan
menyebabkan kenaikan viskositas. Hal ini disebabkan karena air yang menguap
akan semakin banyak dan total padatan terlarut semakin meningkat, sehingga
viskositas akan meningkat.
Untuk meningkatkan kekentalan pada produk makanan dan minuman
ditambahkan bahan penstabil. Bahan penstabil atau hidrokoloid adalah polimer
berantai panjang dengan berat molekul tinggi yang larut atau terdispersi dalam air
dan mampu meningkatkan viskositas (Glicksman, 1969).
5.1.2.5.Protein
Protein merupakan salah satu kelompok bahan makronutrien, tidak seperti
bahan makronutrien lain (lemak dan karbohidrat), protein ini berperan lebih
penting dalam pembentukan biomolekul dari pada sebagai sumber energi
(Sudarmadji, 1996).
Protein berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur dalam tubuh.
Protein berperan sebagai zat pembangun, yaitu membentuk jaringan – jaringan
baru dalam tubuh dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Protein juga
berperan dalam mengatur berbagai proses dalam tubuh dengan membentuk zat –
zat pengatur proses dalam tubuh, mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan
dan pembuluh darah. Sifat amfoter protein yang dapat bereaksi dengan asam dan
basa dapat mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. (Winarno, 1991)
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 5.12
dan 5.13 bahwa kadar protein pada minuman jeli ikan lele selama penyimpanan
mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya suhu dan lama penyimpanan.
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Selama penyimpanan kadar protein relatif berkurang ini karena adanya aktivitas
mikroba yang menguraikan protein. (Sedjati, 2006)
Tabel 5.12. Perubahan Kadar Protein Minuman Jeli Ikan Lele Untuk Ordo 0
Hari
5
10
25
0
2.332
2.332
2.332
10
1.988
1.22
0.912
20
1.580
1.044
0.840
30
1.132
1.036
0.792
Tabel 5.13. Perubahan Kadar Protein Minuman Jeli Ikan Lele Untuk Ordo 1
Hari
5
10
25
0
0.847
0.847
0.847
10
0.687
0.199
-0.092
20
0.457
0.043
-0.174
30
0.124
0.035
-0.233
Untuk mengetahui ordo yang tepat, data tersebut diplot ke dalam kurva
antara kadar protein terhadap waktu penyimpanan untuk ordo reaksi 0 dan ordo
reaksi 1.

Keterangan : ♦ adalah penyimpanan pada suhu 5˚C; ■ adalah penyimpanan pada suhu
10˚C dan▲ adalah penyimpanan pada suhu 25˚C

Gambar 5.7. Grafik Perubahan Protein Ordo Nol Minuman Jeli Ikan Lele Selama
Penyimpanan.
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Keterangan : ♦ adalah penyimpanan pada suhu 5˚C; ■ adalah penyimpanan pada suhu
10˚C dan▲ adalah penyimpanan pada suhu 25˚C

Gambar 5.8. Grafik Perubahan Protein Ordo Satu Minuman Jeli Ikan Lele Selama
Penyimpanan.

Tabel 5.14. Persamaan Regresi Linier Parameter Protein
Suhu
Persamaan Regresi Linier
(˚C)
Ordo 0
Ordo 1
5
y = -0,0401x +
y = -0,024x + 0,8885
2,3582
10
y = -0,0406x +
y = -0,0259x + 0,6695
2,0176
25
y = -0,0469x +
y = -0,0332x + 0,5851
1,9228

R2
Ordo 0
0,9966

Ordo 1
0,9742

0,7119

0,7558

0,6635

0,7073

Setelah data regresi linier di dapat. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai
koefisien determinasi (R2) tiap persamaan regresi linier untuk mendapatkan ordo
yang sesuai. Setelah nilai koefisien masing-masing ordo didapat, selanjutnya
dilakukan penetapan kinetika ordo reaksi. Ordo reaksi dengan nilai R2 lebih besar
adalah ordo reaksi untuk digunakan menentukan umur simpan.
Setelah data tersebut diplotkan ke dalam ordo 0 dan ordo 1, maka ordo
reaksi yang paling sesuai adalah ordo reaksi yang mempunyai nilai koefisien
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determinasi (R2) paling tinggi yaitu ordo 1. Kemudian, didapatkan nilai k dari
masing-masing persamaan regresi ordo 1. Nilai k kemudian diplotkan ke dalam
grafik yang dapat dilihat pada Gambar dengan 1/T sebagai sumbu x dan ln k
sebagai sumbu y.

Gambar 5.9. Grafik Hubungan ln K dan 1/T Parameter Protein.
Pendugaan umur simpan minuman jeli ikan lele dihitung menggunakan
persamaan regresi liniear yang memiliki nilai energi aktivasi terendah. Dari
masing-masing persamaan diperoleh nilai k yang dapat digunakan untuk
menghitung umur simpan produk. Nilai k diperoleh dari rumus lnk =lnk0Ea/R(1/T), dimana lnk0=intersep, Ea/R=slope. Nilai k yang diperoleh kemudian
dimasukkan dalam persamaan kinetika reaksi berdasarkan ordo reaksinya.
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Tabel 5.15. Persamaan Arrhenius dan Energi Aktivasi Setiap Parameter
Energi aktivasi
No
Parameter
Persamaan Arrhenius
(kal/mol)

1

ALT

ln k = -2831(1/T)+14,92

5586,62

2

Viskositas

ln k = -1750,7(1/T)+2,6531

3476,89

3

Protein

ln k = -1355,4(1/T)+1,1415

2691,82

Pendugaan umur simpan minuman jeli ikan lele dihitung menggunakan
regresi liniear dari parameter yang memiliki nilai energi aktivasi terendah karena
semakin rendah energi aktivasi yang didapat, maka suatu raeaksi akan
berlangsung lebih cepat sehingga lebih vepat pula mempengaruhi penurunan mutu
suatu produk. Persamaan yang diperoleh untuk menduga umur simpan minuman
jeli ikan lele yaitu y=-1335,4x+1,1415 dengan energy aktivasi protein sebesar
2691,82 kal/mol, sehingga diperoleh umur simpan minuman jeli ikan lele yang
dijelaskan pada tabel.
Hasil pengamatan dan perhitungan parameter protein pada minuman jeli
ikan lele terhadap waktu penyimpanan akan di dapatkan konstanta laju penurunan
mutu pada parameter protein. Penurunan mutu protein mengikuti reaksi ordo 1
yang kemudian di dapatkan umur simpan (ts) minuman jeli ikan lele dengan
menggunakan rumus :
Persamaan kinetika untuk ordo satu :

ts =
Maka diperoleh umur simpan (ts) pada produk minuman jeli ikan lele sesuai
dengan hasil perhitungan dalam lampiran.
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Tabel 5.16. Umur Simpan Minuman Jeli Ikan Lele
Suhu
Nilai k

Umur simpan
(Hari)

˚C

K

5

278

0,024

285

10

283

0,026

164

25

298

0,033

110

Pendugaan umur simpan minuman jeli ikan lele dihitung menggunakan
persamaan regresi liniear yang memiliki nilai energi aktivasi terendah karena
semakin rendah energi aktivasi yang didapat, maka suatu raeaksi akan
berlangsung lebih cepat sehingga lebih cepat pula mempengaruhi penurunan mutu
suatu produk.. Umur simpan yang didapat dari energi aktivasi protein tidak sesuai
dengan teori dikarenakan data yang didapat dari hasil analisis protein lebih rendah
dibandikan dengan ke tiga parameter lainnya. Energi aktivasi yang digunakan
adalah viskositas dimana hasil dari pendugaan umr simpan berdasarkan parameter
viskositas pada suhu 5˚C yaitu 42 hari,10˚C yaitu 41 hari dan 25˚C yaitu 30 hari.
Kenaikan suhu dapat menyebabkan terjadinya kecepatan reaksi yang lebih
besar dimana hal tersebut ditunjukkan oleh kemiringan garis yang semakin tajam
dan konstanta penurunan mutu yang semakin besar. Jika kecepatan reaksi besar
maka produk akan semakin cepat rusak, maka semakin pendek umur simpannya.
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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan
Setelah

melaui

identifikasi

terhadap

senyawa-senyawa

fungsional

minuman Jeli Ikan Lele dalam kemasan botol plastik dapat disimpulkan
mengandung asam-asam amino esensial terutam Lisin, Leusin, Isoleusin,
Fenilalanin dan Arginin berturut-turut sebesar 9,28%; 8,82%, 4,21%; 4,19 dan
6,13%. Disamping itu memiliki kandungan asam lemak esemnsial Omega-3,
Eicosapentaenoic Acid (EPA), Docosahexanoic Acid (DHA), omega-6 dan
omega-9 berturut-turut sebesar 3,19%; 2,23%; 0,96%, 9,94% dan 32,19%.
Berdasarkan pada pengujian organoleptik, diketahui bahwa pada
penyimpanan hari ke 2 minuman jeli ikan lele sudah menunjukan penurunan mutu
berdasarkan atribut warna, aroma dan kenampakan. Respon ALT pada batas kritis
adalah 109 CFU/g, dengan kadar protein sebesar 1,76% dan viskositas sebesar
2476 cP.
Energi aktivasi pada parameter ALT, protein dan viskositas berturut-turut
sebesar 5586,62 kal/mol; 2691,82 kal/mol dan 3476,89 kal/mol. Umur simpan
yang terpilih adalah berdasarkan nilai energy aktivasi terendah yaitu parameter
protein.
Berdasarkan parameter terpilih umur simpan produk minuman jeli ikan
lele pada suhu 25˚C yaitu 110 hari, pada suhu10˚C yaitu 164 hari dan pada 5˚C
yaitu 285 hari.

6.2. SARAN
1. Perlu dilakukan penelitian lebih spesifik mengenai jenis mikroba pada analisis
mikrobiologi produk minuman jeli ikan lele.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada kemasan plastik yang akan
digunakan terhadap produk minuman jeli ikan lele.
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Gambar L.1. Sampel Minuman Jeli Ikan Lele Terpilih

Gambar L.2. Minuman Jelly Drink Ikan Lele Strawberry Flavour
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Gambar L.3. Minuman Jelly Drink Ikan Lele Rasa Cokelat

Gambar 8. Minuman Jelly Drink Ikan Lele Rasa Strawberry dan Cokelat
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Gambar 9. Minuman Jelly Drink Ikan Lele Dalam Kemasan Standing Pouch

47

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

KARAKTERISTIK MINUMAN JELI IKAN LELE (Clarias sp.) YANG
DIPENGARUHI OLEH PEMANIS DAN KARAGENAN
Willy Pranata Widjaja*), Sumartini, K.N. Salim
Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan
Jl. Dr. Setiabudhi No. 9,Bandung, 40153, Indonesia
*)
Corresponding author. E-mail : willy_tp@unpas.ac.id

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian megenai karakteristik minuman jeli ikan lele
yang dipengaruhi oleh konsentrasi pemanis buatan dan karagenan. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan informasi mengenai produk diversifikasi ikan lele
menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis dan memiliki nilai gizi yang
tinggi.
Penelitian dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan untuk
mengetahui jenis pemanis buatan yang sesuai untuk minuman jeli ikan lele.
Penentuan berdasarkan uji skala hedonik dengan parameter warna, aroma, dan
rasa. Sedangkan tahap kedua dilakukan untuk menentukan konsentrasi jenis
pemanis buatan terpilih (sakarin:siklamat) dengan konsentrasi 0.02% : 0.06% b/b;
0.014% : 0.042% b/b; 0.01% : 0.03% b/b dan konsentrasi karagenan 0.1%;
0.2%;0.3% b/b. Pada penelitian ini digunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)
dengan pola faktorial 3x3 tiga kali pengulangan yang dilanjutkan uji Duncan.
Pengujian meliputi respon kimia yaitu analisis uji kadar gula pereduksi (metoda
titrimetri), respon fisik meliputi uji pH menggunakan pH meter, uji total padatan
terlarut (metoda gravimetric), dan viskositas menggunakan viskometer.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi pemanis buatan
berpengaruh nyata terhadap karakteristik minuman jeli ikan lele, yaitu terhadap
respon viskositas, total padatan terlarut, rasa, dan tekstur. Tetapi tidak
berpengaruh nyata terhadap respon kadar gula reduksi, pH, warna, dan aroma.
Konsentrasi karagenan berpengaruh nyata terhadap karakteristik minuman jeli
ikan lele, yaitu respon viskositas, total padatan terlarut, pH, rasa, dan tekstur.
Tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap respon kadar gula reduksi, warna, dan
aroma. Interaksi konsentrasi pemanis buatan, dan konsentrasi karagenan
berpengaruh nyata terhadap karakteristik minuman jeli ikan lele, yaitu respon
viskositas, total padatan terlarut, pH, rasa, dan tekstur. Namun, tidak berpengaruh
nyata terhadap respon kadar gula reduksi, warna, dan aroma. Sampel terpilih
adalah formula a3b3, yaitu dengan penambahan pemanis buatan (sakarin :
siklamat) sebanyak 0.1% : 0,03%, dan karagenan sebanyak 0,3% dengan pH 5,50,
kadar gula pereduksi 7,17%, viskositas 866,67 mPas, total padatan terlarut 20,54
°Brix, dan kadar protein 3.80%.
Kata kunci : minuman jeli, ikan lele, , pemanis buatan, karagenan.

PENDAHULUAN

Minuman jeli merupakan salah satu alternatif panganan ringan yang
banyak disukai oleh anak-anak, remaja bahkan dewasa. Minuman jeli atau
jelly drink dapat menjadi minuman fungsional yang berfungsi sebagai pelepas
dahaga dan membantu mengatasi rasa lapar karena kandungan dietary fibre-nya
(Hapsari, 2011) serta mempunyai potensi pasar yang besar untuk dikembangkan
karena saat ini di kota–kota besar terjadi perpindahan pola konsumsi pangan yang
cenderung ke arah pola konsumsi instan atau cepat saji dan praktis salah satunya
yaitu minuman jeli (Saputra, 2007).
Minuman jeli merupakan minuman ringan berbentuk gel yang dibuat dari
pektin, agar-agar, karagenan, gelatin atau senyawa hidrokoloid lainnya dengan
penambahan gula, asam, dan atau tanpa bahan tambahan makanan lain yang
diizinkan (Yulianti,2008). Produk minuman jeli diharapkan menjadi alternatif
minuman sari buah yang dapat mengatasi kestabilan pada sari buah karena
minuman ini memiliki konsistensi gel sehingga dapat menghindari pengendapan,
namun mudah diminum. Minuman jeli memiliki konsistensi gel yang lemah
sehingga memudahkan untuk disedot sebagai minuman. Syarat minuman jeli yang
baik, yaitu transparan, mempunyai aroma serta rasa buah yang asli. Tekstur yang
diinginkan adalah saat dikonsumsi menggunakan sedotan mudah hancur, namun
bentuk gel masih terasa di mulut (Limanto, 2011).
Minuman jeli yang saat ini beredar di pasaran umumnya dibuat dari air
dan sari buah-buahan atau sayuran serta hanya mengedepankan kandungan serat
pangan dan vitamin C. Pada penelitian ini dibuat produk diversifikasi minuman
jeli, yaitu minuman jeli ikan lele. Ikan lele dipilih karena merupakan salah satu
ikan yang mengandung protein, asam amino esensial dan sejumlah asam lemak
esensial omega3,6 dan 9 yang memiliki fungsi fisiologis bagi tubuh yang
bermanfaat bagi anak-anak maupun dewasa, harganya relatif murah serta jumlah
produksinya cukup tinggi. Produksi ikan lele di Indonesia dari tahun 2009 sampai
triwulan ketiga tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 37.49% dengan
jumlah produksi pada tahun 2014 sebanyak 463.221 ton (Direktorat Jendral
Perikanan Budidaya, 2013).
Keunggulan ikan lele dibandingkan dengan produk hewani lainnya adalah
kaya akan Leusin dan Lisin. Leusin (C6H13NO2) merupakan asam amino esensial
yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak dan menjaga keseimbangan
nitrogen. Leusin juga berguna untuk perombakan dan pembentukan protein otot.
Lisin merupakan salah satu dari 9 asam amino esensial yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Lisin termasuk asam amino yang sangat
penting dan dibutuhkan sekali dalam pertumbuhan dan perkembangan anak

(Suryaningrum, 2012). Lele juga merupakan sumber asam lemak omega 3, yaitu
asam lemak dengan ikatan rangkap pada posisi karbon nomor 3 dari gugus metil
atau disebut karbon posisi omega. Asam lemak ini merupakan precursor dari
thrombaxiane A3 dan prostaglandin I3, zat yang sangat efektif untuk pengganti
agregasi keping-keping darah. Pencegahan agregasi keping-keping darah dapat
mengurangi risiko menderita penyakit jantung (Willy, 2009 dan Suryaningrum,
2012).
Minuman jeli harus memiliki tekstur kokoh, saat dikonsumsi
menggunakan bantuan sedotan mudah hancur, namun bentuk gelnya masih terasa
dimulut (Pranajaya, 2007), begitu pula pada minuman jeli ikan lele.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 033 tahun 2012 tentang
bahan tambahan pangan, pemanis (sweetener) adalah bahan tambahan pangan
berupa pemanis alami dan pemanis buatan yang memberikan rasa manis pada
produk. Pemanis buatan (artifical sweetener) adalah pemanis yang diproses secara
kimiawi, dan senyawa tersebut tidak terdapat di alam, pemanis buatan terdiri atas
asesulfam-k, aspartam, siklamat, sakarin, sukralosa, dan neotam.
Penggunaan pemanis buatan pada penelitian ini bertujuan untuk
menggantikan fungsi gula sebagai pemberi rasa manis, juga sebagai penegas cita
rasa (flavour enhancer) terutama cita rasa buah serta untuk mengurangi kadar
kalori pada produk pangan. Pemanis buatan umumnya digunakan oleh individu
dengan kondisi kesehatan tertentu yang membatasi asupan gula, misalnya pada
penderita diabetes untuk mengatasi kenaikan kadar gula dalam darah atau pada
penderita obesitas untuk mengurangi kadar kalori dalam diet. Penggunaan
pemanis buatan semakin meluas, tidak hanya dimanfaatkan oleh penderita
diabetes dan obesitas, namun juga oleh konsumen yang sedang menjalani diet
rendah kalori untuk mengendalikan 2 asupan kalorinya. Produk pangan yang
mengandung pemanis buatan biasanya diberi label “sugar-free” atau “diet”,
misalnya pada produk minuman ringan, minuman serbuk, susu, makanan ringan,
atau permen. Namun demikian, tidak semua produk pangan yang beredar di
pasaran mencantumkan label “sugar-free” atau “diet” pada kemasannya, oleh
karena itu disarankan konsumen tetap harus membaca komposisi pada label untuk
mengetahui ada tidaknya kandungan pemanis buatan dalam suatu produk pangan
(POM, 2014).
Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui jenis pemanis
buatan yang sesuai untuk minuman jeli ikan lele serta untuk menentukan
pengaruh konsentrasi karagenan dalam pembutan minuman jeli ikan lele yang
memiliki nilai gizi dan dapat diterima masyarakat.
METODOLOGI PENELITIAN
Bahan-bahan Penelitian

Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan
lele sangkuriang (Clarias sp.) segar yang diperoleh dari tempat Penangkaran Ikan
Lele Ciwastra Bandung, berumur 2.5-3 bulan dan memiliki berat 1.5-2.0 ons (5-6
ekor/kg), karagenan yang diperoleh dari Toko Sejati Bandung, asesulfam-k,
siklamat, dan sakarin yang diperoleh dari Toko Seger Bandung, jeruk lemon dan
air mineral yang diperoleh dari supermarket. Bahan-bahan yang digunakan untuk
analisis yaitu bahan kimia dan reagen analisis gula pereduksi dengan metode Luff
Schrool, bahan kimia dan reagen analisis protein dengan metode Kjeldahl.
Alat-alat Penelitian
Alat-alat penelitian yang digunakan untuk analisis antara lain yaitu neraca
analitik, kertas timbang, oven, cawan alumunium, penjepit cawan, desikator, pipet
volumetric, seperangkat alat analisis Kjeldahl, seperangkat alat analisis volumetri,
refraktometer, dan pH meter.

Metodologi Penelitian
Preparasi sampel
Sampel ikan lele (Clarias sp.) dari penangkaran ikan dibawa dalam
keadaan hidup menggunakan plastik besar berisi air kolam dan diberikan oksigen
ke laboratorium penelitian untuk segera dimatikan dan dipersiapkan untuk tahap
pengolahan berikutnya.
Penelitian yang akan dilakukan meliputi 2 tahap. Tahap pertama dilakukan
untuk mengetahui jenis pemanis buatan yang sesuai untuk minuman jeli ikan lele
berdasarkan tingkat kesukaan terhadap parameter warna, aroma, dan rasa.
Sedangkan tahap kedua dilakukan untuk menentukan konsentrasi jenis pemanis
buatan terpilih (sakarin:siklamat) dengan konsentrasi 0.02% : 0.06% b/b;
0.014% : 0.042% b/b; 0.01% : 0.03% b/b dan konsentrasi karagenan 0.1%;
0.2%;0.3% b/b. Pada penelitian ini digunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)
dengan pola faktorial 3x3 tiga kali pengulangan yang dilanjutkan uji Duncan.
Pengujian meliputi respon kimia yaitu analisis uji kadar gula pereduksi (metoda
titrimetri), respon fisik meliputi uji pH menggunakan pH meter, uji total padatan
terlarut (metoda gravimetric), dan viskositas menggunakan viskometer.
Pembuatan minuman jeli ikan lele seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Minuman Jeli Ikan Lele

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian Tahap Pertama
Penelitian tahap pertama dilakukan untuk menentukan jenis pemanis
buatan yang akan digunakan pada penelitian tahap kedua berdasarkan tingkat
penerimaan panelis terhadap warna, aroma dan rasa.
Warna
Berdasarkan perhitungan analisis variansi terhadap nilai kesukaan warna
minuman jeli ikan lele menunjukkan bahwa perlakuan pengaruh jenis pemanis
buatan, tidak berpengaruh terhadap warna minuman jeli ikan lele, seperti
ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengaruh Jenis Pemanis Buatan Terhadap Nilai Rerata Kesukaan Warna
Minuman Jeli Ikan Lele
Jenis Pemanis Buatan (A)
Rerata Nilai Kesukaan Warna
111 (Asesulfam-k)
2,02 a
110 (Sakarin : Siklamat)
2,14 a
Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata pada
taraf 5% Uji Duncan.

Data menunjukkan bahwa tidak ada efek perubahan warna pada
masing-masing minuman jeli ikan lele. Pemanis buatan memiliki tingkat kelarutan
yang tinggi sehingga akan mudah larut didalam air. Pada proses pelarutan
pemanis terjadi pemisahan molekul-molekul gula dari permukaan kristal gula
menuju ke dalam air yang akan menghasilkan warna bening (Yanto,2015).
Aroma
Berdasarkan hasil uji hedonik terhadap aroma minuman jeli ikan lele
dengan dua jenis pemanis buatan yang berbeda (Asesulfam-K dan Sakarin :
Siklamat), dapat dilihat data hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada kedua
sampel minuman jeli ikan lele tidak berpengaruh terhadap respon aroma. Oleh
karena itu tidak perlu dilakukan Uji Lanjut Duncan. Hal ini dapat diketahui bahwa
semakin kental minuman jelly, penerimaan terhadap intesitas rasa, bau, dan cita
rasa lainnya semakin berkurang (Winarno, 1992).
Rasa
Berdasarkan perhitungan analisis variansi terhadap nilai kesukaan rasa
minuman jeli ikan lele menunjukkan bahwa perlakuan pengaruh jenis pemanis
buatan, berpengaruh terhadap rasa minuman jeli ikan lele. Hal ini dapat dilihat
pada Tabel 6.
Tabel 2. Pengaruh Jenis Pemanis Buatan Terhadap Nilai Rerata Kesukaan Rasa
Minuman Jeli Ikan Lele
Jenis Pemanis Buatan (A)
Rerata Nilai Kesukaan Rasa
111 (Asesulfam-k)
1,75 a
110 (Sakarin : Siklamat)
1,97 b
Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata pada
taraf 5% Uji Duncan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis pemanis buatan kode sampel 111
(Asesulfam-K) berbeda nyata dengan jenis pemanis buatan kode sampel 110
(Sakarin : Siklamat) dalam hal rasa minuman jeli ikan lele. Respon kesukaan
panelis untuk sampel 110 (Sakarin : Siklamat) memiliki nilai yang tinggi terhadap
rasa minuman jeli ikan lele dibandingkan terhadap sampel dengan kode 111
(Asesulfam-K), karena sakarin memiliki rasa manis sebesar 300 kali lebih manis
daripada gula, dan siklamat memiliki rasa manis sebesar 30-50 kali lebih manis

daripada gula, sedangkan asesulfam-k memiliki rasa 200 kali lebih manis daripada
gula (Cahyadi, 2008).
Penggunaan sakarin biasanya dicampurkan dengan bahan pemanis lain
seperti siklamat atau aspartame. Hal itu dimaksudkan untuk menutupi rasa tidak
enak dari sakarin dan memperkuat rasa manis. Menurut Cahyadi (2008),
kombinasi sakarin dan sikalamat dengan perbandingan 1:3 merupakan campuran
paling baik sebagai pemanis yang menyerupai gula dalam minuman. Oleh karena
itu pada minuman jeli ikan lele kode sampel 110 (Sakarin : Siklamat) sakarin
dicampurkan dengan siklamat, bertujuan untuk menutupi rasa tidak enak dari
sakarin dan memperkuat rasa manis pada minuman jeli ikan lele, sehingga kode
sampel 110 (Sakarin : Siklamat) memiliki rasa manis yang disukai oleh panelis
lebih tinggi dibandingkan dengan kode sampel 111 (Asesulfam-K).
Penelitian Tahap Kedua
Penelitian tahap ini merupakan kelanjutan dari penelitian tahap pertama.
Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menentukan konsentrasi jenis pemanis
buatan sakarin-siklamat dan untuk menentukan konsentrasi karagenan terhadap
karakteristik minuman jeli ikan lele.
Gula Pereduksi
Berdasarkan data hasil perhitungan anava, konsentrasi karagenan dan
interaksi konsentrasi pemanis buatan, konsentrasi karagenan, dan konsentrasi
pemanis buatan tidak berpengaruh nyata terhadap respon kadar gula pereduksi.
Menurut Winarno (2007), proses inversi sukrosa terjadi pada suasana
asam, dimana semakin tinggi suhu pemanasan maka semakin banyak presentase
gula invert yang terbentuk. Sari daging ikan lele cenderung bersifat asam dan
karagenan cenderung bersifat basa, sehingga semakin tinggi konsentrasi
karagenan maka semakin basa pH minuman jeli ikan lele. Oleh karena itu
konsentrasi karagenan tidak berpengaruh nyata terhadap kadar gula pereduksi
minuman jeli ikan lele.
Viskositas
Berdasarkan perhitungan anava, menunjukan bahwa konsentrasi
karagenan, konsentrasi pemanis buatan, dan interaksi konsentrasi pemanis buatan
dan konsentrasi karagenan berpengaruh nyata terhadap respon uji viskositas yang
diuji dengan menggunakan alat viskometer. Pengaruh pemanis buatan terhadap
viskositas ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh Konsentrasi Pemanis Buatan Terhadap Viskositas Minuman
Jeli Ikan Lele
Konsentrasi Pemanis Buatan
Rerata Nilai Viskositas (mPa.s)
a1 (0.02% : 0.06%)
397,22 a
a2 (0.014% : 0.042%)
622,22 b
a3 (0.01% : 0.03%)
1241,67 c
Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata pada
taraf 5% Uji Duncan.

Berdasarkan Tabel 3, data menunjukkan bahwa semakin bertambahnya
konsentrasi pemanis buatan, maka viskositas minuman jeli ikan lele semakin
meningkat. Hal ini, disebabkan karena gula mempunyai sifat hidrofilik yang
disebabkan oleh adanya gugus hidroksil dalam struktur molekulnya. Gugus
hidroksil tersebut akan berikatan dengan molekul air melalui ikatan hydrogen,
akibat keadaan tersebut air yang terdapat di dalam bahan pangan akan berkurang,
sehingga minuman jelly ikan lele semakin kental (Winarno, 1997).
Tabel 4. Pengaruh Konsentrasi Karagenan Terhadap Viskositas Minuman
Jeli Ikan Lele
Konsentrasi Karagenan
Rerata Nilai Viskositas (mPa.s)
b1 (0.1%)
572,22 a
b2 (0.2%)
613,89 b
b3 (0.3%)
661,11 c
Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata pada
taraf 5% Uji Duncan.

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa semakin bertambahnya
konsentrasi karagenan, maka viskositas minuman jeli ikan lele semakin
meningkat. Hal ini, disebabkan karena karagenan akan mengikat air dalam jumlah
besar, karena semakin banyak air yang terikat dan terperangkap sehingga larutan
bersifat lebih kental. karagenan akan mengikat air dalam jumlah besar yang
menyebabkan ruang antar partikel menjadi lebih sempit sehingga semakin banyak
air yang terikat dan terperangkap menjadikan larutan bersifat keras (Wicaksono,
dkk, 2015).
Pengaruh interaksi konsentrasi pemanis buatan dan konsentrasi karagenan
ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Dwi Arah Terhadap Viskositas Minuman Jeli Ikan Lele
Karagenan

Pemanis Buatan
b1 (0.1%)

b2 (0.2%)
A

a1 (0.02% : 0.06%)

A

350,00

c
B

575,00

B

616,67

a

675,00

b

c

C

C

791,67
a

441,67

B
B

a3 (0.01% : 0.03%)

A

400,00

a
a2 (0.014% : 0.042%)

b3 (0.3%)

C

833,33
B

866,67
c

Keterangan : Nilai rata-rata yang ditandai dengan huruf yang sama menunjukan tidak
berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan. Notasi huruf kecil dibaca horizontal
sedangkan notasi huruf kapital dibaca vertikal.

Berdasarkan data pada Tabel 5, menunjukkan bahwa dengan semakin
bertambahnya konsentrasi pemanis buatan, dan konsentrasi karagenan, maka
viskositas minuman jeli ikan lele semakin meningkat. Hal ini, disebabkan karena
karagenan akan mengikat air dalam jumlah besar, karena semakin banyak air yang
terikat, dan terperangkap sehingga larutan bersifat lebih kental.
Viskositas adalah derajat kekentalan suatu produk pangan. Viskositas
suatu hidrokoloid dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsentrasi karagenan,
temperature, jenis karagenan, berat molekul dan adanya molekul-molekul lain.
Jika konsentrasi karagenan meningkat maka viskositasnya akan meningkat secara
logaritmik. Viskositas larutan karagenan terutama disebabkan oleh sifat karagenan
sebagai polielektrolit. Gaya tolakan (repulsion) antar muatan-muatan negatif
sepanjang rantai polimer yaitu gugus sulfat, mengakibatkan rantai molekul
menegang. Karena sifat hidrofiliknya, polimer tersebut dikelilingi oleh molekulmolekul air yang termobilisasi, sehingga menyebabkan larutan karagenan bersifat
kental. Adanya garam-garam yang terlarut dalam karagenan akan menurunkan
muatan bersih sepanjang rantai polimer. Penurunan muatan ini menyebabkan
penurunan gaya tolakan (repulsion) antar gugus-gugus sulfat, sehingga sifat
hidrofilik polimer semakin lemah dan menyebabkan viskositas larutan menurun.
Viskositas larutan karagenan akan menurun seiring dengan peningkatan suhu
sehingga terjadi depolimerisasi yang kemudian dilanjutkan dengan degradasi
karagenan (Towle, 1973).
Total Padatan Terlarut
Berdasarkan data hasil perhitungan anava, konsentrasi karagenan,
konsentrasi pemanis buatan, dan interaksi konsentrasi pemanis buatan, dan

konsentrasi karagenan berpengaruh nyata terhadap respon uji total padatan terlarut
yang diuji dengan menggunakan alat refraktometer. Pengaruh pemanis buatan (A)
dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini
Tabel 6. Pengaruh Konsentrasi Pemanis Buatan Terhadap Rerata Nilai Total
Padatan Terlarut Minuman Jeli Ikan Lele
Konsentrasi Pemanis Buatan
a1 (0.02% : 0.06%)
a2 (0.014% : 0.042%)
a3 (0.01% : 0.03%)

Rerata Nilai Total Padatan Terlarut
(°Brix)
13,41
16,20
29,05

Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata pada
taraf 5% Uji Duncan.

Tabel 6, menunjukkan bahwa dengan semakin bertambahnya konsentrasi
pemanis buatan, maka total padatan terlarut minuman jeli ikan lele semakin
meningkat. Hal ini, disebabkan karena total padatan terlatut ini berhubungunan
dengan gula yang nantinya dapat diketahui berapa persen tingkat kemanisan gula,
semakin tinggi % brix semakin tinggi kemanisan gulanya (Perwira,2010).
Tabel 7. Pengaruh Konsentrasi Karagenan Terhadap Total Padatan Terlarut
Minuman Jeli Ikan Lele
Rerata Nilai Total Padatan Terlarut
(°Brix)
b1 (0.1%)
15,36
b2 (0.2%)
16,25
b3 (0.3%)
17,37
Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang
nyata pada taraf 5% Uji Duncan.
Berdasarkan data pada Tabel 7, menunjukkan bahwa total padatan terlarut
minuman jeli ikan lele semakin meningkat dengan semakin bertambahnya
konsentrasi karagenan. Hal ini disebabkan karena total padatan terlarut “jelly”
berasal dari bahan pengental, Na Benzoat, gula yang ditambahkan. Sehingga
banyak karagenan dan pemanis buatan yang ditambahkan maka akan
mempengaruhi Total Padatan Terlarut (TSS) pada minuman jeli ikan lele. Oleh
karena itu semakin tinggi atau semakin banyak konsentrasi karagenan dan
konsentrasi pemanis buatan yang digunakan, maka semakin tinggi kadar total
padatan terlarutnya (Alistair, 1995).
Pengaruh interaksi konsentrasi pemanis buatan (A) dan konsentrasi
pemanis buatan (B) dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini
Konsentrasi Karagenan

Tabel 8. Dwi Arah Terhadap Total Padatan Terlarut Minuman Jeli Ikan Lele

Karagenan (B)

Pemanis Buatan (A)
b1 (0.1%)

b2 (0.2%)
A

a1 (0.02% : 0.06%)

12,52

c
B

15,03

B

16,53

a

17,03

b

c

C

C

18,53
a

14,53

b
B

a3 (0.01% : 0.03%)

A

13,19

a
a2 (0.014% : 0.042%)

b3 (0.3%)
A

C

19,03
b

20,54
C

Keterangan : Nilai rata-rata yang ditandai dengan huruf yang sama menunjukan tidak
berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan. Notasi huruf kecil dibaca horizontal
sedangkan notasi huruf kapital dibaca vertikal.

Data menunjukkan bahwa dengan semakin bertambahnya konsentrasi
pemanis buatan, dan konsentrasi karagenan, maka total padatan terlarut minuman
jeli ikan lele semakin meningkat. Hal ini, disebabkan karena TSS (Total
suspended Solid) merupakan kadar total padatan terlarut dalam suatu bahan
makanan. Bahan makanan yang dicuci terlalu lama akan menyebabkan
hilangnya kandungan gizi dalam jumlah banyak, selain itu pemanasan yang
terlalu lama juga dapat menyebabkan hilangnya kandungan gizi dalam bahan
makanan tersebut (Buckle dkk, 1987).
pH
Berdasarkan data hasil perhitungan anava, konsentrasi karagenan dan
interaksi konsentrasi pemanis buatan dengan konsentrasi karagenan berpengaruh
nyata terhadap respon uji pH yang diuji dengan menggunakan alat pH meter.
Tabel 9. Pengaruh Konsentrasi Pemanis Buatan Terhadap pH Minuman Jeli Ikan
Lele
Konsentrasi Pemanis Buatan (A)
Rerata Nilai pH
a1 (0.02% : 0.06%)
5,32
a2 (0.014% : 0.042%)
5,46
a3 (0.01% : 0.03%)
5,53
Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang
nyata pada taraf 5% Uji Duncan.

Hasil analisis konsentrasi pemanis buatan terhadap pH minuman jeli ikan
menunjukkan bahwa pH meningkat dengan semakin meningkatnya konsentrasi
pemanis. Hal ini, disebabkan karena karagenan dalam larutan memiliki stabilitas
maksimum pada pH 9, dan akan terhidrolisis pada pH dibawah 3,5. Kondisi
proses produksi karagenan dapat dipertahankan pada pH 6 atau lebih. Hidrolisis
asam akan terjadi jika karagenan berada dalam bentuk larutan, hidrolisis akan
meningkat sesuai dengan peningkatan suhu. Larutan karagenan akan menurun
viskositasnya jika pHnya diturunkan dibawah 4,3 (Imeson, 2000).
Penurunan pH menyebabkan terjadinya hidrolisis dari ikatan glikosidik
yang mengakibatkan kehilangan viskositas. Hidrolisis dipengaruhi oleh pH,
temperature, dan waktu (Imeson, 2000).
Pengaruh interaksi konsentrasi pemanis buatan (A) dan konsentrasi
pemanis buatan (B) dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini :
Tabel 9. Dwi Arah Terhadap pH Minuman Jeli Ikan Lele
Karagenan (B)
Pemanis Buatan (A)
b1 (0.1%)

b2 (0.2%)
C

a1 (0.02% : 0.06%)

5,70

b
A

5,33

C

5,37

a

5,59

b

b

B

C

5,58
b

5,30

a
A

a3 (0.01% : 0.03%)

A

5,20

c
a2 (0.014% : 0.042%)

b3 (0.3%)
A

B

5,40
a

5,50
c

Keterangan : Nilai rata-rata yang ditandai dengan huruf yang sama menunjukan tidak
berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan. Notasi huruf kecil dibaca horizontal
sedangkan notasi huruf kapital dibaca vertikal.

Hasil perhitungan anava menunjukan bahwa konsentrasi karagenan,
konsentrasi pemanis buatan, dan interaksi konsentrasi pemanis buatan dan
konsentrasi karagenan berpengaruh nyata terhadap respon uji pH.
Penambahan pemanis buatan dapat berpengaruh terhadap kadar minuman
jeli ikan lele, dimana penambahan pemanis buatan akan mempengahuri pH
minuman jeli ikan lele dimana semakin tinggi kadar pemanis buatan yang
ditambahkan maka pH akan meningkat, hal itu terjadi karena karagenan stabil
pada pH 6 (Glicksman, 1983).
Karagenan dalam larutan memiliki stabilitas maksimum pada pH 9 dan
akan terhidrolisis pada pH dibawah 3,5. Kondisi proses produksi karagenan dapat
dipertahankan pada pH 6 atau lebih. Hidrolisis asam akan terjadi jika karagenan

berada dalam bentuk larutan, hidrolisis akan meningkat sesuai dengan
peningkatan suhu. Larutan karagenan akan menurun viskositasnya jika pHnya
diturunkan dibawah 4,3. Kappa dan iota karagenan dapat digunakan sebagai
pembentuk gel pada pH rendah, tetapi tidak mudah terhidrolisis sehingga tidak
dapat digunakan dalam pengolahan pangan. Penurunan pH menyebabkan
terjadinya hidrolisis dari ikatan glikosidik yang mengakibatkan kehilangan
viskositas. Hidrolisis dipengaruhi oleh pH, temperatur dan waktu
(Anggraini, 2008).
Respon Organoleptik
Warna
Berdasarkan data hasil perhitungan anava,menunjukan bahwa faktor
konsentrasi pemanis buatan (A), konsentrasi karagenan (B), dan interaksi
konsentrasi pemanis buatan, dan konsentrasi karagenan (AB) tidak berpengaruh
nyata terhadap warna minuman jeli ikan lele.
Pada faktor penambahan pemanis buatan dengan kosentrasi yang berbeda,
dan penambahan karagenan dengan konsentrasi yang berbeda berdasarkan
pengujian hedonik menghasilkan pengaruh yang tidak nyata, sebenarnya terdapat
perubahan namun perubahan yang sangat kecil, hal ini disebabkan karena rentang
antara konsentrasi baik itu pemanis buatan ataupun karagenan sangat kecil,
sehingga perubahan warna yang terjadi tidak nyata.
Warna minuman jeli ikan lele adalah putih kecoklatan. Warna ini
dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan, yaitu sari daging ikan lele,
pemanis buatan, dan karagenan. Menurut Muchtadi dan Sugiyono (2013), warna
bahan pangan dapat disebabkan oleh beberapa sumber, dan salah satu yang
terpenting adalah pigmen yang ada dalam tanaman atau hewan.
Warna merupakan suatu sifat bahan yang dianggap berasal dari
penyebaran spektrum sinar, begituh juga sifat kelip dari bahan dipengaruhi oleh
sinar terutama sinar pantul. Warna bukan merupakan suatu zat atau benda,
melainkan suatu sensasi seseorang oleh karena adanya rangsangan dari seberkas
energi radiasi yang jatuh ke indera atau retina mata. Timbulnya warna dibatasi
oleh faktor terdapatnya sumber sinar, pengaruh tersebut terlihat apabila suatu
bahan dilihat ditempat yang gelap akan memberikan perbedaan yang menyolok
(Kartika, dkk., 1988).
Aroma
Berdasarkan hasil perhitungan anava,menunjukan bahwa faktor
konsentrasi pemanis buatan (A), konsentrasi karagenan (B), dan interaksi
konsentrasi pemanis buatan, dan konsentrasi karagenan (AB) tidak berpengaruh
nyata terhadap aroma minuman jeli ikan lele.

Aroma merupakan rangsangan yang ditimbulkan oleh bahan yang dicium,
terutama yang dirasakan oleh indera pembau (Ashadi, 2014). Aroma merupakan
sifat bahan (makanan), dan juga mekanisme reseptor orang yang
mengkonsumsinya. Aroma mencakup susunan senyawa dalam makanan yang
mengandung rasa atau bau, dan juga interaksi senyawa-senyawa ini dengan
reseptor alat indera, dan bau. Efek gabungan menciptakan kesan yang sangat
berbeda dengan aroma komponen satu-persatu (DeMan, 1997). Zat organic sangat
sensitive terhadap udara, panas dan terhadap interaksinya satu sama lain. Citarasa
dan aroma dari kopi, susu, daging dan sebagian besar bahan pangan lainnya
biasanya mengalami perubahan yang secara konstan berkurang selama
penanganan, pengolahan dan penyimpanan (Muchtadi, dan Sugiyono, 2013). Oleh
karena itu semakin tinggi konsentrasi karagenan yang ditambahkan, maka aroma
bau amis sari daging ikan lele yang dihasilkan setelah proses pengolahan semakin
tertutupi. Selain itu aroma amis ikan lele yang berasal dari senyawa amina tersier
(trimetilamina) sudah hilang bereaksi dengan asam sitrat dari air perasan jeruk
lemon pada treatment perendaman daging ikan lele sebelum digunakan untuk
membuat sari daging ikan lele.
Rasa
Berdasarkan data hasil perhitungan anva, menunjukan bahwa faktor
konsentrasi pemanis buatan (A), konsentrasi karagenan (B), dan interaksi
konsentrasi pemanis buatan, dan konsentrasi karagenan (AB) berpengaruh nyata
terhadap rasa minuman jeli ikan lele.
Tabel 10. Pengaruh Pemanis Buatan Terhadap Rasa Minuman Jeli Ikan Lele
Konsentrasi Pemanis Buatan (A)
Rerata Nilai Rasa
a1 (0.02% : 0.06%)
3,01a
a2 (0.014% : 0.042%)
3,08a
a3 (0.01% : 0.03%)
3,34b
Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang
nyata pada taraf 5% Uji Duncan.
Tabel 11. Pengaruh Konsentrasi Karagenan Terhadap Rasa Minuman Jeli Ikan ele
Konsentrasi Karagenan (B)
Rata-Rata
b1 (0.1%)
3,00 a
b2 (0.2%)
3,19 ab
b3 (0.3%)
3,24 b
Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata pada
taraf 5% Uji Duncan.

Pengaruh interaksi konsentrasi pemanis buatan (A) dan konsentrasi
pemanis buatan (B) dapat dilihat pada Tabel 12 di bawah ini

Tabel 12. Dwi Arah Terhadap Rasa Minuman Jeli Ikan Lele
Karagenan (B)

Pemanis Buatan (A)
b1 (0.1%)

b2 (0.2%)
A

a1 (0.02% : 0.06%)

B

3,043

a
A

2,957

B

2,903

a

3,167

a

b

A

C

2,997
a

2,877

b
A

a3 (0.01% : 0.03%)

A

3,313

a
a2 (0.014% : 0.042%)

b3 (0.3%)

C

3,510
b

3,523
b

Keterangan : Nilai rata-rata yang ditandai dengan huruf yang sama menunjukan tidak
berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan. Notasi huruf kecil dibaca horizontal
sedangkan notasi huruf kapital dibaca vertikal.

Tabel 12 menunjukkan bahwa dengan semakin bertambahnya karagenan
dan pemanis buatan, maka tingkat kesukaan panelis terhadap rasa minuman jeli
ikan lele semakin meningkat. Penambahan karagenan dan pemanis buatan diduga
dapat mempengaruhi rasa dari minuman jeli ikan lele. Hal ini terjadi karena
perbedaan konsentrasi karagenan yang digunakan hanya sedikit, yaitu 0.1%
sehingga panelis sulit membedakan minuman jeli ikan lele tersebut.
Rasa minuman jeli ikan lele berasal dari sari daging ikan lele dan pemanis
buatan. Pemanis buatan digunakan sebagai bahan pemanis. Tujuan penambahan
bahan pemanis adalah untuk memperbaiki flavor (rasa dan bau) bahan makanan
sehingga asa manis yang timbul dapat meningkatakan kelezatan (Yuianti, 2008).
Tekstur
Berdasarkan data hasil perhitungan anva, menunjukan bahwa faktor
konsentrasi pemanis buatan (A), konsentrasi karagenan (B), dan interaksi
konsentrasi pemanis buatan, dan konsentrasi karagenan (AB) berpengaruh nyata
terhadap tekstur minuman jeli ikan lele.
Tabel 13. Pengaruh Pemanis Buatan Terhadap Tekstur Minuman Jeli Ikan Lele
Konsentrasi Pemanis Buatan (A)
Rerata Nilai Tekstur
a1 (0.02% : 0.06%)
3,01 a
a2 (0.014% : 0.042%)
3,31 b
a3 (0.01% : 0.03%)
3,35 b
Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata pada
taraf 5% Uji Duncan.

Tabel 14. Pengaruh Konsentrasi Karagenan (B) Terhadap RasaTekstur Minuman
Jeli Ikan Lele
Konsentrasi Karagenan (B)
Rerata Nilai Tekstur
b1 (0.1%)
3,03 a
b2 (0.2%)
3,25 b
b3 (0.3%)
3,39 b
Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata pada
taraf 5% Uji Duncan.

Tabel 15. Dwi Arah Terhadap Tekstur Minuman Jeli Ikan Lele
Karagenan (B)

Pemanis Buatan (A)
b1 (0.1%)

b2 (0.2%)
A

a1 (0.02% : 0.06%)

2,52

c
B

3,39

A

3,34

Ab

3,32

b

a

B

B

3,19
B

3,38

a
A

a3 (0.01% : 0.03%)

B

3,13

b
a2 (0.014% : 0.042%)

b3 (0.3%)
A

B

3,27
a

3,47
ab

Keterangan : Nilai rata-rata yang ditandai dengan huruf yang sama menunjukan tidak
berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan. Notasi huruf kecil dibaca horizontal
sedangkan notasi huruf kapital dibaca vertikal.

Tabel 15 menunjukkan semakin meningkatnya konsentrasi karagenan
semakin tinggi nilai kesukaan dalam hal tekstur, hal ini karena dengan sifat
karagenan yang merupakan hidrokoloid yang dapat membentuk gel, semakin
rendah konsentrasi karagenan, maka gel yang dihasilkan semakin rapuh sehingga
gel yang dihasilkan tidak terlalu disukai, dan kadar airnya terlalu tiggi.
Tekstur dalam minuman jeli dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan
minuman jeli. Viskositas yaitu derajat kekentalan suatu produk pangan.Viskositas
dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi bahan pengental yang ditambahkan dalam
hal ini adalah karagenan. Kekentalan dinyatakan sebagai daya tahan yang
diberikan oleh suatu cairan terhadap gerakan-gerakan yang dikenakan pada cairan
tersebut (Fardiaz, 1989).
Penentuan Sampel Terpilih
Produk terpilih dilihat dari setiap atribut yang ada yaitu respon kimia,
respon fisik, dan respon organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur.
Berdasarkan seluruh respon organoleptik yang dihasilkan dapat disimpulkan
bahwa produk terpilih adalah perlakuan variasi pemanis buatan (Sakarin :
Siklamat) (0.01% : 0.03%) dengan konsentrasi karagenan 0.3% (a3b3). Hasil uji

kadar protein dari produk terpilih adalah sebesar 3.80%. Kadar protein pada
minuman jeli ikan lele sampel terpilih cenderung turun daripada kadar protein sari
daging ikan lele yang digunakan. Sari daging ikan lele yang digunakan memiliki
kadar protein sebesar 7.91% sedangkan setelah dibuat menjadi minuman jeli ikan
lele kadar protein turun menjadi 3.80%. Hal ini disebabkan oleh proses
pengolahan minuman jeli ikan lele tersebut diantaranya adalah pemanasan pada
suhu 80°C. Menurut Poedjiadi dan Supriyanti (2005), protein akan mengalami
koagulasi apabila dipanaskan pada suhu 50°C atau lebih. Protein dapat dirusak
oleh panas yang berelebihan, bahan kimia, pengadukan yang berelebihan terhadap
solusi protein dan adanya penambahan asam dan basa. Pada proses pengolahan
minuman jeli ikan lele, sari daging ikan lele dipanaskan dan diaduk pada suhu
80°C selama 5 menit. Hal ini yang menyebabkan turunnya kadar protein.
Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan
Jenis pemanis buatan yang sesuai dengan minuman jeli ikan lele, yaitu
Sakarin : Siklamat. Konsentrasi pemanis buatan berpengaruh nyata terhadap
karakteristik minuman jeli ikan lele, yaitu terhadap respon viskositas, total
padatan terlarut, rasa, dan tekstur. Tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap respon
kadar gula reduksi, pH, warna, dan aroma. Konsentrasi karagenan berpengaruh
nyata terhadap karakteristik minuman jeli ikan lele, yaitu terhadap respon
viskositas, total padatan terlarut, pH, rasa, dan tekstur. Tetapi tidak berpengaruh
nyata terhadap respon kadar gula reduksi, warna, dan aroma. Interaksi konsentrasi
pemanis buatan, dan konsentrasi karagenan berpengaruh nyata terhadap
karakteristik minuman jeli ikan lele, yaitu terhadap respon viskositas, total
padatan terlarut, pH, rasa, dan tekstur. Tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap
respon kadar gula reduksi, warna, dan aroma. Sampel terpilih adalah formula
a3b3, yaitu dengan penambahan pemanis buatan sebanyak 0.1% : 0,03%, dan
karagenan sebanyak 0,3% dengan pH 5,50, kadar gula pereduksi 7,17%,
viskositas 866,67 mPas, total padatan terlarut 20,54 °Brix, dan kadar protein
3.80%.
Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai daya tahan simpan,
sehingga diperoleh batas waktu kadaluarsa pada produk minuman jeli ikan lele.
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kemasan yang tepat
untuk minuman jeli ikan lele. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menganai
kualitas mikrobiologi dari minuman jeli ikan lele. Penggunaan karagenan sebagai
bahan pembentuk gel dapat dikaji kembali dengan menggunakan bahan
pembentuk gel jenis lainnya. Penggunaan sakarin, dan siklamat sebagai bahan
pemanis dapat dikaji kembali dengan menggunakan bahan pemanis jenis lainnya.
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ABSTRACT
The jelly drink can be a functional beverage that serves as a reliever and thirst has a great
market potential to be developed because it is currently in the big cities going on the transfer of
food consumption patterns which tend towards Instant consumption patterns. The drink itself is a
functional beverage that contains elements of nutrients or nonnutrients and if consumed can
provide a positive influence on the health of the body. The purpose of doing research is to know
the shelf life of a drink jelly catfish at different storage temperatures using the Arrhenius model.
This research was conducted in two stages, namely the preliminary research looking for
critical parameters with the organoleptic and chemical analysis as well as shelf life human jelly
catfish using ASLT. Products stored in extreme temperatures to accelerate the damage.
Diekstrapolasi data with mathematical models of Arrhenius.
Based on the selected parameters of the beverage product shelf life jelly catfish at a temperature
of 25 ˚ C 110 days, i.e., on temperature 10 ˚C, i.e., 164 and at 5 ˚ C, namely 285 days.

I. INTRODUCTION
1.1. Background
Catfish are a source of omega 3 fatty acids, namely fatty acids with a double bond at carbon
position number 3 of the methyl group or position called carbon omega. This fatty acid is the
precursor of prostaglandin A3 and thrombaxiane I3, a highly effective substance to substitute
blood aggregation chips. Prevention of blood aggregation chips can reduce the risk of heart
disease (Suryaningrum, 2012).
Catfish superiority compared to other animal products is rich in leucine and lysine. Leusin
(C6H13NO2) is an essential amino acid needed for growing children and keep the balance of
nitrogen. Leusin is also useful for an overhaul and the formation of muscle protein. Lysine is one
of the 9 essential amino acids needed for growth and repair of tissues. Include lysine amino acid
is very important and is required once in the growth and development of the child
(Suryaningrum, 2012).
The jelly drink can be a functional beverage that serves as a reliever and thirst has a great
market potential to be developed because it is currently in the big cities going on the transfer of
food consumption patterns which tend towards Instant consumption patterns. The drink itself is a

functional beverage that contains elements of nutrients or non nutrients and if consumed can
provide a positive influence on the health of the body. (Sampoerno and Ferdiaz in Pratiwi, 2013).
Food or drink is said to have functional properties when contains (nutrients or non-nutrients)
that can affect one or a number of specific physiological function in the body, but that is positive,
so that it can meet the criteria book a salubrious (Muchtadi, 2011).
Jelly drinks are one of the many lighter meals alternative favored by children, even
teenagers. Jelly drink or drinks can be a functional beverage that serves as a reliever and thirst
has a great market potential to be developed because it is currently in the big cities going
displacement consumption patterns which tend towards the panga Instant consumption patterns
or fast-food and practically one of them namely jelly drink (S, 2007).
Jelly drinks that are currently floating around the market are generally made of water and
juice fruits or vegetables and just puts the food and fiber content of vitamin C in this study will
be made of jelly drink product diversification, namely beverage jelly catfish. Catfish was chosen
because it is one fish that contain high protein that has physiological functions for the body, the
price is relatively low as well as the amount of production is quite high.
Jelly drink should have a sturdy texture when consumed using the help of a straw easily
destroyed, but the gel form still feels in the mouth (Pranajaya, 2017), as well as on the drinks
jelly catfish. The most important stages in the manufacture of beverages jelly Catfish is the
formation of a gel. Gel formation is a phenomenon of merging or cross-binding of polymer
chains so that it formed an interlocking three-dimensional mesh. Furthermore, these nets catch or
metabolizes the water in it and form a strong and rigid structure (Fardiaz, 1989).
Quality drinks made of jelly are influenced by several factors such as raw materials,
manufacture, storage temperatures, and long storage. During storage or marketing of food quality
has decreased. The temperature is a factor contributing to changes in the quality of the food. The
higher storage temperatures then the reaction rates of various chemical compounds will more
quickly. Therefore, in suspect speed reduction food during storage, the temperature factor should
be taken into account (Syarief and Halid, 1992).
Food shelf life prediction is very important in the process of food product storage. By
knowing the age of the simpannya, will be packing and storage systems are designed
accordingly. (Syarief and Halid, 1993)
Six primary factors affecting the reduction or damage to food products namely mass of
oxygen, moisture, light, dings or compression of microorganisms, and chemical ingredients toxic
or off flavor. Factors – factors that may lead to further decline as oxidation damages lipid
vitamins, damage to proteins, changes the smell of Browning reactions, changes the element
organoleptic and the possible formation of toxic (Floros And Gnanasekharan , 1993)
In storage, various aspects have to be considered starting from the characteristic aspects
of foodstuffs, the control of environmental conditions, the theoretical calculations to choose the
packaging materials and estimated storage times to economic aspects (Sumbaga, 2006)

Analysis of the reduction required some observations, i.e., must have a parameter that is
measured quantitatively that reflect the State of the product quality is analyzed. The parameter
can be either the result of measurement of chemical, organoleptic, physical test, or microbiology.
(Syarief And Halid, 1993)
Analysis of the simulation method with reduction, required knowledge of the pattern of
changes observed the common factor in certain storage conditions. If the pattern or mathematical
models have already retrieved, then the next can be used in the analysis of simulation. In food
storage, a storage room temperature should state and steady state from time to time but often the
State of the storage temperatures change – change from time to time. If the State of the storage
temperature is fixed from time to time or be considered fixed, then the formulation of the
problem can be simple to surmise the rate reduction using the Arrhenius equation. (Syarief and
Halid, 1993)
The speed of the reduction depends on the type of product, packaging, and storage
environmental conditions. The decrease in product quality is reflected from rancidity, the
incidence of microbes, as well as changes in taste, form, and color as the impact of the chemical
reactions that occur in the product during storage. Indicators of changes in the quality of
beverage jellyfish used in this study, i.e., chemical and microbiological properties.
Microbiological properties visible from the limitation of a maximum microbial impurities jelly
based on SNI 7388:2009, i.e., 1x104 colonies/g.
1.2 Problem Identification
Problems that can be identified based on the background of the above is how long the
shelf life of the product and beverage jelly catfish at different storage temperatures using the
Arrhenius model.
1.3. Goals and purpose of research
Purpose and the purpose of doing research is to know the shelf life of a drink jelly catfish
at different storage temperatures using the Arrhenius model.
1.4.

The benefits of Research

This research is expected to benefit primarily to provide information and references
regarding the determination of age save on beverage products jelly catfish.
1.5. The framework of thought
Jelly drinks are one of the preferred types of drink practically all walks of life and of all
ages (children, adolescents, adults, and the elderly). In addition to drinks, jelly drink product also
has nature as for its food can reduce hunger. Jelly drinks can minimize hunger because at the
basic composition of jelly drink there is sugar (white sugar) which can be easily metabolized by
the body to produce energy. Jelly drinks are beverages products shaped gel, and viscous fluid is
characterized by a consistent and easily smoked. In addition, jelly drinks have characteristics
different from the gel jelly products in General. Gel from the jelly drinks is softer/smoother, and

the texture is not solid, so it can be sucked in the consumption itself, but the gel texture can still
be felt in the mouth (Noer, 2007).
Salim (2016), in research on catfish jelly, drinks the manufacturing process is as follows:
fresh catfish sorting, washing, trimming meat and catfish, soaking water use juice of lemon with
a concentration of 20% over the last 30 minutes, washing, draining, destruction of the Catfish
meat with the comparison of fish meat and water (1:3), filtering so that the resulting catfish meat
juice, pH measurement, mixing I with the addition of the artificial sweetener cyclamate and by
comparison (( 0.02%: 0.06%), (0.014%: 0042%), (0.01%: 0.03%)), mixing II with the addition
of carrageenan (0.1%, 0.2%, 0.3%), the heating at a temperature of 80 ° C for 5 min, cooling, and
packaging with PET bottles 200 ml sterile.
Fadillah (2016) in his research entitled "the influence of the concentration of Jelly
Powder Against Jelly Drink characteristic of Catfish (Clarias sp.)," stating the materials used in
the manufacture of beverages jelly Catfish are catfish, jelly powder, sugar, lemon, and water.
Jelly drink of catfish produced through the process of destroying the catfish meat which has been
removed by the fishy smell, blending with warming temperatures of 80 ° C for 5 min, cooling the
temperature is ± 40 ° C and packaging. The results of the comparison of catfish flesh: water (1:3)
produces drinks jelly Catfish with organoleptic criteria are most favored by panelists and protein
of 6.51%. Fish jelly drinks selected by addition of jelly powder as much as 0.4% with 80.15%
water levels, sugar levels reducing the viscosity of 1.53%, 1,175 dPas, total dissolved solids 18.7
° Brix, 3.72% and protein levels of coarse fibers 1.78%
1.6. The hypothesis of thought
Based on the framework of theory which has been described above, then it can be taken
the hypothesis that different storage temperature may affect the shelf life of jelly catfish beverage
products based on the Arrhenius model.
1.7. Time and place of Research
Research conducted in April 2018 in the Department of a food technology research
laboratory, University of Pasundan Bandung is located on Jalan Setiabudhi Dr. No. 193.

II. MATERIALS, TOOLS, AND RESEARCH METHODS
2.1. materials and research tools
2.1.1. The materials used
The main raw materials used in this research is the sangkuriang catfish (Clarias SP.) fresh
obtained from Breeding place Catfish in Bandung Regency, aged 2.5-3 months, jelly powder,
sugar, lemon, Orange and water.
The materials that are used for chemical analysis is 2% Na2CO3, 0, 1N NaOH,
Potassium Sodium 2.7% Tartat, 1% of CuSO4, 0, 1N H2 Folin Ciocalteu reagent-(Ragen

Phenol), Protein and Standard solution of BSA (Bovine Serum Albumin) from University
Research Laboratory Pasundan.
The materials used for the microbiological analysis of water is sterile, Plate Count Agar (PCA)
2.1.2. The tools used
Tools used in the manufacturing process of jelly drink Catfish is the knife, cutting board,
Catapult containers, blender, scales, sieve, stirring tools, stoves, bottled drinks, and a
thermometer.
The tools used for chemical analysis is a digital balance (Mettler Toledo), test tubes,
pipette, spektro, stopwatch, condenser, condenser, 250 ml Erlenmeyer flask, glass, glass 500 ml,
viscometer, spray bottle, 100 ml. measure out the pumpkin tools used for analysis of micro is a
petri dish, pipette, pipette volumetric, and incubators.
2.2. Research methods
The research method used consists of the main research and preliminary research. The
goal of the research is to find the critical parameters pendahulan of jelly drink catfish at storage
temperatures 45 ˚ C and observed once every 24 hours. Then conducted observations in
organoleptic, jelly drink products to Catfish is considered broken, marked by the rejection of
products by 50% of the panelists. After it's done the analysis of chemical and microbiological
response on the product.
The primary research conducted to know the shelf life of a drink jelly catfish at different
temperatures using the Arrhenius method and analysis of chemical and microbiological changes
drink jelly catfish at different temperatures are stored for 30 days. Jelly drinks catfish on save on
3 different storage temperatures of 50 c, namely 100C and 250C, then do the test observation of
protein by using the method of Lowry every 10 days, testing the viscosity using viscometer and
test number total microbial every 5 days for 30 days starting from the day of 0. The result of the
subsequent data is plotted into the shape of the curve so it will be obtained regression liniernya.
A linear regression equation:
y = a + bX
Where:
y = Variable measured (levels of protein, moisture content, amount of microbes)
a = Constant
b = regression Coefficient (the value is positive if the increase or decrease if it is negative)
X = prolonged storage (days)
The use of linear regression coefficients will gain determination (r). Each value b is
obtained is the constant decrease in the quality of each storage temperatures. Furthermore, the
values of k determined in the Arrhenius formula as follows:

K = ko x e-E (R/T)
or
ln k = ln ko – E/RT

Description:
k = constant reduction
Ko = constant (not depending on temperature)
E = energy of activation
T = absolute temperature (273 + ˚ C)
R = gas constant (1.986 CAL/mol)
Because ln k and – E/RT is the number of constants then the equation can be written as follows:
LN k = A + B x 1/T
After the values of k and 1/T converted into a graph, the value of E can be obtained as follows:
-E/R = B
LN ko = A
If you've known the magnitude of the decline in quality (k), then calculated the age of the
Save using the following equation:
The zero order kinetics equation for (n = 0):
TS = (At – A0)/k
Chemical equation for a single order (n = 1):
TS = [(ln A0/ln At)]/k
Description:
AO = initial quality
At the end of quality – (product quality that is not worthy of consumption)
TS = time expired

III. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Main Research
Testing conducted with the cellar jelly catfish already packed in nylon plastic packaging
at a temperature of 45oC then performed testing organoleptic every 1 day to 50% of panelists

already gives response rejection of samples. The parameter testes in the organoleptic are the
aroma, appearance, and colors. Samples that are not accepted by 50% of panelists and then do a
test with parameters of the TPC (Total Plate Count) so that the critical limit is obtained from
jelly drinks catfish has been packed in a nylon plastic packaging based on these parameters.
Table 5. Results Of Organoleptic Parameters Critical
Day
to0
1
2

Aroma
5.00
4.00
2.40

Attributes
Appearance
4.93
4.00
2.53

Color
4.87
4.07
2.20

Rejection
response
1.3%
19.53%
50.33%

Based on the testing of organoleptic, note that on the 2nd day of storage beverage jelly
catfish showed a reduction of attributes based on aroma, appearance, and colors. So on day 2 the
analysis of TPC (Total Plate Count), protein, and viscosity. The third measurement is used as a
critical parameter that is used in the main study.
3.2. Main Research
The main research was done to suspected age save drinks jelly catfish using
microbiological assay method with TPC (Total Plate Count), which determines the number of
microorganisms, and perform a test of the viscosity, and protein in Catfish jelly drink during the
store at temperature 5˚C, 10˚C and 25˚C, and then stored for 30 days and observations made
during the five-day response time for Microbiology and viscosity that is day 0, day 5, day 10, the
15th day, the 20th, the day of the 25th and 30th day, as for the analysis of proteins of done 10
days i.e. day 0, day 10, day to day, and to 20-30. Microbiological test results data and the
chemical plot into a linear regression data and calculated using the Arrhenius model approach.
3.2.1. TPC
After linear regression plot obtained further done the calculation of the value of the
coefficient of determination (R2) of each linear regression equation to get the plot order. After
the value of the coefficient of each order is obtained, then do the assignment order of reaction
kinetics. The order of reaction with value R2 is the order of reaction that is used to determine the
shelf life.
Protein
Temperatur
e (˚C)

5

R2

Regression equation
Ordo nol

Ordo satu

Ordo

Ordo

Nol

satu

y= -0,0401x

Y= -0,024x

0,996

0,974

+ 2,3592

+ 0,8885

6

2

10

25

Y=-0,0406x

Y=-0,0259x

0,711

0,755

+ 2,0176

+ 0,6695

9

8

Y=-0,0469x

Y= -

0,663

0,070

+ 1,9228

0,0332x +

5

73

0,5851

Based on table 2 above can be known that the coefficient of determination of the order of
one greater than the coefficient of determination of the order zero. Thus one order is the order of
reaction that is used to determine the shelf life of jelly drink catfish. The plot order of one can be
seen. Further determination of the equation of Arrhenius plot makes do with a value of ln k and
1/T in reaction to changes in the value of the levels of the protein.
TPC (Total Plate Count)
The selection order kinetics a reaction to increasing TPC is done by comparing the value
of the coefficient of determination (R2) each linear regression equation at the same temperature
of zero order reaction and order one. Order of a reaction that has a larger R 2 is the order of
reaction that is used to determine the shelf life. The selection order change or improvement of
microorganisms can be seen in table 3.
Table 3. A Linear Regression equation for change of TPC
Temperatu
re (˚ C)

Regression equation
Ordo nol
Ordo satu

Ord
o
Nol

R2
Ordo
satu

5

y=
115,14x +
224,29

y= 0,0947x
+ 6,1258

0,98
06

0,7268

10

y=
156,64x +
381,79

y= 0,0889x
+ 5,9136

0,98
31

0,7811

25

y=235,2x
+ 391

y= 0,2018x
+ 5,6677

0,97

0,7784

From table 3 above can be noted that the determination of the coefficient of the zero
order greater than the coefficient of determination of the order of one, then the rate of increase in
TPC drinks jelly catfish following the reaction order of zero order reaction Plots. zero can be
seen. Further determination of the equation of Arrhenius plot makes do with a value of ln k and
1/T in reaction to an increase in TPC on drinks jelly catfish.

Viscosity

The selection order kinetics a reaction to increasing TPC is done by comparing the value
of the coefficient of determination (R2) each linear regression equation at the same temperature
of zero order reaction and order one. Order of a reaction that has a larger R2 is the order of
reaction that is used to determine the shelf life. The selection order change or improvement of
microorganisms can be seen in table 4.
Table 4. A Linear Regression equation to viscosity change
Temperature
(˚C)

5

10

25

R2

Regression equation
Ordo nol

Ordo satu

y= -

y= -

7,143x +

0,0249x +

4013

8,3119

y= -

y= -

78,714x

0,0313x+

+ 3627

8,2145

y= -

y= -

83,507x

0,0392x +

+ 3160

8,0338

Ordo

Ordo

Nol

satu

0,9123

0,9454

0,8193

0,9133

0,6565

0,8239

From table 4 above may note that the coefficient of determination of the order of one
greater than the coefficient of determination of the order of the zero, then the rate of decrease in
the viscosity at drinks jelly catfish reaction order one. The plot order of one reaction can be seen.
Further determination of the equation of Arrhenius plot makes do with a value of ln k and 1/T in
reaction to the decline on the drinks jelly catfish.

Determination of shelf life
In table 5 the Linear Regression equation presented a Plot of 1/T and ln k which is the
Arrhenius equation for protein, the viscosity parameter and TPC (Total Plate Count)

Table 5. Linear regression Plot of 1/T and ln k for protein levels parameter, viscosity, and TPC
Parameter
Protein
Viscosity
TPC

Equation
y = -1355,4x + 1,1415
y = -1750,7x + 2,631
y = -2813x + 14,92

R2
0,9991
0,9322
0,9653

From the Arrhenius equation over the next specified value of activation energy (Ea)
obtained from the slope of the slop to the three parameters and selected one of the most
influential figures on the decline in the quality of beverage jelly catfish during storage, i.e.,
parameters with the activation energy (Ea) the smallest. This is in accordance with Arrhenius
Theory in Tahir (2000) that in order to produce products in a chemical reaction then the molecule
must have a certain amount of energy to be able to react or in other words in order to produce the
product molecules, then ties in reactants should there be a split. The breaking of chemical bonds
will require energy called the activation energy (Ea). The activation energy can be defined as the
minimum energy required to initiate a chemical reaction. Thus the lower the activation energy
obtained, then a reaction will take place faster.
Table 6. Activation Energy At Every Parameter
Parameter

Temperature (oC)
5
10
25
5
10
25
5
10
25

TPC

Viscosity

Kadar Protein

Ea (Cal/mol)
5586,62
3476,89

2691,82

From the results of the calculation of the activation energy in table 6 above in mind that
parameters that have the smallest Ea are parameter% protein, then presentation protein used to
calculate shelf life beverage jelly catfish. After Ea's value is known, then age save drinks jelly
catfish can be calculated using the reaction kinetics of the order of one, namely:

ts =
Calculation of age save is done on each storage temperatures, i.e., 5˚C, 10˚C, and 25˚C.
The results of the calculation of age save drinks jelly catfish can be seen on the chart.
Table 7. Shelf Life Of Jelly Drink Catfish In The Analysis
Parameter

Temperature
(˚C)

Ea
(Cal/mol)

Shelf Life
(Days)

Protein

5
10
25

2692,82

285
920
110

V. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
5.1 Conclusions
Based on the results of the research that has been conducted to find out the shelf life
prediction of the jelly catfish drink, the conclusion can be drawn as follows:
1. the preliminary results of the study showed that limits the acceptance of panelists against
samples stored at a temperature of 45 ˚ C occurred on day 2 because the change occurred against
the appearance attribute, color, and scent.
2. Activation energy on the parameters of the TPC (Total Plate Count) is of 5586.62 CAL/mol.
Activation energy on the parameters of the protein is of 2691.82 CAL/mol, and activation energy
on viscosity parameter is 3476.89 CAL/mol.
3. the shelf life is based on parameters of proteins. Because the proteins have the lowest
activation energy.
4. Based on the selected parameters of the beverage product shelf life jelly catfish at a
temperature of 25 ˚ C 110 days, i.e., on suhu10 ˚ C, i.e., 920 and at 5 ˚ C, namely 285 days
5.2 Suggestions
1. More specific research needs to be done about the Microbe microbiology analysis on beverage
products jelly catfish.
2. Need to do further research on the packing of product beverage jelly catfish.
3. It is recommended to add flavor when the product this catfish jelly drinks will sell buy
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PENENTUAN LAMA PERENDAMAN DAGING IKAN LELE DENGAN
AIR PERASAN JERUK LEMON PADA PEMBUATAN MINUMAN JELI
IKAN LELE ( Clarias sp.)
Bidang Teknik Invensi
Invensi

ini

berkaitan

dengan

lama

perendaman

daging ikan lele dengan air perasan jeruk lemon yang
10

digunakan

pada

(Clarias

sp).

pembuatan
lebih

minuman

khusus

jeli

lagi,

ikan

lele

invensi

ini

berhubungan dengan bagaimana metode menghilangkan bau
amis ikan lele dalam pembuatan minuman jeli ikan lele.

15

Latar Belakang Invensi
Invensi ini telah dikenal dan digunakan untuk tujuan
mengurangi bau amis ikan pada produk minuman jeli ikan
lele.

Invensi

penghilangan
sebagaimana

teknologi

bau

amis

terdapat

yang

ikan
pada

juga
paten

berkaitan

dengan

telah

diungkapkan

China

(CN)

Nomor

107581463 Tanggal 16.01.2018 dengan judul High density
carbondioxide-flash evaporation fishy smell elimination
device and fishy smell elimination method
dimana
dengan

diungkapkan
memflash

bagaimana

mengeliminasi

menggunakan

bau

karbondioksida

ikan

dengan

densitas tinggi dan metode eliminasi bau ikan, namun
invensi
20

tersebut

masih

terdapat

tersebut dapat menghilangkan bau

kekurangan,

alat

ikan pada dagingnikan

maupun pada produk jus dan minuman tetapi tidak sesuai
untuk minuman berbentuk jeli.
Invensi

lainnya

sebagaimana

diungkapkan

pada

Jurnal

Rekayasa Pangan dan Pertanian Volume 4,Nomor4, tahun
25

2016

dengan judul Pengaruh berbagai asam jeruk dan

lama perendaman terhadap mutu ikan mas Nainura, dimana

2

diungkapkan bahwa berdasarkan karakteristik kimia dan
sensori produk ikan mas nainura yang terbaik adalah
sampel yang menggunakan jenis asam jeruk nipis dengan
waktu perendaman 5 jam. Namun demikian invensi yang
5

tersebut diatas masih mempunyai kelemehan-kelemahan dan
keterbatasan yang antara lain adalah lama perendaman
selama 5 jam oleh asam jeruk nipis dapat mengakibatkan
terdenaturasinya protein sehingga tidak sesuai untuk
diterapkan pada minuman jeli dari ikan lele.

10

Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk
mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan
cara penghilangan bau amis ikan untuk produk minuman
jeli ikan lele dapat dilakukan dengan metode perendaman
dengan menggunakan air perasan jeruk lemon selama 15-35

15

menit dengan konsentrasi 15-30%.
Uraian Singkat Invensi
Invensi

yang

pemanfaatan
20

belimbing

diusulkan
tanaman

wuluh

pembersih

gigi

ini

pada

tradisional

(Averrhoa
tiruan

prinsipnya

yaitu

bilimbi

akrilik.

L)
Hasil

adalah

ekstrak

daun

sebagai

bahan

ekstrak

daun

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) ditimbang sebanyak
4

gr,

8

gr,

ditimbang
25

16 gr.

dilarutkan

Masing-masing
dalam

100

ml

bubuk

yang

aquadest

telah
steril

sehingga diperoleh konsentrasi larutan ekstrak sebesar
4%, 8%, 16%. Ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa
bilimbi

L)

dengan

konsentrasi

sebesar

4%,

8%,

16%,

masing-masing dipergunakan untuk merendam plat akrilik
selama 15 menit, 30 menit, 1 jam dan 8 jam. Dengan
30

proses perwujudan invensi ini, ekstrak daun belimbing
wuluh dengan konsentrasi 16% dapat digunakan sebagai
bahan

pembersih

gigi

tiruan

akrilik

dengan

lama

3

perendaman 8 jam lebih disukai dan dapat menghambat
pertumbuhan S. mutans.
Invensi

yang

pemanfaatan
5

belimbing

diusulkan
tanaman

wuluh

pembersih

ini

tradisional

(Averrhoa

gigi

pada

tiruan

prinsipnya

yaitu

bilimbi

akrilik.

adalah

ekstrak

L)

daun

sebagai

Hasil

bahan

ekstrak

daun

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) ditimbang sebanyak
4

gr,

8

gr,

ditimbang
10

16 gr.

dilarutkan

Masing-masing
dalam

100

bubuk

ml

yang

aquadest

telah
steril

sehingga diperoleh konsentrasi larutan ekstrak sebesar
4%, 8%, 16%. Ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa
bilimbi

L)

dengan

konsentrasi

sebesar

4%,

8%,

16%,

masing-masing dipergunakan untuk merendam plat akrilik
selama 15 menit, 30 menit, 1 jam dan 8 jam. Dengan
15

proses perwujudan invensi ini, ekstrak daun belimbing
wuluh dengan konsentrasi 16% dapat digunakan sebagai
bahan

pembersih

gigi

tiruan

akrilik

dengan

lama

perendaman 8 jam lebih disukai dan dapat menghambat
pertumbuhan S. mutans.
20

Uraian Lengkap Invensi
Sebagaimana
belakang

yang

invensi

telah

bahwa

dikemukakan

ekstrak

daun

pada

latar

belimbing

wuluh

dapat digunakan sebagai bahan alternatif untuk merendam
25

gigi tiruan akrilik. Salah satu cara untuk membersihkan
gigitiruan

adalah

dengan

cara

merendam

gigitiruan.

Berbagai bentuk bahan pembersih gigi yang berada di
pasaran antara lain ada yang berbentuk pasta, tablet
atau cairan dan lain-lain. Bahan pembersih gigitiruan
30

tersebut

berbahan

dasar

kimia,

yang

harganya

cukup

mahal dan dapat menimbulkan efek samping terhadap sifat
fisik akrilik. Saat ini pemakaian bahan-bahan tanaman
alami semakin sering dianjurkan karena khasiatnya yang
tidak kalah dengan bahan kimia tetapi lebih ekonomis.

4

Metode

pembuatan

ekstrak

daun

belimbing

wuluh

(Averrhoa bilimbi L), sebagai berikut: daun belimbing
wuluh

(Averrhoa

bilimbi

L)

segar

dicuci

bersih

dan

dikeringkan diletakkan diatas tempeh kemudian diangin5

angin di dalam ruangan sampai kering, daun belimbing
wuluh (Averrhoa bilimbi L) yang sudah kering
seberat

10

500

gr,

daun

penghancur

(blender)

1000

lalu

ml,

dimasukkan

dan

diberi

dicampur.

ke

dalam

etanol

Maserasi

ditimbang

90%

alat

sebanyak

selama

72

jam,

kemudian disaring dengan corong Buchner. Filtrat hasil
jaringan

diuapkan

dengan

vacum

evaporator

Setelah

dievaporator didapatkan hasil 30 gr ekstrak. Hasil ini
menunjukkan 100% ekstrak. Ekstrak daun belimbing wuluh
(Averrhoa bilimbi L) ditimbang sebanyak
15

4 gr, 8 gr, 16

gr. Masing-masing bubuk yang telah ditimbang dilarutkan
dalam

100

ml

konsentrasi
Ekstrak

aquadest

larutan

daun

steril

ekstrak

belimbing

sehingga

sebesar

wuluh

diperoleh

4%,

(Averrhoa

8%,

16%.

bilimbi

L)

dengan konsentrasi sebesar 4%, 8%, 16% masing-masing
20

dipergunakan

untuk

merendam

plat

akrilik

selama

15

menit, 30 menit, 1 jam dan 8 jam kemudian dilihat daya
hambat terhadap bakteri S. Mutans, dengan menggunakan
alat spekrometer.
Nilai rata-rata daya hambat ekstrak daun Belimbing
25

wuluh

(Averrhoa

bilimbi

L)

terhadap

pertumbuhan

S.

Mutans, dengan cara merendam plat akrilik dalam ekstrak
daun

Belimbing

wuluh

(Averrhoa

bilimbi

L)

dengan

konsentrasi 4%, 8%, 16% masing-masing selama 15 menit,
30
30

menit,

S.mutans

1

jam

dan

menurun

8

jam

menunjukkan

sesuai

dengan

pertumbuhan
meningkatnya

konsentrasi. Penambahan waktu perendaman dalam ekstrak
daun Belimbing wuluh dengan konsentrasi 4%, 8%, 16%
selama

15

menit,

30

menit,

1

jam

dan

8

jam

juga

5

menyebabkan

penurunan

pertumbuahan

S.

Mutans

(nilai

rata-rata pertumbuhan S.mutans pada plat akrilik yang
direndam

dalam

ekstrak

daun

Belimbing

wuluh

dengan

konsentrasi 4% selama 15 menit adalah 18,3 A, sedangkan
5

nilai rata-rata pertumbuhan S.mutans pada plat akrilik
yang direndam dalam ekstrak daun Belimbing wuluh dengan
konsentrasi 16% selama 8 jam adalah 3,38 A). Kandungan
kimia dari daun (Averrhoa bilimbi L) adalah saponin,
tanin,

10

sulfur,

PDII,2007).

asam

Tanin

format

dan

bersifat

perokside

(LIPI-

astrigent,

seperti

penelitian yang telah dilakukan oleh Fathrony (2001)
bahwa bahan tanin pada rebusan gambir dapat menghambat
pelekatan

S.

Mutans

pada

perendaman

gigi

tiruan,

bersifat bakteriostatik dan bakterisid. Pada larutan
15

ekstrak

daun

Belimbing

wuluh

(Averrhoa

bilimbi

L)

dengan konsentrasi yang meningkat maka akan menyebabkan
penurunan

pertumbuhan

S.

mutans

oleh

karena

dengan

meningkatnya konsentrasi akan meningkat pula kandungan
tanin. Peningkatan kadar tanin akan mengakibatkan daya
20

anti

bakteri

selama

15

akan

menit,

meningkat
30

pula.

menit,

1

jam

Waktu

perendaman

dan

jam

8

dalam

larutan ekstrak daun Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi
L)

juga

menurun

pertumbuhan

S.mutans

karena

waktu

kontak bertambah, maka akan menambah efektifitas kerja
25

daya

antimikrobanya.

fisiologis

dan

membentuk

kompleks,

Pembentukan
hidrogen
30

polifenol)
tanin

efek

kompleks

dan

berdasarkan

itu

farmakologis
baik
itu

interaksi

dengan

Selain

protein.
pada

dengan

tanin

karena

kemampuannya

protein

maupun

berdasarkan

pada

hidrofobik

antara

Kemampuan

kemampuan

mempunyai

untuk

polisakarida.

pembentukan
tanin

antimikroba

senyawa

ini

efek

ikatan

(golongan

dari

senyawa

menghambat

kerja

enzim tertentu secara selektif atau kemampuannya dalam menghambat
ikatan antar ligan dengan suatu reseptor. Ada kemumgkinan tanin
yang

merupakan

zat

kimia

yang

sebagian

besar

tersebar

dalam

6

tanaman ini mampu

menghambat sintesis dinding sel bakteri dan

sintesis protein sel

Dari

kuman gram positif (S. mutans).

analisis

data

(uji

LSD)

menunjukkan

bahwa

terdapat perbedaan yang bermakna (p < 0,05) pertumbuhan
5

S. mutans pada plat akrilik yang direndam dalam semua
konsentrasi dan lama perendaman, kecuali pada ekstrak
daun

Belimbing

wuluh

dengan

konsentrasi

4%

lama

perendaman 30 menit, 1 jam, 8 jam dengan konsentrasi 8%
lama perendaman 15 menit, 30 menit. Dari hasil tersebut
10

diatas dapat dilihat bahwa ekstrak daun belimbing wuluh
dengan

konsentrasi

selama

8

jam,

16%

lebih

untuk

merendam

disukai

karena

menghambat pertumbuhan S.mutans

15

20

25

30

plat

akrilik

efektif

dapt

7

Klaim
1. 1.

Metode penghilangan bau amis ikan dengan cara

perendaman air perasan jeruk lemon pada pembuatan
5

minuman

jeli

ikan

lele,

dengan

langkah-langkah

sebagai berikut:
a Ikan

Lele

(Clarias

sp.)

segar

disortasi

segera

setelah dimatikan kemudian dicuci bersih.
b Setelah dicuci dilakukan trimming untuk memisahkan
10

bagian kepala, kulit dan tulang ikan dari daging
ikan lele kemudian ditimbang.
c Sejumlah

jeruk

lemon

dibelah

menjadi

dua

dan

diperas sehingga diperoleh volume 500-1000 ml.
d Air perasan jeruk lemon digunakan untuk merendam
15

daging ikan lele. Jumlah air perasan jeruk lemon
ditambahkan masing-masing sebesar 15%, 20%, 25%
dan 30% terhadap berat daging ikan lele.
e Daging

ikan

lele

dimasukkan

kedalam

wadah

dan

direndam dengan air perasan jeruk lemon.
20

f Daging ikan lele direndam dalam air perasan jeruk
lemon masing-masing selama 15 menit, 20 menit, 25
menit, 30 menit dan 35 menit.

25

30

8

Abstrak

Penentuan Lama Perendaman Daging Ikan Lele Dengan Air Perasan Jeruk
Lemon Pada Pembuatan Minuman Jeli Ikan Lele

( Clarias sp.)

5

Invensi

ini

berkaitan

dengan

lama

perendaman

daging ikan lele dengan air perasan jeruk lemon yang

10

digunakan

pada

(Clarias

sp).

pembuatan
lebih

minuman

khusus

jeli

lagi,

ikan

lele

invensi

ini

berhubungan dengan bagaimana metode menghilangkan bau
amis ikan lele yang sesuai untuk produk minuman jeli
ikan lele. Jeruk lemon dibelah menjadi dua dan diperas
sehingga diperoleh air perasan. Jumlah air perasan yang
ditambahkan terhadap daging ikan masing-masing sebesar

15

15%, 20%, 25% dan 30%. Setelah itu masing-masing daging
ikan

yang

dilakukan

direndam
perendaman

dengan
selama

air
15

perasan
menit,

jeruk
20

lemon

menit,

25

menit, 30 menit dan 35 menit. Dengan proses perwujudan
invensi ini,bau amis ikan lele pada produk hampir tidak
20

tercium

dimana

konsentrasi

air

perasan

lemon

yang

ditambahkan sebesar 15-25% direndam dalam waktu 15-30
menit.

25

30

