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ABSTRAK

Pempek adalah salah satu produk olahan ikan yang banyak digemari. Sayangnya produk
ini sangat rentan terhadap kerusakan karena mikroorganisme. Kerusakan ini tidak kasat
mata dan sulit untuk dipantau dengan indera biasa. Mikroorganisme pembusuk ini
biasanya bersifat patogen dan membahayakan kesehatan manusia. Sebuah label indikator
kerusakan pangan dapat direkatkan pada kemasan pempek untuk memonitor dan
memprediksi umur simpan produk ini. Label ini dibuat dari agen pengubah warna yang
bekerja berdasarkan perubahan pH. Penyimpanan pempek selama 48 jam pada suhu
ruang telah menunjukkan perubahan warna label dari merah (ketika produk masih segar)
menjadi kuning (ketika produk sudah rusak) dengan perubahan nilai kroma hue dari 68,93
menjadi 88,89. Pada kondisi ini pH pempek turun dari 7,67 ketika segar dan menjadi 6,20
ketika rusak dengan jumlah bakteri dominan naik dari 64 menjadi 354.242 koloni/g.
Lebih lanjut, rata-rata tingkat kesukaan aroma turun dari 2,4 menjadi 1,1 selama 48 jam
penyimpanan tersebut.

Kata kunci: kemasan indikator, kualitas pempek, perubahan warna.

ABSTRACT

Pempek is one of many people favorite food. However, this product is easily spoiled due
to the microorganism. This spoiled is too difficult to identify by naked, eyes, even so,
once this product is consumed, it would be caused such dangerous health problem to the
consumers. A packaging with color indicator label could be used to store the Pempek for
monitoring and predicting the quality of the product. Once the bacteria growth in a certain
number of colonies, and the color of the label in the packaging will turn and it will inform
the consumer how good the quality of the product inside. The label was produced by such
agent of color and base on pH change. The result showed that the label color changed
from red when the pempek was fresh and turn to yellow when the pempek was spoiled
with chroma value of oHue from 68,93 to 88,89. The condition would be followed by
decreasing the pH of product from 7,67 (fresh) to 6,20 (spoiled) with a number of
dominant bacteria increased from 64 to 354.242 colonies/g. The organoleptic test has
resulted on the decreasing of consumer preference from 2,4 to 1,1 point after 48 hours of
storage at room temperature.

Keywords: color changing, indicator packaging, pempek quality.

PENDAHULUAN

Pempek adalah panganan khas Palembang berbahan ikan dan tepung tapioka

yang dilengkapi dengan berbagai bumbu. Produk ini banyak digemari, tidak hanya
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dalam negeri tetapi juga luar negeri. Potensi pengembangan produk ini masih

terbuka luas bahkan untuk keperluan ekspor. Sayangnya, pempek adalah media

yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme, apalagi jika suhu penyimpanan

tidak dikendalikan dengan baik. Bakteri patogen yang berbahaya seperti

Salmonella (Warsiki et al. 2014a), Staphylococcus (Warsiki et al. 2014b), dan E

coli (Rahayu & Nurwitri 2012) dapat tumbuh pada produk pempek ini dan

membahayakan kesehatan. Bakteri in akan memproduksi racun dan keracunan

enterotoksin dari Staphylococcus aureus, tidak jarang dapat menyebabkan

kematian bagi manusia.

Sebagaimana produk pangan yang lain, kesegaran dan kualitas pempek

harus dipastikan baik sampai pempek berada ditangan konsumen. Oleh karena itu,

kualitas harus dimonitor sejak pempek diolah, dikirim, di dispay, dan disimpan.

Identifikasi kualitas pempek sejauh ini hanya dilakukan secara indera dari aroma

dan penampakan produk. Identikasi dengan cara ini dirasa kurang memadai

apalagi bila terdapat bakteri patogen pada produk. Keberadaan mikrob pada

pempek tidak kasat mata. Di sisi lain, BPOM telah menetapkan bahwa keberadaan

bakteri patogen pada pangan harus negatif (BPOM 2009). Oleh karena itu, penja-

minan kesegaran dan kualitas pempek dari cemaran mikroorganisme menjadi

sangat penting.

Sebuah kemasan berindikator warna dapat digunakan untuk penjaminan

kualitas dan kesegaran pempek ini. Kemasan ini mampu memberikan informasi

tentang kualitas produk didalamnya. Informasi dilakukan dengan cara melihat

warna label yang ditempelkan pada kemasan tersebut. Perubahan warna yang

terjadi sangat jelas sehingga mudah dilihat dengan mata. Kemasan ini sangat

sesuai untuk kebutuhan produsen pempek dan juga pemenuhan tunturan

konsumen akan penjaminan kualitas produk.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kemasan cerdas dalam

memonitor kualitas pempek dalam kemasan. Lebih lanjut penelitian ditujukan

untuk melihat perubahan warna label dalam kaitannya dengan kualitas pempek

yang direpresentasikan dengan nilai pH dan jumlah koloni bakteri dominan pas

pempek dan uji organoleptik.
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METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pempek lenjer, manitol,

agar bubuk, susu cair, tapioka, NaCl, dan phenol red. Bahan uji meliputi Baird

Parker Agar, egg yolk, Bismuth Sulfite Agar, Triple Sugar Ion Agar, Salmosis Salt

Agar, Brilliant Green Lactose Bile Broth, Lauryl Tryptose Broth, EC Broth,

MRVP Broth, dan pereaksi lainnya. Alat yang digunakan meliputi cawan petri,

Chromameter CR-400, pH meter merek ATC, gas analyzer Lancom IV, mika

(PVC), plastik LDPE (Low Density Polyethylene), plastik nilon, dan sealer.

Pembuatan Label Indikator

Persiapan Sampel

Sampel disiapkan dengan mengemas pempek ke dalam kemasan indikator,

Pempek diletakkan ke dalam plastik mika dan dikemas menggunakan plastik nilon.

Label indikator direkatkan pada permukaan kemasan bagian dalam dengan jarak 2

cm dari pempek untuk menghindari kontak label dengan pempek. Pempek yang

telah berkemas label disimpan pada suhu ruang (30–32 oC). Pengamatan

dilakukan pada lama penyimpanan 8, 16, 24, dan 48 jam dengan 0 jam sebagai

kontrol. Parameter yang diuji adalah perubahan warna label dengan mengukur

nilai oHue dan chroma dan pengukuran kemunduran mutu pempek yang diukur

dengan nilai pH, jumlah koloni, dan organoleptik.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Warna Label

Warna label dijadikan indikator penurunan kualitas pempek selama

penyimpanan. Perubahan warna label direpresentasikan dalam hue dan chroma.

Label yang diujikan pada pempek mengalami perubahan warna selama penyim-

panan. Perubahan warna label dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Perubahan warna label selama penyimpanan.

Perubahan warna label dari merah menjadi kuning yang direpresentasikan

dengan peningkatan nilai hue label. Grafik peningkatan hue dapat dilihat pada

Gambar 2.

Gambar 2 Grafik nilai hue dan chroma label selama penyimpanan.

Hutchings (1999) menyatakan daerah kisaran warna kromatisitas merah

sebesar 18o dan kuning sebesar 126o. Semakin mendekati 126o, label akan sema-

kin berwarna kuning. Pergerakan warna label dimulai pada kuadran I dapat dilihat

pada Gambar 3.
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Gambar 3 Diagram kromatisitas hue dan chroma.

Nilai hue awal untuk label adalah 68,93o yang menunjukkan warna merah

pada label indikator. Semakin lama penyimpanan pempek, maka ohue semakin

bergerak menuju ke kiri (kuadran II) yang menandakan bahwa terjadinya

perubahan warna label menjadi kuning. Ibrahim et al. (2015) menyatakan

perubahan agen perubah warna disebabkan perubahan pH. Nilai pH 6,5 agen akan

berwarna kuning dan 8,1 akan berwarna merah, semakin mendekati pH 6,5 warna

akan menjadi semakin kuning dan ohue semakin meningkat. Namun, pada lama

penyimpanan ke-48 chroma label mengalami penurunan. Hal itu disebabkan

adanya pertumbuhan mikrob pada label. Pertumbuhan mikrob pada label

menimbulkan koloni-koloni berwarna putih pada label (Harris et al. 2002)

sehingga memudarkan warna label.

Penurunan Kualitas Pempek

Terbentuknya gas asam di dalam kemasan pempek merupakan indikator

terjadinya penurunan kualitas pempek. Gas asam yang terbentuk juga merupakan

tanda adanya pertumbuhan bakteri dan akan memengaruhi keasaman pempek.

Berdasarkan hasil penelitian, bakteri dominan yang mengkontaminasi pempek

adalah S. aureus (Pratama et al. 2015). Pada pengamatan ini keberadaan bakteri

patogen lain seperti Salmonella dan E coli adalah nol.

Kontaminasi dapat terjadi saat proses pengolahan maupun pengemasan

melalui udara, debu, peralatan, dan tangan yang terinfeksi S. aureus. Pertumbuhan

S. aureus pada pempek disebabkan karena bakteri ini memiliki sifat fisiologis
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yang lebih sesuai dibanding bakteri lainnya, yaitu bersifat anaerobik fakultatif,

tahan terhadap garam tinggi (20%), dapat hidup pada selang pH 4‒10 dan suhu

6‒48,5 oC (Magdevis et al. 2012). Grafik pertumbuhan bakteri pada pempek dapat

dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Grafik pertumbuhan bakteri S. aureus pada pempek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan bakteri yang

semakin meningkat dari 64 menjadi 354.242 koloni/g pada lama penyimpanan

hingga 48 jam yang menyebabkan penurunan pH pempek dari 7,67 menjadi 6,20.

Penurunan pH pempek akan memengaruhi tingkat kesukaan konsumen terutama

aroma. Grafik korelasi pH pempek terhadap tingkat kesukaan konsumen dapat

dilihat pada Gambar 5.

Ketidaksukaan konsumen terhadap aroma pempek disajikan pada Gambar 5

di mana mulai terjadi kerusakan pada lama penyimpanan 19 jam dengan tingkat

kesukaan konsumen 1,94 (mendekati tidak suka). Pada titik ini pH pempek adalah

6,49 dengan jumlah bakteri 4.282 koloni/g dan hue label 77,78 (kekuningan).

Selanjutkan Gambar 6 menunjukkan aplikasi label berindikator sebagai pemantau

kualitas pempek dengan perubahan warna label dari merah-oranye-kuning..
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Keterangan skala hedonik: 3= sangat suka; 2= suka; 1= tidak suka

Gambar 5 Grafik penurunan pH label memengaruhi kesukaan konsumen terhadap aroma
pempek.

Gambar 6 Kemasan berindikator warna sebagai pemantau kualitas pempek.

KESIMPULAN

Label indikator dapat bekerja untuk memantau kualitas pempek melalui

perubahan warna merah-oranye-kuning. Perubahan warna ini dinyatakan dengan
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nilai Hue masing-masing sebesar 68,93; 77,78; dan 88,89. Ketika label berwarna

merah pada jam ke-0 maka kualitas pempek adalah baik/segar dengan nilai pH

6,20, jumlah koloni S. aureus 64 koloni/g sampel dan tingkat kesukaan 2,4 (suka).

Selanjutnya warna oranye label pada penyimpan jam ke-16 menunjukkan pempek

harus segera dikonsumsi dengan kualitas produk pada pH 7, jumlah koloni S.

aureus 1.000 koloni/g dan tingkat kesukaan 2,2 (mendekati tidak suka). Warna

kuning menunjukkan pempek sudah rusak pada nilai pH 6,67; jumlah koloni

2.482; dan kesukaan 1,1 (tidak suka).
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