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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi asap cair dan 
bubuk asap terhadap beberapa mutu paru kering. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimental yang dilaksanakan di Laboratorium dan 
dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan perlakuan konsentrasi asap 
cair dan bubuk asap cair sebesar 0%, asap cair 2,5%, asap cair 5%, bubuk asap 1% dan 
asap cair 2%. Data hasil pengamatan kimia dan organoleptik dianalisa dengan analisis 
keragaman pada taraf nyata 5% dengan menggunakan software Co-Stat dan apabila 
terdapat beda nyata maka diuji lanjut dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ), sedangkan 
data mikrobiologis dianalisa menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penggunaan asap cair dan bubuk asap cair memberikan pengaruh 
terhadap mutu kimia (kadar air), rendemen, mutu organoleptik warna dan aroma/bau 
serta mutu mikrobiologis paru kering, namun tidak berpengaruh terhadap mutu 
organoleptik (rasa dan tekstur) serta mutu fisik warna nilai L dan °Hue. Perlakuan 
penggunaan konsentrasi asap cair sebanyak 5% direkomendasikan sebagai perlakuan 
terbaik dari segi mutu kimia, rendemen, organoleptik, fisik maupun mikrobiologis dengan 
kriteria kadar air 39,62%, rendemen 39,84%, total mikroba, koliform dan jamur dibawah 
standar, warna paru coklat, aroma/bau agak kuat, dan masa simpan 9 hari. 

Kata Kunci : Paru Kering, Komponen Mutu, Penggunaan Asap Cair dan bubuk asap cair 

ABSTRACT 

This research was aimed to determine the concentration’s effect of liquid smoke 
and liquid smoke powder on the quality and Shelf Life of dry lung.The experiment was 
conducted using a completely randomized factorial design with liquid smoke and liquid 
smoke powder  concentration of 0%, liquid smoke 2,5%, liquid smoke 5%, liquid smoke 
powder 1% dan liquid smoke powder 2%. Chemical and organoleptic data were analyzed 
using Co-Stat Software by analysis of variance method at 5% significant level, then to be 
tested with Tukey’s HSD, while microbial data was analyzed using quantitative method. 
The results showed that concentration of liquid smoke and liquid smoke powder have an 
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effect on chemical properties of the sample (water content), the yield, organoleptic 
quality on color and flavor and microbiology parameters. However, the liquid smoke and 
liquid smoke powder concentration have not effect on the organoleptic quality (taste and 
texture) and  physical color test i.e. L value and oHue. Sample treated with 5% liquid 
smoke is recommended as the best treatment based on the chemical quality, 
organoleptic test, physical appearance, and microbiology parameter, i.e. water content 
39.62%; the yield 39,84%; total number of microbe, coliform and fungi were below the 
standard; squid color brown lung, smokeless flavor, and shelf life 9 day. 

 
Keywords: lung dry, Quality, Liquid Smoke and liquid smoke powder  



 

1 

 

PENDAHULUAN 

Pulmo atau paru merupakan 

salah satu organ respirasi terpenting yang 

terbentuk sepasang kantong kanan dan 

kiri (pulmo dekster dan pulmo sinister). 

Total berat paru pada sapi rata-rata 

adalah 3,5 kg (Mukhtar, 2006). 

Pengolahan paru sapi yang  dilakukan  

masyarakat  khususnya  Nusa  Tenggara  

Barat  adalah  mengolah paru dalam  

bentuk  segar. Pengolahan paru dalam 

bentuk segar dapat dilakukan dengan cara 

memasak langsung menjadi produk 

olahan makanan seperti paru goreng dan 

keripik paru. Olahan paru dalam bentuk 

segar biasanya memiliki masa simpan 

yang relatif pendek yaitu 12-16 jam 

karena masih mengandung kadar air yang 

tinggi sebesar 77%.  

Kadar air  yang tinggi ini akan 

memicu pertumbuhan bakteri/jamur pada 

paru semakin cepat (Gusyana, 2002). 

Selain pengolahan secara langsung, paru 

juga dapat diawetkan dengan cara 

pengeringan yang memanfaatkan  sinar  

matahari. Adapun produk paru yang 

diawetkan dengan metode pengeringan 

dikenal dengan nama paru kering. 

(Gusyana, 2002), menjelaskan proses 

pengeringan adalah suatu metode untuk 

mengeluarkan sebagian air 

kesetimbangan dengan tingkat kadar air 

yang setara dengan nilai aktifitas air (aw). 

Proses pengolahan paru kering di UKM 

Melati Indah dimulai dengan: paru sapi 

segar dicuci kemudian direbus, setelah 

direbus paru sapi kemudian  dibekukan di 

dalam freezer selama 2-3 jam lalu diiris 

menggunakan slicer. Paru sapi yang 

sudah diiris kemudian dijemur 

menggunakan anyaman bambu 

(kelabang), Pada saat proses penjemuran 

ditaburkan garam di atas paru. 

Penjemuran dilakukan di bawah sinar 

matahari selama 2-3 hari. Paru sapi yang 

sudah kering biasanya memiliki masa 

simpan 2-3 hari (UKM Melati Indah). 

Selain pengeringan, pengawetan 

menggunakan bahan pengawet perlu 

dilakukan agar pangan lebih aman dan 

layak dikonsumsi. Alternatif 

memperpanjang masa simpan paru dapat 

dilakukan dengan cara penambahan 

bahan pengawet. Berdasarkan 

sumbernya, pengawet dapat digolongkan 

menjadi 2 yaitu pengawet sintetis dan 

pengawet alami. Pengawet sintetis 

merupakan bahan pengawet yang bersifat 

lebih stabil, lebih pekat dan 

penggunaannya lebih sedikit (Permenkes 

No.722/1988). Penggunaan zat pengawet 

sintetis dengan takaran berlebih dan 

dalam jangka waktu yang panjang akan 

mengakibatkan timbulnya macam-macam 

penyakit yang akan membahayakan 

manusia (Dedi, Ria dan Haidha, 2013). 
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Sementara itu, pengawet alami atau yang 

disebut juga antimikroba alami merupakan 

bahan atau senyawa yang khusus 

digunakan untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba (Brooks, Butel dan 

Morse, 2005). Menurut Resvina (2013) 

salah satu bahan pengawet alami yang 

sudah banyak diteliti yaitu pengawet alami 

dari tumbuh-tumbuhan. Salah satu jenis 

pengawet alami yang bersumber dari 

tumbuh-tumbuhan yaitu asap cair. 

Asap cair merupakan hasil 

pendinginan dan pencairan asap dari 

biomasa seperti kayu, kulit kayu, 

tempurung, sabut, bambu atau daun yang 

dibakar dalam tabung tertutup. Asap cair 

memiliki sifat fungsional sebagai 

antioksidan, antibakteri dan pembentuk 

warna serta citarasa yang khas. Menurut 

Budianto, dkk (2007), asap cair 

tempurung kelapa mengandung senyawa 

fenol, yang mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri/jamur sehingga 

dapat digunakan sebagai pengawet 

maupun disinfektan. Yulistiani, Darmadji 

dan Harmayani, (1997) menerangkan 

bahwa asap cair merupakan salah satu 

pengawet hasil pirolisis yang memiliki sifat 

fungsional sebagai antioksidan, antibakteri 

dan pembentuk warna serta citarasa yang 

khas. Kombinasi antara komponen 

fungsional fenol dan asam-asam organik 

yang bekerja secara sinergis dapat 

mencegah dan mengontrol pertumbuhan 

mikroba. Asap cair mampu mematikan 

bakteri pembusuk seperti Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Saccharomyces 

cerevisiae dan Clostridium botulinum yang 

menyebabkan kerusakan bahan pangan.  

Asap cair diketahui telah 

diaplikasikan sebagai pengawet pada 

berbagai produk hasil olahan seperti 

daging. Hasil penelitian penggunaan asap 

cair  tempurung kelapa dengan 

konsentrasi 10% dan lama perendaman 

30 menit memperlihatkan rata-rata hasil 

bakteri pada daging sapi 11,7 x 106 

CFU/g, daging domba 17,5 x 106 CFU/g, 

dan daging itik 25,4 x 106 CFU/g, serta 

masa simpan terlama untuk daging sapi 

22,35 jam, daging domba 29,21 jam dan 

daging itik 20,27 jam pada penyimpanan 

suhu kamar. Dengan penilaian 

organoleptik warna, rasa dan bau dapat 

diterima baik oleh panelis (Putranto, 2009; 

Suryaningsih, 2011; Putranto, 2011).  

Menurut Handayani dkk (2012), 

penggunaan asap cair 2.5 % paling tepat 

digunakan untuk memperpanjang umur 

simpan dendeng sapi tradisional karena 

tidak terjadi pertumbuhan jamur sejak 

pertama kali dibuat hingga penyimpanan 

dendeng sapi siap makan pada suhu 

kamar selama 2 tahun.  

Selain dalam bentuk cairan, asap 

cair telah dikembangkan menggunakan 
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metode enkapsulan dengan penggunaan 

maltodekstrin menjadi bentuk bubuk 

(Saloko, 2013). Penggunaan asap cair 

dalam bentuk bubuk sudah mulai 

diaplikasikan pada berbagai produk 

pangan, diantaranya dalam pembuatan 

sponge cake (Maryam, 2015), saos 

(Desniorita, 2015) dan tahu serta bakso 

(Purba. dkk, 2014), dengan rata-rata 

konsentrasi optimum bubuk asap yang 

ditambahkan yaitu 2%. Penggunaan  asap  

cair dan bubuk asap untuk pengawetan 

paru belum pernah dilakukan. Oleh  

karena  itu  perlu  dilakukan penelitian 

menggunakan asap cair dan bubuk asap 

sehingga dihasilkan paru dengan mutu 

yang lebih baik dan masa simpan lebih 

lama. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Bahan-bahan yang akan digunakan 

dalam penelitian antara lain: paru sapi 

yang diperoleh dari rumah potong hewan 

PT.Gerbang NTB Emas, Banyumulek, kec. 

Kediri, kabupaten Lombok Barat,  NTB, 

(asap cair grade 2 “NATURAL” (Coconut 

Shell Liquid Smoke, UD. Putri, Lombok 

Timur-NTB) dan di destilasi lagi sehingga 

menghasilkan (asap cair grade 1 

“NATURAL” (Coconut Shell Liquid Smoke), 

bubuk asap cair 1:1 (Liquid smoke 

powder), maltodekstrin,  medium Plate 

Count Agar (PCA), medium Violet Red Bile 

Agar (VRBA), medium Potato Dextrose 

Agar (PDA), larutan Buffer Phosphate, 

aquades dan alkohol 70%. 

Alat 

Alat-alat yang akan digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: freezer, 

pH meter, cool box (box pendingin), 

slicer,cabinet dryer, clip lock, gelas ukur, 

pipet volume, gelas piala, gunting anti 

karat, talenan, nampan, baskom, 

timbangan, pipet tetes, tabung reaksi, 

cawan petri, botol timbang, erlenmeyer, 

timbangan analitik, kertas label, sarung 

tangan, desikator, termodigital, oven 

pengering, alat tulis dan peralatan 

laboratorium lainnya. 

Tahapan Penelitian 

Adapun tahap-tahap dalam proses 

penelitian ini meliputi (Modifikasi Metode 

Wulandari, 2012; Handayani, dkk 2012, 

dan UKM Melati Indah Seganteng):  

Persiapan Bahan  

Bahan baku yang akan digunakan 

adalah paru sapi yang diperoleh dari 

rumah potong hewan PT.Gerbang NTB 

Emas, Banyumulek, Kec. Kediri, 

Kabupaten Lombok Barat,  NTB. Paru sapi 

segar (baru di ambil dari RPH dan 

berwarna merah kecoklatan) Paru sapi 

yang telah diperoleh kemudian dibawa 

dengan menggunakan cool box (box 

pendingin) yang telah dipersiapkan. 
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Sortasi 

Paru sapi dibersihkan dari kotoran 

serta sisa-sisa organ dalam yang masih 

menempel pada paru.  

Pencucian 

Paru sapi hasil sortasi kemudian 

dicuci dengan menggunakan air mengalir 

Pengukusan 

Paru sapi kemudian dikukus 

selama 40 menit untuk untuk 

mematangkan paru sapi sehingga 

diperoleh sifat organoleptik (warna, rasa, 

aroma, dan tekstur) dari paru sapi yang 

diinginkan. 

Pengirisan I 

Paru sapi diiris dengan bentuk 

dadu besar dengan ukuran 10 × 5 cm, 

ketebalan 2-4 cm. 

Pengemasan 

Paru dibungkus menggunakan 

plastik ukuran 1/2 kg. Pembungkusan 

ditujukan untuk mempermudah proses 

pembekuan paru dan mencegah 

kontaminasi dalam proses penyimpanan 

dan proses selanjutnya. 

Pembekuan 

Paru yang telah dibungkus 

kemudian dibekukan di dalam freezer 

selama ± 4 jam. Pembekuan paru 

dilakukan untuk mempermudah pengirisan 

dengan alat pengiris. 

 

Thawing 

Paru beku harus dithawing untuk 

memudahkan pengirisan. Thawing 

dilakukan dengan cara mengalirkan air 

bersih di permukaan kemasan paru. 

Pengirisan II 

Paru sapi yang sudah dithawing 

kemudian diiris dengan ketebalan 

seragam ± 4 mm sehingga diperoleh 

ukuran relatif seragam 10 cm x 5 cm x 0,4 

cm Alat pemotong daging (Slicer). 

Penimbangan Paru 

Paru sapi yang telah diiris, 

ditimbang masing-masing 250 gram per 

sampel. 

Pencampuran 

Paru sapi dicampur dengan 

dengan bumbu (garam 2,0 %), kontrol 

0% (tanpa penambahan asap cair dan 

bubuk asap),  asap cair dengan 

konsentrasi 2,5%; 5,0% dan bubuk asap 

cair dengan konsentrasi; 1,0%; 2,0%  . 

Pencampuran dilakukan dengan cara 

mengaduk paru dengan asap cair. 

Marinasi 

Paru sapi yang telah ditambahkan 

bumbu (garam 2,0 %), kontrol 0% 

(tampa penambahan asap cair dan bubuk 

asap), asap cair dengan konsentrasi,( 

2,5%); (5,0%) dan bubuk asap cair 

dengan konsentrasi (1,0%), (2,0%) dari 

berat bahan, dibiarkan selama 3 jam pada 

suhu kamar di dalam wadah tertutup. 
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Pengeringan 

Paru sapi yang telah direndam, 

kemudian dilakukan pengovenan 

menggunakan oven Cabinet dryer pada 

suhu 60°C selama 6 jam. 

Metode 

 Rancangan percobaan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

Racangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

faktor tunggal yaitu konsentrasi asap cair 

dan bubuk asap cair (A) yang terdiri atas 

5 aras : A1 = Tanpa penambahan asap 

Cair dan bubuk asap cair 0% (Kontrol), A2 

= Asap Cair 2,5%, A3 = Asap Cair 5%, A4 

= Bubuk asap Cair 1%, A4 = Bubuk asap 

Cair 2%. 

 Masing-masing perlakuan 

dilakukan tiga kali ulangan sehingga 

diperoleh 15 sampel percobaan. Data hasil 

pengamatan kimia dan organoleptik 

(hedonic) dianalisis dengan analisis 

keragaman (Analysis of Variance) pada 

taraf nyata 5% dengan menggunakan 

software Co-Stat. Apabila terdapat beda 

nyata data kimia dan organoleptik 

dilakukan uji lanjut dengan uji Beda Nyata 

Jujur (BNJ) (Hanafiah, 2002). Sedangkan 

untuk uji mikrobiologi dianalisis 

menggunakan metode kuantitatif. Seluruh 

data pengamatan mulai dilakukan pada 

hari ke 0, uji daya simpan dilakukan 

selama 28 hari dilakukan secara visual. 

Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini adalah rendemen, mutu dan 

masa simpan paru kering. Mutu yang 

diamati meliputi sifat kimia, fisik, 

organoleptik dan mikrobiologis. Sifat kimia 

yaitu kadar air. Rendemen. Sifat fisik yaitu 

warna.Sifat organoleptik yaitu warna, 

aroma, rasa dan tekstur secara hedonik. 

Sifat mikrobiologis yaitu total mikroba, 

koliform dan total jamur. Masa simpan 

dilakukan selama 0 sampai 28 hari yaitu 

pertumbuhan jamur secara visual. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mutu Kimia Kadar Air 

Mutu Kimia 

Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa penggunaan asap cair dan bubuk 

asap memberikan pengaruh terhadap 

kadar air paru kering. Hasil analisa 

signifikansi dapat dilihat pada Tabel 1 dan 

purata hasil pengamatan pada Tabel 2. 

Tabel    1. Signifikansi Pengaruh 
Penggunaan Asap Cair dan 
Bubuk Asap terhadap Sifat 
Kimia Paru Kering 

Parameter Signifikansi 

Kadar Air S 

Keterangan 
S    = Signifikan (berbeda nyata) 
NS = Non Signifikan (tidak berbeda 
nyata) 
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Tabel  2. 

 
Purata Hasil Pengamatan 
Penggunaan Asap Cair dan 
Bubuk Asap terhadap Kadar 
Air Paru Kering 

Perlakuan Purata 

Konsentrasi Asap Cair 
dan Bubuk Asap (%) 

Kadar Air (%) 

A1 0% (kontrol)  42,75 a 

A2 2.5% (Asap Cair)  40,78 bc 

A3 5 % (Asap Cair)  39,62 c 

A4 1% (Bubuk Asap)  41,96 ab 

A5 2% (Bubuk Asap)  40,91 bc 

BNJ 1,13 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti 
Oleh huruf-huruf yang sama pada kolom 
Yang sama menunjukkan tidak ada 
Perbedaan nyata pada taraf nyata 5%. 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa 

penggunaaan asap cair dan bubuk asap 

berpengaruh terhadap kadar air paru 

kering. Kadar air paru kering dengan 

perlakuan tanpa penggunaan asap cair 

dan bubuk asap (0%) memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata dengan 

perlakuan penggunaan asap cair 2,5%, 

penggunaan asap cair 5% namun  

penggunaan bubuk asap 2%,  tidak 

memberikan pengaruh berbeda nyata 

dengan perlakuan  penggunaan bubuk 

asap 1%.   

Rendemen Paru Kering 

Data hasil analisis purata pada faktor 

konsentrasi asap cair dan bubuk asap 

terhadap rendemen paru kering dapat 

dilihat pada Tabel 3 dan purata hasil 

pengamatan pada Tabel 4. 

Tabel 3. Signifikasi Penggunaan Asap 
Cair dan Bubuk Asap 
terhadap Rendemen  paru  
Kering 

Parameter Signifikansi 

Rendemen S 

Keterangan:    
S  = Signifikan (berbeda nyata) 
NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 
Tabel 4. Purata hasil pengamatan 

Penggunaan Asap Cair dan 
Bubuk Asap terhadap 
rendemen Paru  Kering 

Perlakuan Purata 

Konsentrasi Asap Cair 

dan Bubuk Asap (%) 

Rendemen (%) 

A1 0% (kontrol)  44,76 a 

A2 2.5% (Asap Cair)  41,61 bc 

A3 5 % (Asap Cair)  39,84 c 

A4 1% (Bubuk Asap)  42,38 b 

A5 2% (Bubuk Asap)  41,96 bc 

BNJ 1,49 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti 
oleh huruf-huruf yang sama pada kolom 
yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan nyata pada taraf nyata 5%. 
 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa 

penggunaan asap cair dan bubuk asap 

berpengaruh terhadap rendemen paru 

kering. Rendemen paru kering dengan 

perlakuan tanpa penggunaan asap cair 

dan bubuk asap (0%) memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata dengan 

perlakuan penggunaan asap cair   2,5%, 

penggunaan asap cair 5%, penggunaan 

bubuk asap 1% dan penggunaan bubuk 

asap 2%. 
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Organoleptik  

Penggunaan asap cair dan bubuk 

asap memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap warna dan bau paru 

kering namun tidak berbeda nyata 

terhadap tekstur dan rasa. Hasil 

signifikansi terhadap mutu organoleptik 

warna, aroma, rasa dan tekstur dapat 

dilihat pada Tabel 5 dan purata hasil 

pengamatan dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 5. Signifikansi Pengaruh Konsentrasi 
Bubuk asap dan Asap Cair 
terhadap Tingkat Kesukaan 
(Hedonik) Rasa, dan Tingkat 
(skoring) bau, Tekstur dan Warna 
paru kering 

Parameter Signifikansi 

Warna (S) S 

Bau (S) S 

Tekstur (S) NS 

Rasa (H) NS 

Keterangan:  
S = Signifikan (berbeda nyata) 
NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Purata Hasil Pengamatan 
dan Uji Lanjut BNJ Taraf 
5%  Pengaruh  konsentrasi 
Bubuk asap dan Asap Cair 
Terhadap Tingkat 
Kesukaan (Hedonik) 
Rasa,dan Tingkat skoring 
(skoring) Bau, Tekstur dan 
Warna paru kering 

Perlakuan Purata 

Konsentrasi 

(%) 

Warna 

(S) 

Bau 

(S) 

Tekstur 

(S) 

Rasa 

(H) 

A1 0% 

(Kontrol)  

3,68 

ab 

2,31 b 2,31 3,18  

A2 2,5% 

(Asap Cair)  

3,31 b 2,62 

ab 

2,62 3,81  

A3 5% (Asap 

Cair)  

3,81 

ab 

3,37 a 2,5 3,37  

A4 1% 

(Bubuk Asap)  

4,25 a 2,5 b 2,43 3,43  

A5 2% 

(Bubuk Asap)  

4,12 a 2,75 

ab 

2,18 3,81  

BNJ 0,52 0,60   

Keterangan: Angka-angka yang 
diikuti oleh huruf-huruf yang sama 
pada kolom yang sama menunjukkan 
tidak ada perbedaan nyata pada taraf 
nyata 5%. Kesukaan rasa dengan 
nilai dari 1-5 menunjukkan kriteria 
penerimaan organoleptik dari sangat 
suka hingga sangat tidak suka, dan 
warna, bau, tektur dengan skor 
warna 1= sangat coklat – 5= coklat 
kehitaman, skor bau 1= tidak ada – 
5= sangat kuat,  dan skor tekstur 1= 
sangat tidak renyah – 5= sangat 
renyah. 

 

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan 

bahwa penilaian panelis terhadap warna 

paru kering dengan penggunaan bubuk 

asap 1% dengan purata 4,25 
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menunjukkan skor penilaian 4= coklat tua 

berbeda nyata dengan paru kering dengan 

penggunaan asap cair 2.5% dengan 

purata 3,31 menunjukkan skor penilaian 

3= coklat namun tidak berbeda nyata 

dengan paru kering dengan perlakuan 

tanpa penggunaan asap cair dan bubuk 

asap  (0%) dengan purata 3,68 

menunjukan skor penilaian 4= coklat tua, 

penggunaan asap cair sebanyak 5% 

dengan purata 3,81 menunjukkan skor 

penilaian 4= coklat tua, dan bubuk asap 

2% dengan purata 4,12 menunjukan skor 

4= coklat tua.  

Penilaian panelis terhadap bau 

paru kering dengan perlakuan tanpa 

penambahan asap cair dan bubuk asap 

(0%) dengan purata 2,31 menunjukan 

skor penilaian 2= lemah berbeda nyata 

dengan perlakuan penambahan asap cair 

5% dengan purata 3,37 menunjukkan 

skor 3= agak kuat, tetapi tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan penambahan 

asap cair  2,5% dengan purata 2,62 

menunjukkan skor 3= agak kuat, 

penambahan bubuk asap  1% dengan 

purata 2,5 menujukkan skor 3= agak kuat 

dan 2% dengan purata 2,75 menunjukkan 

skor 3= agak kuat.  

Kemudian penilaian panelis 

terhadap tekstur dan rasa paru kering 

tidak berbeda nyata baik pada perlakuan 

tanpa penggunaan asap dan bubuk asap, 

perlakuan penggunaan asap cair 2,5%, 

5%, dan perlakuan penggunaan bubuk 

asap 1%, 2%. Hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan asap cair hingga 

konsentrasi 5% dan penggunaan bubuk 

asap 2% tidak mempengaruhi tekstur dan 

rasa pada paru kering.  

Mutu Fisik (Warna) 

Hasil analisa signifikansi 

penggunaan asap cair dan bubuk asap 

terhadap sifat fisik warna paru kering 

dapat dilihat pada Tabel 7 berikut : 

Tabel 7. Signifikansi Pengaruh 
Penggunaan Asap Cair dan 
Bubuk Asap terhadap Sifat 
Fisik Warna paru Kering 

Parameter Signifikansi 

Colorimeter (MSEZ User Manual)  

Nilai L NS 

Nilai °Hue NS 

Keterangan : 

S = Signifikan (berbeda nyata) 

NS = Non Signifikan (tidak berbeda 

nyata) 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa 

penggunaan konsentrasi asap cair dan 

bubuk asap memberikan pengaruh yang 

tidak berbeda nyata terhadap nilai L pada 

paru kering colorimeter (MSEZ User 

Manual) dan terhadap nilai °Hue pada 

paru kering. Purata hasil pengamatan dan 

uji lanjut BNJ 5% dapat dilihat pada Tabel 

8. 
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Tabel 8. Purata Hasil Pengamatan dan 
Hasil Uji Lanjut BNJ 5% 
Penggunaan Asap Cair 
terhadap Sifat Fisik Warna 
Paru Kering 

Perlakuan Nilai 

Konsentra
si (%) 

L a b OHue 

A1 0% 
(Kontrol)  

18,4
6 

4,5
0 

8,4
2 

61,5
1 

A2 2,5% 
(Asap 
Cair)  

19,0
1 

2,8
6 

5,9
2 66,3

4 

A3 5% 
(Asap 
Cair)  

22,7
9 

3,8
1 

8,3
6 64,5

5 

A4 1% 
(Bubuk 
Asap)  

24,3
4 

4,9
4 

8,6
1 60,9

9 

A5 2% 
(Bubuk 
Asap)  

19,6
7 

3,9
9 

7,0
6 60,0

8 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti 
oleh huruf-huruf yang sama pada kolom 
yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan nyata pada taraf nyata 5%. 

 

Tabel 8 memperlihatkan bahwa 

konsentrasi asap cair dan bubuk asap 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata terhadap nilai L dan nilai °Hue. Nilai 

a menunjukkan warna kromatik antara +0 

sampai +100 dengan intensitas warna 

merah dan -0 sampai -80 dengan 

intensitas warna hijau. Nilai b 

menunjukkan warna kromatik antara +0 

sampai +100 dengan intensitas warna 

kuning dan -0 sampai -80 dengan 

intensitas warna biru (Soekarto, 1990 

dalam Hidayati, 2007). Nilai a dan nilai b 

akan membentuk sebuah warna dengan 

menentukan nilai °Hue. Berdasarkan 

kisaran nilai °Hue pada Tabel 8 di atas, 

menunjukkan semua perlakuan secara 

keseluruhan memberikan warna Yellow 

red (kuning kemerahan). 

Penentuan warna berdasarkan nilai 

°Hue menggunakan colorimeter dapat 

dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut: 

Tabel 9. Kriteria Warna Berdasarkan 

°Hue 

Warna °Hue 

Red purple  342-18 

Yellow red  54-90 

Yellow green 126-162 

Green 162-198 

Blue green 198-234 

Blue 234-270 

Blue purple 270-306 

Purple  306-342 

Sumber : Huntching (1999) dalam 

Hidayati (2007) 

Mutu Mikrobiologi  

Data hasil pengamatan terhadap 

parameter mikrobiologis menunjukkan 

bahwa perlakuan konsentrasi asap cair 

dan bubuk asap dapat menghambat 

pertumbuhan atau menurunkan jumlah 

mikroba paru kering. Data hasil 

pengamatan tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 10, 11 dan 12. 
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Tabel 10. Pengaruh Konsentrasi Asap 
Cair dan Bubuk asap terhadap 
Pertumbuhan Mikroba paru 
Kering 

   

Perlakuan 
Konsentrasi Asap Cair 

dan Bubuk Asap 

Total Mikroba 
(CFU/gram) 

A1 0% (Kontrol)  4,9 x 106 

A2 2,5% (Asap Cair)  3,0 x 105 

A3 5% (Asap Cair)  1,9 x 105 

A4 1% (Bubuk Asap)  4,2 x 105 

A5 2% (Bubuk Asap)  3,2 x 105 

 

Tabel 11. Pengaruh Konsentrasi Asap 
Cair dan Bubuk Asap terhadap 
Pertumbuhan Koliform paru 
Kering 

 

Perlakuan 
Konsentrasi Asap Cair 

dan Bubuk Asap 

Total kolifom 
(CFU/gram) 

A1 0% (Kontrol)  < 1,0 x 101 

A2 2,5% (Asap Cair)  < 1,0 x 101   

A3 5% (Asap Cair)  < 1,0 x 101 

A4 1% (Bubuk Asap)  < 1,0 x 101 

A5 2% (Bubuk Asap)  < 1,0 x 101 

 

Tabel 12. Pengaruh Konsentrasi Asap 
Cair dan Bubuk Asap terhadap 
Pertumbuhan Jamur paru  
Kering 

  

Perlakuan 
Konsentrasi Asap Cair 

dan Bubuk Asap 

Total jamur 
(CFU/gram) 

A1 0% (Kontrol)  3,2 x 103 

A2 2,5% (Asap Cair)  2,9 x 102   

A3 5% (Asap Cair)  2,7 x 102 

A4 1% (Bubuk Asap)  3,6 x 102 

A5 2% (Bubuk Asap)  2,8 x 102 

 
Berdasarkan Tabel 10, 11 dan 12 

terlihat bahwa perlakuan penggunaan 

konsentrasi asap cair dan bubuk asap 

pada pengamatan hari ke-0 dapat 

menurunkan total mikroba, koliform dan 

jamur dengan konsentrasi tertentu yang 

terdapat pada paru kering. Total mikroba 

tertinggi terdapat pada perlakuan tanpa 

penggunaan asap cair dan bubuk asap  

pada  hari ke-0  yaitu sebesar 4,9 x 106 

CFU/gram dan total jamur tertinggi 

terdapat pada perlakuan tanpa 

penggunaan asap cair dan bubuk asap  

pada  hari ke-0  yaitu sebesar 3,2 x 103 

CFU/gram, sedangkan Total koliform pada 

semua perlakuan penggunaan asap cair 

dan bubuk asap menunjukkan jumlah 

yang sangat rendah yaitu <1,0 x 101 

CFU/gram. 

Data hasil pengamatan untuk 

parameter visual jamur yang disimpan 

pada suhu kamar sampai hari ke 28 

menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi asap cair 2,5%; 5%; dan 

bubuk asap 1%, 2% dapat menghambat 

pertumbuhan jamur paru kering. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa 

pertumbuhan jamur pada sampel paru 

kering yang ditandai munculnya warna 

putih untuk perlakuan konsentrasi asap 

cair dan bubuk asap 0% mulai nampak 

pada hari ke 4, perlakuan konsentrasi 

asap cair 2,5% mulai nampak pada hari 

ke 7, perlakuan konsentrasi asap cair 5% 

mulai nampak pada hari ke 9, perlakuan 

konsentrasi bubuk asap 1% mulai nampak 

pada hari ke 6 dan perlakuan konsentrasi 
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bubuk asap 2% mulai nampak pada hari 

ke 8. Hasil pengamatan pengaruh 

penggunaan asap cair terhadap visual 

jamur paru kering dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa serta uraian 

pembahasan yang terbatas pada lingkup 

penelitian ini maka ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perlakuan penambahan asap cair dan 

bubuk asap memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap parameter 

rendemen, kadar air, warna (metode 

skoring), aroma/bau (metode 

skoring), namun tidak berbeda nyata 

pada parameter rasa (metode 

hedonik), tektur (metode skoring), 

nilai L dan nilai 0Hue. 

2. Perlakuan penambahan asap cair dan 

bubuk asap mampu menekan jumlah 

total mikroba, total koliform dan total 

jamur. 

3. Masa simpan paru kering perlakuan 

tanpa penambahan asap cair dan 

bubuk asap (0%), asap cair (2,5%), 

asap cair (5%), bubuk asap (1%) 

dan bubuk asap (2%) masing-masing 

selama 4, 7, 9, 6 dan 8 hari. 

4. Perlakuan penambahan asap cair 5% 

memberikan hasil terbaik 

berdasarkan mutu kimia (kadar air) 

sebesar 89,62%, rendemen sebesar 

39,84%, mutu organoleptik: warna 

(metode skoring) sebesar 3,81 

dengan kriteria nilai 4= coklat tua, 

aroma/bau (metode skoring) sebesar 

3,37 dengan kriteria nilai 3= agak 

kuat, tekstur (metode skoring) 

sebesar 2,50 dengan kriteria nilai 2= 

tidak renyah, rasa (metode hedonik) 

sebesar 3,37 dengan keriteria 3= 

agak suka, uji fisik warna secara 

keseluruhan (0Hue) sebesar 64,55, 

total mikroba sebesar 1,9x105 

CFU/gram, total koliform sebesar 

<1x101 CFU/gram, total jamur 

sebesar 2,7x102 CFU/gram dan masa 

simpan selama 9 hari. 
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