
1 
 

PENGARUH PENAMBAHAN ASAP CAIR TERHADAP DAYA SIMPAN 
JAJANAN TRADISIONAL TIMBUNG 

 

ARTIKEL ILMIAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH 

SITI NUR KHOLIDA 

J1A014117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI 
UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 
2018 

  



2 
 

  



1 
 

PENGARUH PENAMBAHAN ASAP CAIR TERHADAP DAYA SIMPAN JAJANAN 
TRADISIONAL TIMBUNG 

 
THE EFFECT OF ADDITION OF LIQUID SMOKE ON THE SHELF LIFE OF TIMBUNG 

Siti Nur Kholida1*), Agustono Prarudiyanto2), dan Satrijo Saloko2) 

1)Mahasiswa Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, FATEPA, UNRAM 
2) Staf Pengajar Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, FATEPA, UNRAM 

Jl. Majapahit No. 58 Mataram 
*Email: kholida1395@gmail.com 

 
ABSTRACT 

This study aimed to determine the effect of adding liquid smoke with different concentrations 
on several parameters of timbung  during storage. The method used in this study was an 
experimental method with a completely randomized design (CRD) with a single factor is  the 
concentration of addition of liquid smoke was as much as 0%; 1; 2%; 3% and 4%. Each treatment 
was observed on 0 days , 3 days and 6 days. Parameters the observed were Total microbial, chemical 
(water content and antioxidant activity), physical (color) and organoleptic (aroma and taste). 
Observed data were analyzed by diversity analysis at 5% real level using Co-Stat software and if 
there were significant differences, further testing was carried out using the Orthogonal Polynomial 
method for chemical testing and further testing using the Smallest Significant Difference Test (BNT) 
for physical and organoleptic tests. The results showed that the addition of liquid smoke at different 
levels of concentration had a significant effect on total microbial, antioxidant activity and color (L 
value) at all storage times. Then the water content and color (value of ° HUE) at 3 days  and 6 days 
storage, taste (hedonic method and scoring) at 0 day  storage, aroma (hedonic method) at 0 day and 
3 days and aroma parameters (scoring method) on 3 days storage. However, it did not give a 
significant effect on the parameters of water content, color (value of ° HUE) and aroma (scoring) on 
day 0 storage. Based on organoleptic parameters, total microbial parameters, antioxidant activity and 
and water content parameters, good concentration was used to extend shelf life of  timbung  was at 
a concentration of 3% liquid smoke, because in addition to extending shelf life it can also be received 
organoleptically. 
Keywords: Liquid Smoke, Storage, Timbung 
 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan asap cair dengan 
konsentrasi yang berbeda beda terhadap beberapa parameter timbung selama penyimpanan. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan faktor tunggal yaitu penambahan asap cair sebanyak  0%, 1%, 2%, 3% dan 4%. 
Masing-masing perlakuan dilakukan pengamatan pada hari ke-0, 3 dan 6. Adapun parameter yang 
diamati yaitu Total mikroba, mutu kimia (kadar air dan aktivitas antioksidan), mutu fisik (warna) dan 

mutu organoleptik (aroma dan rasa). Data hasil pengamatan dianalisa dengan analisis keragaman 
pada taraf nyata 5% menggunakan software Co-Stat dan apabila terdapat beda nyata akan dilakukan 
uji lanjut dengan metode Orthogonal Polynomial untuk uji kimia dan menggunakan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) untuk parameter fisik dan organoleptik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penambahan asap cair pada taraf konsentrasi yang berbeda beda memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap total mikroba, aktivitas antioksidan dan warna (nilai L) timbung pada semua waktu 

penyimpanan. Kemudian kadar air dan warna (nilai °HUE)  pada penyimpanan hari ke-3 dan ke-6, 
rasa (metode hedonik dan skoring) pada penyimpanan hari ke-0, aroma (metode hedonik) pada 

penyimpanan hari ke-0 dan ke-3 serta parameter aroma (metode skoring) pada penyimpanan hari 
ke-3. Namun tidak memberikan pengaruh yang nyata pada parameter kadar air, warna (nilai °HUE) 
dan aroma (skoring) pada penyimpanan hari ke-0. Berdasarkan parameter organoleptik, parameter 

total mikroba, aktivitas antioksidan dan kadar air konsentrasi yang baik digunakan untuk 
memperpanjang umur simpan timbung adalah pada konsentrasi 3% asap cair, selain dapat 
memperpanjang umur simpan juga masih bisa di terima secara organoleptik. 

Kata kunci : Asap cair, Penyimpanan, Timbung. 
  



2 
 

PENDAHULUAN 

Timbung merupakan salah satu jajanan 

tradisional yang  tergolong dalam kelompok 

pangan semi basah. Timbung dibuat dari bahan 

dasar yaitu ketan dan santan kelapa yang 

dimasak dengan cara dibakar di dalam bambu, 

sebelum dilakukan proses pembakaran ketan 

dan santan kelapa terlebih dahulu dimasukkan 

kedalam bambu yang sebelumnya dilapisi oleh  

daun pisang. Jajanan timbung sudah banyak 

beredar di lapisan masyarakat Indonesia salah 

satunya adalah di pulau Lombok. Namun  di 

kota-kota lain sebagaian besar  timbung 

biasanya disebut dengan nama lemang. 

Timbung dikenal memiliki rasa yang gurih, 

dimana rasa gurih disebabkan oleh santan yang 

merupakan salah satu bahan dasar dalam 

pembuatan jajanan timbung. Namun selain 

dapat menyebabkan timbung menjadi gurih, 

penggunaan santan juga dapat menjadi salah 

satu pemicu terjadinya kerusakan pada 

timbung. 

Timbung memiliki sifat yang mudah 

rusak, selama penyimpanan timbung akan 

berangsur angsur berlendir dan mengeluarkan  

bau tengik. Ketan dan santan yang menjadi 

bahan dasar pembuatan timbung merupakan 

faktor utama terjadinya kerusakan tersebut. 

Santan merupakan produk pangan berlemak 

tinggi. Menurut Ketaren (1986) kerusakan 

bahan pangan berlemak yang sering terjadi 

adalah kerusakan lemak pada pengolahan 

maupun saat penyimpanan. Timbulnya bau 

tengik dapat disebabkan karena autooksidasi 

radikal asam lemak tidak jenuh. Mikroba dalam 

bahan pangan dapat mengubah komposisi 

bahan pangan dengan cara menghidrolisis pati 

dan selulosa menjadi fraksi yang lebih kecil, 

menghidrolisis lemak dan menyebabkan 

ketengikan, menyebabkan fermentasi gula serta 

merombak protein menjadi amoniak sehingga 

menghasilkan bau busuk. Beberapa mikroba 

dapat membentuk lendir, gas, busa warna, 

asam, toksin dan lain-lain (Arini, 2017). 

Sifat timbung yang mudah rusak dapat 

menjadi kendala bagi para produsen dalam 

memasarkan produk ini, hal ini karena 

terjadinya penurunan mutu timbung  selama 

proses penyimpanan, bahkan sebelum sampai 

ke tangan para konsumen. Sehingga 

menyebabkan  sempitnya area pemasaran dari 

jajanan timbung, dimana para produsen hanya 

mampu memasarkan produknya di sekitar 

daerah tempat produksi. Hal ini juga menjadi 

kendala bagi para konsumen yang membeli dan 

tidak langsung mengkonsumsinya, apalagi bagi 

para konsumen yang ingin menjadikannya 

sebagai oleh-oleh khas daerah penghasil 

timbung tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Amini (2016) 

mengenai pengaruh lama penyimpanan 

terhadap sifat fisik, kimia dan oraganoleptik 

timbung melaporkan bahwa jajanan timbung 

yang tidak diawetkan ternyata hanya mampu 

bertahan sampai dua hari dan lebih dari itu 

sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Sehingga 

untuk dapat meningkatkan waktu simpan dari 

produk timbung tersebut perlu dicari alternatif 

pengawetan jajanan timbung, tentunya dengan 

menggunakan bahan pengawet yang aman, 

salah satunya yaitu dengan menggunakan asap 

cair.   

Asap cair merupakan hasil pendinginan 

dan pencairan asap dari biomassa seperti kayu, 

kulit kayu, tempurung, sabut, bambu atau daun 
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yang dibakar dalam tabung tertutup. Asap cair 

memiliki sifat fungsional sebagai antioksidan 

yang dapat mencegah ketengikan pada 

makanan yang mengandung lemak atau 

minyak, kemudian sebagai antibakteri dan 

pembentuk warna serta cita rasa yang khas. 

Asap cair tempurung kelapa memiliki fungsi 

sebagai penghambat perkembangan bakteri dan 

cukup aman digunakan sebagai pengawet 

alami. Asap cairan tempurung kelapa yang 

didistilasi ulang pada suhu 98±2oC 

menghasilkan cairan jernih yang bersifat asam 

(pH 2,54) yang mengandung total karbonil 

10,83%, total fenolik 2,08% dan asam asetat 

9,97%. Asam yang terkandung dalam asap cair 

dapat mempengaruhi rasa, pH dan umur 

simpan produk. Senyawa fenolik memberikan 

efek aromatik dan berperan sebagai antioksidan 

sedangkan karbonil secara umum dapat 

mempengaruhi warna produk (Saloko, 2016). 

Menurut Setiaji (2010) asap cair grade 1 

digolongkan ke dalam GRAS (Generally 

Recognized As Safe) yang artinya aman 

dikonsumsi dan tidak toksik. Asap cair grade1 

ini dikatakan aman karena kandungan tar dan 

benzopiren hampir tidak ada. Asap cair ini telah 

melewati tahap penyaringan dengan zeloit aktif 

dan karbon aktif. 

Penelitian terdahulu yang  dilakukan 

oleh Zuraida, Rokhani, Sukarno, Sulusi dan 

Setiadjit (2009) tentang aktivitas antimikroba 

asap cair dan aplikasinya terhadap daya simpan 

bakso melaporkan bahwa perebusan bakso 

dalam larutan asap cair grade 1 dengan 

konsentrasi 2,5 % selama 15 menit awet hingga 

32 jam pada suhu penyimpanan  27-28 oC 

dengan kemampuan menurunkan populasi 

mikroba sebanyak 2 log cfu/g setelah 16 jam 

penyimpanan. Riyadi dan Atmaka (2010) 

melaporkan bahwa penyemprotan asap cair 

dengan konsentrasi 3% pada bakso ikan tengiri 

menghasilkan bakso ikan tengiri dengan tingkat 

kesukaan paling tinggi. Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Saloko, 

Darmadji, Setiaji dan Pranoto (2014) tentang  

Penyelidikan Aktivitas Antioksidan dan 

Antimikroba dari Nanokapsul Asap Cair 

Tempurung Kelapa Menggunakan Kitosan Dan 

Maltodextrin Sebagai Enkapsulan Dan 

Penerapannya Pada Pengawetan Ikan Tuna, 

menyatakan bahwa penambahan nanokapsul 

yang disiapkan dari campuran kitosan (1,5% 

b/v) danmaltodextrin (8,5% b/v) dalam asap 

cair lebih tinggi dari 5,0% dapat 

mempertahankan kesegaran ikan sampai 48 

jam pada suhu kamar dan memiliki ukuran 

partikel terkecil. Hasilnya menunjukkan bahwa 

nanokapsul asap cair adalah agen pengawet 

yang efektif untuk ikan tuna segar. Kemudian 

pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh 

Herwati, Prarudianto dan Saloko (2017) tentang 

Pengaruh Konsentrasi Bubuk Asap Cair 

Tempurung Kelapa Dan Lama Penyimpanan 

Terhadap Kualitas Bandeng Presto, menyatakan 

bahwa perlakuan konsentrasi bubuk asap cair 

5% dan lama penyimpanan 2 hari merupakan 

hasil terbaik dilihat dari parameter kimia dan 

organoleptik bandeng presto asap. 

 Mengingat belum adanya informasi 

mengenai pengaruh penambahan asap cair 

terhadap daya simpan jajan timbung, maka 

telah dilakukan penelitian mengenai” Pengaruh 

Penambahan Asap Cair Terhadap Daya Simpan 

Jajanan Tradisional Timbung”. 
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METODOLOGI 

 

Bahan dan Alat  

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah beras ketan bontok yang 

didapat dari pasar tradisional Dasan agung , 

kelapa dalam yang sudah tua yang diperoleh di 

desa Kelayu kecamatan Selong (Lombok Timur), 

asap cair grade 1 yang diperoleh dari 

laboratorium biokimia pangan, garam, 

aquadest, DPPH, methanol, media PCA, larutan 

buffer phosphate dan air. 

Alat-alat  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bambu, pisau, baskom, 

saringan, daun kelapa, pemarut kelapa, sarung 

tangan, timbangan, colorimeter (MSEZ User 

Manual), spektrovotometer UV–Vis, Oven, 

mortar, inkubator, koloni counter, cawan petri, 

pipet volumetric, pipet tetes, desikator, tabung 

reaksi, rak tabung reaksi, kertas label, 

timbangan analitik, stopwatch, vortex, labu 

ukur, penangas listrik,  labu ukur dan 

Erlenmeyer.  

Metode 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimental yang 

dilaksanakan di laboratorium. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) faktor tunggal, yaitu konsentrasi 

asap cair (P). Terdiri dari 5 aras yaitu 1%; 2%; 

3%; 4% dan 5%. Masing-masing perlakuan 

dilakukan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 15 

unit percobaan. Kemudian sampel disimpan 

selama 6 hari dan dilakukan pengamatan pada 

hari ke 0; 3; dan 6 (h). Data hasil pengamatan 

dianalisis dengan analisis keragaman (analysis 

of variance) pada taraf nyata 5% dengan 

menggunakan software Co-Stat. Apabila 

terdapat beda nyata akan dilakukan uji lanjut 

dengan metode Orthogonal Polynomial untuk uji 

kimia dan uji lanjut menggunakan Uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) untuk parameter fisik dan 

organoleptik pada taraf yang sama. 

Parameter yang dianalisa meliputi, total 

mikroba, kadar air, aktivitas antioksidan, warna 

rasa dan aroma. 

 

Pelaksanaan Penelitian  

Pembuatan Timbung 

1. Persiapan Alat 

Dipersiapkan semua alat-alat yang 

dibutuhkan untuk pembuatan jajanan timbung, 

seperti bambu, pemarut kelapa, pisau, 

timbangan,baskom dan oven. 

2. persiapan bahan baku 

Sebelum dilakukan persiapan bahan baku, 

terlebih dahulu dilakukan persiapan asap cair 

dengan berbagai konsentrasi yaitu 1 %; 2 %; 3 

% dan 4%. Kemudian dilakukan persiapan 

bahan baku berupa beras ketan, santan kelapa 

dan garam. Beras ketan yang digunakan 

didapatkan dari pasar tradisional terdekat. 

Sedangkan santan kelapa yang digunakan 

adalah diperoleh dari kelapa yang sudah tua. 

Pemilihan buah kelapa yang sudah tua 

dikarenakan minyak yang terkandung dalam 

buah kelapa tua lebih banyak dibanding buah 

kelapa muda. Hal ini juga akan mempengaruhi 

kualitas dari timbung yang dihasilkan karena 

semakin banyak minyak yang terkandung di 

dalam daging buah kelapa tersebut maka rasa, 

tekstur dan aroma timbung tersebut akan 

semakin baik.  
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3. Pencucian Beras Ketan   

       Proses pencucian beras ketan dilakukan 

untuk menghilangkan kotoran yang menempel 

pada beras ketan, sehingga diperoleh beras 

ketan yang bersih untuk kemudian akan diolah. 

Pada proses pencucian ini beras ketan ini dicuci 

dibawah air yang mengalir kemudian ditiriskan 

kira-kira 30 menit, setelah ditiriskan kemudian 

dirasakan tekstur dari beras ketan , bila tekstur 

dari beras ketan masih cukup keras maka beras 

ketan tadi akan disiramkan air kembali agar 

tekstur dari beras ketan menjadi lebih lunak.  

4. Pemerasan Santan Kelapa 

Disiapkan buah kelapa yang sudah tua, 

dalam prosesnya daging buah kelapa yang telah 

disiapkan kemudian diparut kemudian hasil 

parutan kelapa ditimbang sebanyak 

perbandingan antara banyak beras ketan yang 

digunakan yaitu 2:1, dimana pada penelitian ini 

peneliti menggunakan 2 kg  kelapa parut yang 

diberikan 1,5  liter air untuk perasan pertama, 

kemudian kelapa yang sama diberikan kembali 

air sebanyak 1,5 liter dan diperas kembali untuk 

mendapatkan santan perasan kedua, dan yang 

terakhir pada kelapa parut tadi diberikan 1 liter 

air kemudian diperas sehingga didapatkan 

santan perasan ketiga.  

5. Pencampuran asap cair dengan santan 

          Setelah santan diperas kemudian 

dilakukan penambahan dengan asap cair yang 

sudah dipersiapkan yaitu dengan konsentrasi 

yang berbeda-beda mulai dari 1%; 2%; 3% dan 

4%. 

6. Pencetakan 

Disiapkan bambu dengan tinggi ± 22 cm 

dan dengan ketebalan ± 0,5 cm serta diameter 

± 5,5 cm dan daun pisang yang masih muda. 

Namun sebelum digunakan bambu dan daun 

pisang dicuci terlebih dahulu kemudian bambu 

ditiriskan airnya dan daun pisang diangin-

anginkan. Kemudian setelah itu daun pisang 

dibentuk sesuai ukuran bambu lalu kemudian 

dimasukkan kedalam bambu. Setelah itu beras 

ketan dimasukkan ke dalam cetakan bambu 

kemudian setelah itu baru dimasukkan santan 

kelapa yang sudah dicampur dengan asap cair. 

7. Pembakaran  

Pada dasarnya pembakaran jajanan 

timbung dilakukan secara tradisional yaitu 

menggunakan tungku, namun pada penelitian 

ini pembakaran jajanan timbung dilakukan 

dengan menggunakan oven yang dilakukan 

pada suhu 150oC selama  

± 4 jam. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil pengamatan terhadap masing-

masing parameter timbung yang diuji pada 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

 
 

Total Mikroba 

          Total plate count (TPC) merupakan 

pengujian mikrobia secara kuantitatif. TPC 

digunakan untuk mengetahui jumlah mikrobia 

yang ada di dalam bahan yang diuji. Nilai TPC 

pada bahan pangan mengindikasikan 

banyaknya jumlah mikroba yang  meliputi 

bakteri, kapang, khamir, dan jamur. Sehingga  

semakin tinggi nilai TPC, semakin rendah pula 

kualitas suatu bahan makanan.  

          Hasil analisis total mikroba jajanan 

tradisional timbung selama penyimpanan dapat 

dilihat pada tabel 1.  

 
 

 
 



6 
 

Tabel 1. Purata total mikroba jajanan tradisional 
timbung Dengan Penambahan 
BerbagaiKonsentrasi Asap Cair  selama 

penyimpanan 
 

          Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

pada penyimpanan hari ke-0 sampai hari ke-6 

semua perlakuan mengalami peningkatan 

kandungan mikroba. Penyimpanan hari ke-0 

total mikroba tertinggi terdapat pada perlakuan 

kontrol (0%) yaitu sebesar 3,17×104 CFU/g dan 

terendah pada perlakuan penambahan asap cair 

dengan konsentrasi 3% dan 4% yaitu sebesar 

<1,0×103 CFU/g. Begitu juga dengan 

penyimpanan hari ke-3 dan hari ke-6, dimana 

total mikroba tertinggi terdapat pada perlakuan 

kontrol (0%) yaitu sebesar >250×105 CFU/g 

pada penyimpanan hari ke-3 dan sebesar 

>250×105 CFU/g juga pada penyimpanan hari 

ke-6. Sedangkan kandungan total mikroba 

terendah yaitu terdapat pada perlakuan 

penambahan asap cair 4 % yaitu menghasilkan 

total mikroba sebesar <1,0×103 CFU/g pada 

penyimpanan hari ke- 0 dan 5,75×104 CFU/g 

pada penyimpanan hari ke-3 dan 1,34×105 

CFU/g pada penyimpanan hari ke-6.  

Berdasarkan  hasil tersebut dapat dilihat 

bahwa total mikroba produk semakin menurun 

seiring dengan tingginya konsentrasi 

penambahan asap cair. Penambahan asap cair 

menghasilkan kandungan mikroba yang secara 

nyata lebih rendah dari kontrol selama 

penyimpanan. Hal ini disebabkan karena 

kandungan yang ada pada asap cair yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri. Menurut 

Wibowo (2002), semakin besar konsentrasi 

asap cair, maka akan semakin banyak asam-

asam organik yang terkandung, sehingga dapat 

menurunkan nilai pH produk. Semakin rendah 

nilai pH, aktivitas  mikroorganisme pembusuk 

dapat dihambat sehingga produk  tidak cepat 

mengalami kemunduran mutu. Dua senyawa 

utama dalam asap cair yang diketahui 

mempunyai efek sebagai antibakteri adalah 

fenol dan asam asetat 

Selama penyimpanan sampai dengan 

hari ke- 6 terjadi kenaikan jumlah total mikroba. 

Hal ini sesuai  dengan pernyataan Ginting 

(2014)  bahwa dengan bertambahnya waktu  

penyimpanan maka total mikroba pun akan  

semakin meningkat. Salah satu faktor yang 

menjadi alat atau media yang mendukung 

proses adaptasi pada mikroba adalah adanya 

penggunaan suhu penyimpanan yang sesuai 

untuk pertumbuhan mikroba yaitu pada suhu 

kamar (± 28 ºC), sehingga akan semakin 

mempercepat pertumbuhan mikroba. Hal lain 

yang menjadi nilai positif bagi mikroba untuk 

mengalami kenaikan jumlah mikroba adalah 

terjadinya kenaikan kadar air selama 

penyimpanan. Menurut Soeparno (2005) faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri 

antara lain adalah pH dan kadar air. 

 

Kadar Air 

Kadar air merupakan salah satu faktor 

yang sangat berpengaruh terhadap daya tahan 

bahan pangan. Semakin tinggi kadar air bahan 

pangan maka semakin cepat terjadi kerusakan, 

dan sebaliknya semakin rendah  kadar air bahan 

pangan maka bahan pangan tersebut semakin 

lama (Andarwulan dan Herwati, 2011). 

Konsentrasi  

Asap Cair  

Lama Penyimpanan (Hari ) 

0 
(CFU/g) 

3 
(CFU/g) 

6 
(CFU/g) 

0 % 3,17×104 >250×105 >250×105 
1 % 1,83×104 10,6×106 >250×105 
2 % 1,76×104 1,81×105 186×105 

3 % <1,0×103 7,58×104 7,95×105 
4 % <1,0×103 5,75×104 1,34×105 
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 Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis keragaman dapat dilihat bahwa 

perlakuan penambahan asap cair pada 

konsentrasi yang berbeda-beda dapat 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar air timbung selama 

penyimpanan hari ke- 3  sampai dengan hari 

ke- 6, namun  tidak berbeda nyata pada 

penyimpanan hari ke- 0. Oleh karena itu 

dilakuan uji lanjut polynomial orthogonal untuk 

penyimpanan hari ke- 3 dan ke- 6 dan tidak 

untuk penyimpanan hari ke- 0. Hasil uji lanjut 

polynomial orthogonal pengaruh konsentrasi 

penambahan asap cair terhadap kadar air 

timbung selama penyimpanan dapat dilihat 

pada gambar  2 sebagai berikut : 

 

Gambar 2.   Grafik Pengaruh Penambahan Asap 

Cair Terhadap Kadar Air Timbung 
Selama Penyimpanan 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 

Gambar 1 pola regresi terjadi secara linear 

dengan persamaan untuk penyimpanan hari ke-

0, y  (0) = -0.096x + 47.45. Kemudian untuk 

hari ke- 3, y (3)  = -1.062x + 52.02 sedangkan  

untuk penyimpanan hari ke- 6, y (6)  = -2.174x 

+ 57.92. Dengan koefisien determinasi (KD) 

untuk penyimpanan hari ke-0 (R² = 0.704),  

hari ke- 3 (R² = 0.956) dan untuk penyimpanan 

hari ke- 6 (R² = 0.87). Nilai -0,956x,  -1.076x 

dan-2.174x menunjukkan arah regresi linear 

nilai negatif pada angka tersebut menunjukkan 

hubungan yang negatif  antara perlakuan 

pengaruh konsentrasi penambahan asap cair 

dengan kadar air  timbung. Hal ini berarti 

semakin tinggi konsentrasi asap cair yang 

ditambahkan menyebabkan penurunan kadar 

air timbung sebesar 0,956 untuk penyimpanan 

hari ke-0 kemudian sebesar 1.076x untuk 

penyimpanan hari ke-3,dan -2.174x pada 

penyimpanan hari ke- 6. Nilai koefisien korelasi 

didapatkan dengan mengakarkan koefisien 

determinasi (KD) sehingga didapat koefisien 

korelasi penyimpanan hari ke-0 sebesar 0,87 

kemudian hari ke- 3 sebesar 0,97 dan sebesar 

0,93 untuk penyimpanan hari ke- 6 yang 

termasuk pada kategori sangat kuat baik itu 

untuk  penyimpanan  hari ke-3 maupun ke-6 

yaitu hampir mendekati 1. Jadi korelasi antara 

kadar  air dan konsentrasi asap cair sangat kuat 

untuk penyimpanan hari ke-3 dan ke -6. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

hasil bahwa kadar air timbung pada 

penyimpanan hari ke 0  untuk setiap 

konsentrasi asap cair tidak menunjukkan 

perbedaan nyata, hal ini berarti penambahan 

konsentrasi asap cair tidak terlalu berpengaruh 

terhadap kadar air timbung. Pada dasarnya 

asap cair  yang digunakan memiliki bentuk cair 

sehingga tidak terlalu menghambat kandungan 

air pada produk yang diberi penambahan asap 

cair, maka dari itu nilai kadar air timbung tidak 

terlalu memiliki selisih yang jauh satu sama lain. 

Setelah dilakukan penyimpanan yaitu 

pada hari ke- 3 sampai dengan  hari ke- 6 kadar 

air timbung cendrung mengalami peningkatan 

    y (3)  = -1.062x + 52.02 

 R² = 0.956 

y (6)  = -2.174x + 57.92 

R² = 0.878 
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hampir untuk semua perlakuan. Kadar air 

timbung selama penyimpanan mengalami 

peningkatan dapat disebabkan oleh faktor 

antara lain kelembaban udara dan suhu selama 

penyimpanan. Adapun suhu rata-rata selama 

penyimpanan adalah 28oC dan kelembaban 

udaranya sebesar ±86%. Muchtadi  dkk., 

(2013) menyatakan bahwa kadar air pada 

permukaan bahan dipengaruhi oleh kelembaban 

nisbi RH udara sekitarnya dan apabila kadar air 

rendah tetapi RH sekitarnya tinggi, maka kadar 

air bahan dapat meningkat dan begitu pula 

sebaliknya. 

 

Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa kimia yang 

dapat menunda atau mencegah terjadinya 

reaksi oksidasi radikal bebas dalam tubuh 

(Kochhar, 1990). Antioksidan bereaksi dengan 

radikal bebas sehingga mengurangi kapasitas 

radikal bebas untuk menimbulkan kerusakan. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis keragaman pada table 3 dapat dilihat 

bahwa perlakuan penambahan asap cair pada 

konsentrasi yang berbeda-beda memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

aktivitas antioksidan jajanan tradisional timbung 

selama penyimpanan. Oleh karena itu dilakukan 

uji lanjut polinomial orthogonal. Hasil uji lanjut 

polynomial orthogonal pengaruh konsentrasi 

penambahan asap cair terhadap aktivitas 

antioksidan timbung selama penyimpanan dapat 

dilihat pada gambar 3 sebagai berikut : 

 

Gambar 3. Pengaruh Penambahan Asap Cair 

Terhadap Aktivitas Antioksidan 
Timbung Selama Penyimpanan 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 

gambar menunjukkan terjadinya peningkatan 

aktivitas antioksidan jajanan tradisional timbung 

seiring dengan meningkatnya konsentrasi 

penambahan asap cair. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh pada Gambar 4.2 pola regresi terjadi 

secara linear dengan persamaanya untuk 

penyimpanan hari ke -0 = 4.885x + 7.425 

sedangkan y untuk penyimpanan hari ke 3 = 

4.191x + 5.879 dan y untuk penyimpanan hari 

ke 6 = 3.768x + 5.312. Dengan koefisien 

determinasi (KD) untuk penyimpanan hari ke 0, 

(R² = 0.960) sedangkan untuk penyimpanan 

hari ke- 3 (R²= 0.902) dan untuk penyimpanan 

hari ke- 6 (R² = 0.899). Nilai 4.885x,4.191x dan 

3.768x menunjukkan arah regresi linear nilai 

positif pada angka tersebut menunjukkan 

hubungan yang positif antara perlakuan 

pengaruh konsentrasi penambahan asap cair 

dengan aktivitas antioksidan timbung. Hal ini 

berarti semakin tinggi konsentrasi asap cair 

yang ditambahkan menyebabkan Kenaikan 

aktivitas antioksidan  jajanan timbung sebesar 

4.885x pada penyimpanan hari ke-0, kemudian 

y (0) = 4.885x + 7.425 
    R² = 0.960 

y (3) = 4.191x + 5.879 
    R² = 0.902 

y (6) = 3.768x + 5.312 
    R² = 0.899 

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0% 1% 2% 3% 4%

A
k

ti
v
it

a
s
 A

n
ti

o
k

s
id

a
n

 (
%

) 

Konsentrasi Asap Cair 

Hari
ke 0

Hari
ke 3

Hari
ke 6



9 
 

4.191x pada penyimpanan hari ke- 3 dan 

3.768x pada penyimpanan harike- 6. Nilai 

koefisien korelasi didapatkandengan 

mengakarkan koefisien determinasi (KD) 

sehingga didapat koefisien korelasi 

penyimpanan hari ke- 0 sebesar 0,979 , 

penyimpanan hari ke- 3 sebesar 0,949 dan 

penyimpanan hari ke- 6 sebesar 0,948 termasuk 

pada kategori sangat kuat yaitu hampir 

mendekati 1. Jadi korelasi antara aktivitas 

antioksidan  dan konsentrasi asap cair sangat 

kuat. 

            Tingginya aktivitas antioksidan seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi asap cair 

yang ditambahkan diduga disebabkan karena 

pada konsentrasi asap cair lebih tinggi terdapat 

kandungan fenol yang lebih tinggi pula. Dimana 

senyawa fenol merupakan senyawa yang 

berperan sebagai antioksidan dalam asap cair. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang  dilakukan 

oleh Saloko., dkk (2014) tentang  Penyelidikan 

Aktivitas Antioksidan dan Antimikroba dari 

Nanokapsul Asap Cair Tempurung Kelapa dan 

Penerapannya Pada Pengawetan Ikan Tuna, 

menghasilkan bahwa nanokapsul yang dibuat 

dengan chitosan (CS) -maltodextrin (MD) dalam 

asap cair memiliki kandungan total fenol yang 

jauh lebih tinggi yaitu sebesar 5.46% 

dibandingkan dengan nanokapsul yang dibuat 

dengan chitosan (CS) -maltodextrin (MD) dalam 

asam asetat yaitu sebesar 0.17%. Dalam hal ini 

terjadi peningkatan total fenol pada nanokapsul 

asap cair secara signifikan. Nanokapsul asap 

cair tempurung kelapa mengandung senyawa 

fenolik seperti fenol, 2 methoxyphenol 

(guaiacol), 4-methylphenol (p-cresol) dan 

dimethylphenols  yang memberikan efek 

aromatik dan antioksidan.  Asap cair memiliki 

sifat antioksidatif dan dapat digolongkan 

sebagai antioksidan alami. Senyawa yang 

berperan sebagai antioksidan adalah fenol, yang 

merupakan antioksidan utama dalam asap cair 

(Girard,1992). Sedangkan untuk perlakuan 

kontrol atau tanpa penambahan asap cair 

ternyata juga memiliki aktivitas antioksidan hal 

ini disebabkan karena santan kelapa Yang 

menjadi bahan baku pembuatan jajanan 

timbung itu sendiri dapat bertindak sebagai 

antioksidan. Hal ini sesuai dengan Alyaqoubi., 

dkk (2015), aktivitas antioksidan pada santan 

kelapa yang tinggi sehubungan dengan 

kandungan fenol pada minyak kelapa yang 

merupakan zat utama pada santan yang 

bersifat antioksidan. 

          Selama penyimpanan terjadi penurunan 

aktivitas antioksidan jajanan timbung. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Chilaka dan Eze 

(2002) yaitu penurunan kandungan fenol dalam 

suatu bahan dapat disebabkan karena 

terjadinya oksidasi senyawa fenolik oleh udara 

atau karena aktifitas enzim polyfenol oksidase  

(PPO) di dalam bahan tersebut. Senyawa 

polifenol teroksidasi akan membentuk senyawa 

quinone yang tidak terukur pada analisis total 

fenol. Dimana diketahui bahwa senyawa fenol 

merupakan senyawa yang bertindak sebagai 

antioksidan pada asap cair, sehingga 

menurunnya kadar fenol dapat menurunkan 

aktifitas antioksidan.  Penurunan kadar fenol ini 

juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Roza., dkk (2017), dimana lama 

penyimpanan mempengaruhi kandungan kadar 

total fenol dari bubuk kulit manggis, semakin 

lama penyimpanan kadar total fenol juga 

menurun. 
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Warna  

           Warna adalah salah satu faktor mutu 

suatu bahan pangan.Warna merupakan salah 

satu bagian dari penampakan produk serta 

parameter penilaian sensori yang penting 

karena merupakan sifat penilaian sensori yang 

pertama kali dilihat oleh konsumen 

           Hasil analisis keragaman  pada taraf 5% 

pada table 4 menunjukkan bahwa interaksi 

antara perlakuan penambahan asap cair tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap nilai °HUE timbung pada penyimpanan 

hari ke- 0 dan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata pada penyimpanan hari ke- 3 

dan ke- 6. Adapun pengaruh penambahan 

konsentrasi penambahan asap cair terhadap 

nilai °HUE jajanan timbung dapat dilihat pada 

gambar 4 sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4. Grafik Pengaruh Konsentrasi Asap 

Cair Terhadap Nilai °HUE  Timbung 
Selama Penyimpanan 

 
Berdasarkan gambar 3. diatas nilai 

°HUE yang dihasilkan untuk semua perlakuan 

pada penyimpanan hari ke- 0 berkisar antara 

81,55 sampai 83,26 yaitu berwarna kuning 

kemerahan (yellow Red), hal ini berarti semakin 

tinggi nilainya maka warnanya semakin 

mendekati kuning dan sebaliknya semakin kecil 

maka semakin mendekati warna merah. Nilai 

tertinggi yakni pada perlakuan kontrol (tanpa 

penambahan asap cair) yaitu sebesar 83,26  

dengan rerata nilai a sebesar 5,44 dan rerata 

nilai b sebesar  46,11 dan nilai terendah pada 

perlakuan penambahan asap cair 4 % sebesar  

81,55  dengan rerata nilai a sebesar 6,98 dan 

rerata nilai b sebesar 45,43. Hal ini berarti, 

warna timbung yang tidak ditambahkan asap 

cair (kontrol) berwarna kuning kemerahan yang 

ditandai dengan nilai a dan b yang semakin 

positif dan pada penambahan asap cair 4 % 

memiliki warna yang sedikit kemerahan yang 

ditunjukkan oleh  nilai a yang lebih besar dan 

nilai b yang lebih kecil. 

           Penurunan nilai °HUE  seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi asap cair disebabkan 

karena komponen yang tersusun dalam asap 

cair itu sendiri dimana menurut Ruiter (1979) 

dalam Pranata (2005) menyatakan bahwa 

kandungan karbonil yang terdapat dalam asap 

cair mempunyai efek terbesar pada terjadinya 

pembentukan warna coklat pada produk 

asapan. Fenol juga memberikan kontribusi pada 

pembentukan warna coklat pada produk yang 

diasap meskipun intensitasnya tidak sebesar 

karbonil, dimana semakin tinggi kadar karbonil 

maka semakin tinggi potensi pencoklatannya. 

Sedangkan semakin lama penyimpanan 

menyebabkan penurunana pada nilai °HUE. Hal 

ini disebabkan karena selama proses 

penyimpanan tejadi perubahan warna timbung  

menjadi lebih gelap yang salah satunya 

disebabkan karena kerusakan akibat 

petumbuhan mikroba, dimana semakin sedikit 

konsentrasi asap cair yang ditambahkan, produk 

timbung cendrung mengalami kerusakan yang 

lebih parah sehingga warna akan cendrung 

lebih berubah menjadi lebih gelap, begitu juga 

sebaliknya, yaitu semakin banyak konsentrasi 

asap cair yang ditambahkan tingkat kerusakan 
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lebih sedikit sehingga poduk timbung memiliki 

warna yang lebih cerah karena warna asli 

produk lebih bisa  dipertahankan. 

Hasil analisis keragaman pada taraf 5% 

untuk nilai L pada tablel 5 menunjukkan bahwa 

interaksi antara perlakuan penambahan asap 

cair memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap nilai L timbung pada semua waktu 

penyimpanan yaitu penyimpanan hari ke- 0, 3 

dan 6. Adapun pengaruh penambahan 

konsentrasi penambahan asap cair terhadap 

nilai L jajanan timbung dapat dilihat pada 

gambar 5 berikut : 

Gambar 5.   Grafik Pengaruh Konsentrasi Asap 
Cair Terhadap Nilai °L Timbung 
Selama  Penyimpanan 

 

         Pada gambar 5menunjukkan bahwa nilai 

Lyang dihasilkan untuk semua perlakuan 

berkisar antara 90,89  sampai 92,22 untuk 

penyimpanan hari ke 0, dimana nilai tertinggi 

yakni pada perlakuan kontrol (tanpa 

penambahan asap cair)yaitu sebesar  92,22 

dan nilai terendah pada perlakuan penambahan 

asap cair 4 % yaitu 90,89, dilihat dari nilai L 

yang berkisar antara 90,89 sampai 92,22 

bahwa warna timbung dari setiap perlakuan 

termasuk ke dalam warna yang sangat cerah. 

           Semakin kecil nilai L maka kecerahan 

jajan timbungsemakin berkurang. Penurunan 

nilai L seiring dengan meningkatnya konsentrasi 

asap cair disebabkan karena kandungan 

karbonil maupun fenol yang mempuyai efek 

pembentukan warna coklat pada produk asapan 

cendrung meningkat seiring dengan 

bertambahnya konsentrasi asap cair yang 

ditambahkan. pada penyimpanan hari ke-3 dan 

ke-6 terjadi penurunan nilai L. Penurunan niai L 

selama penyimpanan disebabkan karena selama 

proses penyimpanan terjadi kerusakan produk 

baik itu proses oksidasi serta  timbulnya 

mikroba yang dapat menyebabkan warna 

produk cendrung lebih gelap. Semakin tinggi 

konsentrasi asap cair nilai L cendrung bisa 

dipertahnkan, hal ini karena kandungan 

antimikroba dalam asap cair dapat 

mengawetkan timbung sehingga warna 

cendrung bisa dipertahankan.  

 

Rasa 

         Rasa merupakan salah satu faktor mutu 

yang paling penting karena sangat menentukan 

tingkat penerimaan konsumen terhadap 

produk. Hasil analisis keragaman pada taraf 5% 

(Tabel 6). Menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi penamabahan asap cair 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap rasa timbung  baik dengan metode 

hedonik maupun dengan metode skoring pada 

penyimpanan hari ke- 0. Pada pengujian rasa  

ini hanya dilakukan untuk perlakuan 

penyimpanan hari ke- 0. Sedangkan untuk 

penyimpanan hari ke- 3 dan ke- 6 tidak 

dilakukan pengujian terhadap parameter rasa 

dari produk timbung dikarenakan pada hari itu 

sebagaian produk sudah mulai berlendir dan 

mengeluarkan bau yang kurang sedap, 

sehingga sudah tidak layak untuk dikonsumsi 

karena dapat membahayakan kesehatan.Hasil 

pengujian organoleptik terhadap rasa dapat 

dilihat pada gambar 6 sebagai berikut:
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Gambar 6.  Grafik Pengaruh Konsentrasi Asap  

Cair Terhadap Organoleptik Rasa 

(Hedonik dan Skoring) Timbung). 
 
         Berdasarkan Gambar 6. dapat dilihat 

bahwa secara keseluruhan panelis memberikan 

rerata nilai 2,90 sampai dengan 7.40 dengan 

kriteria rasa sangat suka sampai dengan tidak 

suka pada uji hedonik. Nilai tertinggi  diperoleh 

pada perlakuan penambahan asap cair 4 % 

dengan nilai 7,40 % yaitu dengan kriteria tidak 

suka dan nilai terendah diperoleh pada 

perlakuan kontrol  atau tanpa penambahan 

asap cair dengan  nilai sebesar 2,90 yaitu 

dengan kriteria sangat suka. Sedangkan pada 

metode skoring secara keseluruhan panelis 

memberikan rerata nilai 3,10 sampai dengan 

7,40 dengan kriteria berasa asap sampai 

dengan tidak berasa asap. Pada uji skoring nilai 

tertinggi diperoleh pada perlakuan kontrol atau 

tanpa penambahan  asap cair  yaitu sebesar 

7.40 dengan kriteria tidak berasa asap  dan 

terendah pada perlakuan penamabahan asap 

cair 4% dengan kriteria berasa asap. Tingkat 

kesukaan panelis menurun seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi asap cair yang 

ditambahakan. Hal ini berarti para panelis tidak 

menyukai rasa asapjajanan timbung yang 

ditimbulkan akibat dari penambahan asap cair, 

dimana semakin tinggi konsentrasi asap cair 

yang ditambahakan maka rasa asap yang 

ditimbulkan semakin kuat dan tingkat kesukaan 

menurun. 

Aroma (Hedonik) 

Aroma dapat didefinisikan sebagai sifat-

sifat bahan makanan yang memberikan  kesan  

pada sisitem pernafasan atau dengan kata lain 

aroma merupakan sifat-sifat produk yang 

dirasakan oleh penciuman. Hasil analisis 

keragaman pada taraf 5% (Tabel 6 ) 

menunjukkan bahwa pengaruh konsentrasi 

penambahan asap cair memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap organoleptik 

aroma metode hedonik pada penyimpanan hari 

ke- 0 dan ke- 3. Sedangkan untuk penyimpanan 

hari ke- 6 tidak dilakukan pengujian untuk 

parameter aroma dikarenakan pada hari itu 

sebagaian besar produk sudah rusak total. Hasil 

pengujian organoleptik terhadap Aroma 

(hedonik) dapat dilihat pada gambar 7 sebagai 

berikut : 

 
  Gambar 7.     Grafik Pengaruh Konsentrasi Asap 

Cair Terhadap Organoleptik 

Aroma (Hedonik) Timbung 
 

           Berdasarkan gambar 7 secara 

keseluruhan para panelismemberikan nilai mulai 

dari 3,00 sampai dengan 6,80 untuk penilaian  

aroma (hedonik) pada penyimpanan hari ke-0 

dengan kriteria suka sampai agak tidak suka. 

Nilai tertinggi yaitu pada perlakuan 

penambahan konsentrasi asap cair 4% yaitu 

dengan kriteria agak tidak suka dan terendah 

pada perlakuan penambahan asap cair 0% 
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dengan kriteria suka. Hal ini berarti semakin 

tinggi konsentrasi asap cair yang ditambahkan 

menyebabkan nilai kesukaan panelis terhadap 

aroma timbung semakin menurun. Hal ini  

berarti para panelis kurang menyukai aroma 

asap pada timbung akibat dari penambahan 

asap cair, dimana semakin tinggi konsentrasi 

asap cair yang ditambahakan menyebabkan 

aroma asap yang semakin kuat. Kemudian 

untuk penyimpanan hari ke-3 terjadi penurunan  

nilai seiring dengan bertambahnya konsentrasi 

asap cair yang ditambahkan. Penurunan tingkat  

kesukaan aroma terutama pada perlakuan 

kontrol dan penambahan asap cair 1% 

disebabkan karena keadaan produk yang sudah 

rusak dan cendrung berbau busuk dan 

mengalami ketengikan sehingga tidak  disukai 

oleh para panelis. Bau busuk yang terjadi 

selama penyimpanan  disebabkan oleh 

perubahan-perubahan kimia dan mikrobiologi 

pada produk selama penyimpanan. Perubahan 

aroma pada timbung dapat disebabkan oleh 

penguraian lemak yang dapat menurunkan nilai 

giziserta dapat memenyebabkan penyimpangan 

bau pada timbung. 

 

Aroma (Skoring) 

Sedangkan untuk aroma (skoring) Hasil 

analisis keragaman pada taraf 5% (Tabel 7) 

menunjukkan bahwa pengaruh konsentrasi 

penambahan asap cair memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata terhadap organoleptik 

aroma metode skoring pada penyimpanan hari 

ke- 0 namun berbeda nyata pada penyimpanan 

hari ke- 3. Adapun hasil pengujian organoleptik 

terhadap Aroma (skoring) dapat dilihat pada 

gambar 8 sebagai berikut : 

 
Gambar 8.     Grafik Pengaruh Konsentrasi Asap 

Cair Terhadap Organoleptik  

Aroma (Skoring) Timbung. 
 
          Berdasarkan gambar 7 secara 

keseluruhan para panelismemberikan nilai mulai 

dari 7,40 sampai dengan 8,10 untuk penilaian  

aroma (skoring) pada penyimpanan hari ke-0 

dengan kriteria tidak beraroma tengik sampai 

dengan sangat tidak beraroma tengik. Nilai 

tertinggi yaitu pada perlakuan penambahan 

asap cair 4% yaitu dengan kriteria sangat tidak 

beraroma tengik sedangkan nilai terendah yaitu 

pada perlakuan penambahan asap cair 1% 

dengan kriteria tidak beraroma tengik. Dari hasil 

diatas dapat diketahui bahwa produk timbung 

belum mengalami ketengikan karena belum 

dilakukan penyimpanan atau penyimpanan hari 

ke-0. Berbeda dengan penilaian para panelis 

setelah penyimpanan hari ke-3, dimana para 

panelis memberikan penilaian mulai dari 2,10 

sampai dengan 7,10 yaitu dengan kriteria 

sangat beraroma tengik sampai dengan tidak 

beraoma tengik. Nilai tertinggi yaitu pada 

perlakuan penamabahan asap cair 4% dengan 

kriteria tidak beraroma tengik sedangkan 

terendah pada perlakuan kontrol dengan kriteria 

sangat beraroma tengik.  

         Ketengikan yang terjadi disebabkan oleh 

autooksidasi radikal asam lemak tidak jenuh 

seperti asam lemak palmitoleat, oleat dan 

linoleat yang terkandung dalam santan kelapa 
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yang menjadi salah satu bahan utama dalam 

pembuatan timbung. Kemudian Aroma tengik 

cendrung berkurang seiring dengan 

bertambahnya konsentrasi asap cair, hal ini 

diduga karena kandungan  senyawa fenol yang 

terkandung dalam asap cair dapat berperan 

sebagai donor hydrogen dan efektif dalam 

jumlah sangat kecil untuk menghambat 

autooksidasi lemak Pranata (2007). Fenol 

merupakan senyawa yang mudah teroksidasi, 

oleh karena itu sering digunakan sebagai 

antioksidan. 

 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan kajian yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Semakin tinggi konsentrasi 

penambahan asap cair menyebabkan 

penurunan pada jumlah total mikroba, kadar air 

dan peningkatan pada nilai aktivitas antioksidan 

timbung namun menyebabkan tingkat penilaian 

panelis terhadap rasa maupun aroma timbung 

cendrung menurun. Penyimpanan timbung dari 

hari ke-0 sampai hari ke-6 ternyata  

meneyebabkan peningkatan terhadap total 

mikroba dan kadar air timbung selama 

penyimpanan dan dapat menurunkan nilai 

aktivitas antioksidan timbung serta dapat 

menurunkan tingkat kesukaan para panelis 

terhadap rasa dan aroma timbung. Perlakuan 

penambahan asap cair 3 % merupakan 

perlakuan terbaik karena selain dapat 

memperpanjang umur simpan juga masih bisa 

diterima secara organoleptik. 
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