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ABSTRAK 

Proses kerusakan pada jamur sangat cepat dan produsen berusaha untuk 

mempertahankan kesegaran jamur lebih lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perubahan sifat fisik jamur tiram(Pleaorotus Sp.) selama penyimpanan menggunakan 

berbagai bahan kemasan. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia dan Biokimia 

Pangan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram dengan metode 

eksperimental dengan lima perlakuan penyimpanan yaitu penyimpanan pada suhu 15oC, 

dan penyimpanan pada suhu ruang dengan kombinasi bahan pengemas (Polyethylen dan 

Polyprophylene). Parameter yang diamati pada penelitian ini yaitu kadar air, susut bobot, 

laju respirasi, warna, dan pendugaan umur simpan dengan Metode Arrhenius. Dari hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kadar air pada masing-masing 

perlakuan. Kadar air terendah didapatkan pada perlakuan jamur tiram tanpa kemasan 

yaitu 61,65%, sedangkan kadar air tertinggi didapatkan pada kemasan Polyprophylene 

suhu 15oC yaitu 87,07%. Susut bobot tertinggi didapatkan pada jamur tiram tanpa 

kemasan sebesar 71,97%, sedangkan susut bobot terendah didapatkan pada perlakuan 

kemasan Polyprophylene suhu 15oC, yaitu 3,82%. Laju respirasi tertinggi didapatkan 

pada jamur tiram tanpa kemasan yaitu 0,1192 ml ɛ CO2/gr, sedangkan laju respirasi 

terendah didapatkan pada perlakuan menggunakan kemasan Polyprophylene suhu 15oC 

dengan nilai 0,2435 ml ɛ CO2/gr.Respirasi dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan suhu; 

semakin tinggi suhu, semakin cepat pola respirasi nya. Perubahan warna dari cerah 

menjadi kuning kehitaman atau coklat, dimana penyimpanan pada suhu ruang 

mengalami perubahan warna yang lebih cepat dari penyimpanan pada suhu 15oC. 

Berdasarkan pendugaan umur simpan dengan metode Arrhenius,penyimpanan jamur 

tiram kemasan Polyprophylene mampu mempertahankan umur simpan yang lebih baik 

pada suhu 15oC dibandingkan dengan penyimpanan jamur tiram pada suhu 29oC. 

Kata kunci: jamur tiram, kemasan, mutu, penyimpanan  
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ABSTRACT 

Damage process on mushrooms is very fast and producer atetempt to maintain 
mushrooms freshness mushrooms longer.This research aimed to determine change on 
physical characteristic of oyster mushrooms (Pleaorotus Sp.) during storage using various 
packaging materials. This research was conducted at Laboratory of Chemistry and 
Biochemistry, Faculty of Foodand Agroindustrial Technology, Universityof Mataram with 
experimental method using five storage treatment,i.e.storage on15oC temperature and 
storage on room temperature with a combination of packaging materials (Polyethylene 
and Polyprophylene packaging). Observed parameters in this research were moisture 
content, weight loss, respiration rate, color, and storage life estimation using Arrhenius 
Method. The research showed that moisture contents were decreased in each treatment. 
The lowest moisture content obtained in oyster mushrooms treatment without packaging 
of 61.65%, while the highes tob tained in the polyprophylene packaging at 15oC 
temperature of 87.07%.The highest weight loss occurred in the oyster mushrooms 
without packing of 71.97%, while the lowest weight loss was in the polyprophylene 
packaging treatmentat 15oC temperature of 3.82%. The highest respiratory rate was 
obtained in the oyster mushrooms without packaging of 0.1192mlɛCO2/gr, while the 
lowest respiration was obtained in the treatment using polyprophylene packaging at15oC 
temperature of 0.2435 mlɛCO2/gr. Respiration is influenced by environmental factors and 
temperature; the higher the temperatures the faster the respiratory pattern. Color 
change from bright to dark yellow or brown, where storageon room temperature 
experienced faster color change on storageat15oC temperature. Based on storage life 
estimation using Arrhenius Method, oyster mushrooms inpolyprophylene packaging was 
better on maintaining the storage life at 15oC temperature compared with oyster 
mushrooms storage at 29oC temperature.   

  
Keywords:Oysters mushrooms, packaging, quality, storage 
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PENDAHULUAN 

Jamur tiram adalah salah satu jenis jamur 
yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat 
luas yang mempunyai prospek sangat baik untuk 
dikembangkan di Indonesia, baik mencakup 
peningkatan pasar dalam negeri maupun dunia 
(ekspor). Semakin pintarnya konsumen untuk 
memilih makanan sehat dan segar juga sangat 
mempengaruhi minat konsumen. Media tempat 
tumbuh jamur tirampun sangat mudah untuk 
diperoleh, media yang umum dipakai untuk 
membiakkan jamur tiram adalah serbuk gergaji 
kayu yang merupakan limbah dari penggergajian 
kayu.   

Jamur tiram sangat diminati baik oleh 
para konsumen maupun pelaku usaha. Akan 
tetapi jamur tiram memiliki umur simpan yang 
pendek atau dengan kata lain cepat mengalami 
kerusakan baik kerusakan fisik ataupun kimia 
yang akan dialami apabila dsimpan tanpa 
penanganan yang sesuai dan tepat. Penanganan 
tersebut harus dilakukan segera setelah panen 
agar tidak mendatangkan kerugian, dan pada 
umumnya kerugian yang ditimbulkan karena 
jamur merupakan salah satu produk hortikultura 
yang masih tetap hidup dan meneruskan proses 
metabolisme serta respirasi setelah panen. Jamur 
tiram segar yang tidak diberi perlakuan atau 
hanya dibiarkan dalam suhu ruang, hanya mampu 
bertahan satu hingga dua hari lalu jamur akan 
mengalami kerusakan dan menjadi tidak layak 
untuk dikonsumsi. Hal ini menjadi permasalahan 
pada penyediaan jamur tiram segar dengan 
kondisi mutu yang masih bagus. 

Hal tersebut menyebabkan diperlukannya 
penanganan panen dan pasca panen yang tepat 
untuk memperpanjang masa simpan jamur tiram. 
Salah satu usaha pasca panen yang dapat 
dilakukan untuk memperpanjang umur simpan 
jamur tiram yaitu pengawetan segar dengan cara 
pengemasan yang sesuai yang diikuti dengan 

pendinginan yang membantu mencegah 
kerusakan jamur, melindungi jamur dari 
pencemaran serta gangguan fisik seperti gesekan, 
benturan dan getaran. Berdasarkan uraian diatas 
akan dilakuakan penelitian yang berjudul “Kajian 
Perubahan Mutu Jamur Tiram (Pleorotus, 
Sp) dalam berbagai Kemasan Plastik 
Selama Penyimpanan” 

METODELOGI 

Alat dan Bahan Penelitian 

Adapun alat-alat yang digunakan pada 
penelitian ini adalah timbangan digital, lemari 
pendingin, Oven, hunter lab, thermometer, plastik 

polyprophylene, dan polyethylen, stayrofoam, 

Jamur Tiram, sedangkan bahan yang digunakan adalah jamur 
tiram segar.  

Prosedur Penelitian 
1. Disiapkan alat-alat penelitian seperti lemari 

pendingin (refrigerator), pengemas 
polyprophylene, dan polyethylen. 

2. Disiapkan bahan yang digunakan yaitu jamur 
tiram. 

3. Dibersihkan dan dipilih jamur tiram dari 
kotoran yang masih menempel. 

4. Dicuci jamur tiram lalu dikeringkan beberapa 
menit. 

5. Ditimbang jamur tiram dengan berat masing-
masing perlakuan 50 gram  

6. Dimasukkan 50 gram jamur tiram kedalam 
pengemas polyprophylene, dan polyethylen. 

7. Disimpan jamur tiram pada suhu ruangan 
(29oC) sebagai kontrol (P0) 

8. Disimpan jamur tiram dengan pengemas 
polyethylen (P1), dan polyprophylene (P2) 
pada suhu ruangan 29oC (T1). 

9. Disimpan jamur tiram dengan pengemas 
polyethylen (P1) dan polyprophylene (P2) 
kedalam lemari pendingin (refrigerator) 
dengan suhu 10oC (T2). 

10. Diukur Laju Respirasi, Kadar Air, Susut 
Bobot, PH, dan Perubahan Warna bahan 
selama penyimpanan.  

11. Dilakukan pengambilan data setiap hari 
sampai terjadi kerusakan pada bahan. 

12. Dicatat data hasil penelitian pada tabel data 
hasil penelitian. 

Parameter Penelitian 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Susut bobot 
Kemudian dilakukan perhitungan sebagai berikut 
(Syarief dan Irawati, 1998)  

Susut Bobot (%) =  

 - 

 

 x 100%  .............. 1 

Dimana : 
X = Berat bahan sebelum penyimpanan (gram) 
Y = Berat bahan sesudah penyimpanan (gram) 
2. Kadar air 

Menghitung kadar air bahan dapat  
menggunakan rumus berikut (Novita, 2011): 
 

Kadar air (KAbb) = 
   

   
 x 100%  .................. 2 

Dimana KAbb adalah kadar air basis basah (%),  
A = berat cawan (g) 

B = berat cawan dan bahan sebelum dikeringkan  
C = berat cawan dan bahan setelah  
      dikeringkan (g). 
3. Warna 
 Pengukuran perubahan warna dilakukan 
dengan enggunakan alat Hunter Lab atau Color 
Solid. 
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           Gambar 1. Hunter Lab 

4. Laju respirasi   
Perhitungan laju respirasi dilakukan dengan 

menggunakan rumus. Rumus laju respirasi yang 
digunakan sebagai berikut (Karvina, 2016): 

 aju  e pira  
( lanko- ampel)   0 1   44

 erat  ahan
   ............ 3   

 Dimana: 
 Blanko = respirasi tanpa bahan 
 Sampel = respirasi menggunakan bahan 

44 = berat molekul CO2 

0,1 = konsentrasi HCl 
5. Prosedur Pendugaan Umur Simpan Jamur 

Tiram 
 Tahap-tahap pendugaan umur simpan 

produk dengan menggunakan persamaan 
Arrhenius sebagai berikut : 

1) Memplot data hasil analisis dengan waktu 
penyimpanan pada orde 0 (persamaan 
linier) dan orde 1 (persamaan 
eksponensial).  

2) Memilih orde reaksi yang akan digunakan 
berdasarkan nilai R terbesar dari 
persamaan yang dihasilkan pada tahap 
sebelumnya. 

3) Mentabulasikan nilai parameter 
persamaan Arrhenius : k, ln k, dan 1/T 
(K) dan memplotkannya dengan ln k 

sebagai variabel sumbu y dan 1/T sebagai 
variabel sumbu x.  

4) Menentukan nilai ko dan k masing-masing 
suhu penyimpanan. 

5) Menghitung umur simpan. Umur simpan 
Jamur Tiram dihitung dengan 
menggunakan persamaan kinetika reaksi 

ordo nol t = (A0-At)/ k atau ordo satu t = 
(ln A0 -ln At)/ k (t merupakan umur 
simpan produk).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Air 
Mengetahui kandungan air yang terdapat 

pada suatu bahan merupakan salah satu faktor 
yang sangat penting. Kandungan air pada jamur 
tiram segar sekitar 85-95%. Kandungan air ini 

sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti 
suhu dan kelembaban pada saat proses 
penyimpanan. Kandungan air pada jamur tiram 
terus berkurang akibat dari proses transpirasi 
ataupun respirasi selama proses penyimpanan 
berlangsung. Hasilpengukuran kadar air jamur 
tiram dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik Kadar Air Jamur Tiram Selama 

Penyimpanan 
 

Dari Gambar terlihat bahwa pada rata-
rata kadar air awal bahan yaitu sebesar 88,37% 
sebeleum dilakukan penyimpanan. Rata-rata 
kadar air yang didapatkan pada jamur yang diberi 
perlakuan pengemas (polyethylene 
danpolyprophylene)  tidak mengalami perubahan 
yang signifikan, baik yang disimpan pada suhu 

ruang (29oC) dan suhu dingin (15oC), hanya pada 
jamur yang tidak diberi pengemas (P0T1) yang 
mengalami penurunan kadar air paling tinggi 
selama penyimpnan. Pengemas pertama yang 
digunakan yaitu plastik polyethylen (PE). Pada 
jamur tiram yang disimpan pada suhu ruang 
dengan pengemasan menggunakan polyethylen 

(P1T1) mengalami penurunan dari 88,45% 
menjadi 80,48% sedangkan jamur yang disimpan 
pada suhu dingin dengan pengemasan 
menggunakan polyprophylene (P1T2) mengalami 
penurunan yang tidak terlalu besar dibandingkan 
pada suhu ruang dari 88,08% menjadi 83,25% 
pada penyimpanan hari terakhir. Pengemas kedua 
yang digunakan yaitu plastik polyprophylene (PP) 
yang disimpan pada suhu ruang dan suhu dingin. 
Jamur tiram dengan  pengemas PP yang disimpan 
pada suhu ruang (P2T1) didapatkan nilai kadar air 
88,37% mengalami penurunan menjadi 84.07 % 
sedangkan pada jamur dengan pengemas PP 
pada suhu dingin (P2T2) mengalami penurunan 
dari 88,38% menjadi 87,07% pada hari terakhir. 
Penurunan kadar air dengan persentase paling 
besar terjadi pada jamur tiram yang disimpan 
pada suhu ruang (P0T1) yaitu dari 88,58% 
menjadi 61,65% pada hari terkahir penyimpanan. 

Penyimpanan jamur pada suhu ruang 
tanpa pengemas (P0T1) adalah perlakuan yang 
paling tinggi perstentase penurunan kadar airnya 
dibandingkan dengan empat perlakuan lainnya. 
Hal ini dikarenakan pada suhu ruang, jamur tiram 
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mengalami proses respirasi yang sangat cepat 
sehigga banyak mengalami kehilangan air pada 
bahan, jika dibandingkan dengan perlakuan jamur 
tiram yang menggunakan pengemas. Pada jamur 
tiram dengan menggunakan kemasan pertama 
yaitu polyethylen (PE) yang disimpan pada suhu 
ruang (P1T1) mengalami penurunan kadar air dari 
sejak hari pertama penyimpanan hingga 
terjadinya keruskan pada jamur tiram, berbeda 
dengan jamur tiram yang disimpan pada suhu 
15oC dengan PE cenderung memiliki kadar air 
lebih stabil. Penurunan kadar air jamur tiram pada 
suhu 15oC (P1T2)  sangat kecil dari hari pertama 
penyimpanan, dikarenakan laju respirasi pada 
jamur dapat dihambat. Penurunan kadar air pada 
P1T1 lebih tinggi dibandingkan dengan jamur 
yang disimpan pada P1T2. Hal ini sesuai dengan 
penelitin yang dilakukan Cahya (2013) yang 
menyatakan bahwa jamur yang disimpan pada 
suhu dingin dimana air mengalami kondensasi 
pada kemasan dan tertampung didalam wadah 
penyimpanan sehingga memungkinkan air untuk 
masuk kembali ke dalam jamur tiram yang 
menyebabkan penurunan kadar air cukup kecil.  

Penyimpanan jamur dengan pengemas 
kedua yaitu plastik polyprophylene (PP) yang 
sama-sama diberi perlakuan seperti pengemas 
pertama. Jamur tiram yang dikemas dengan PP 
disimpan pada suhu 29oC (P2T1) mengalami 
penurunan kadar air dari sejak hari pertama 
penyimpanan, hilangnya air pada bahan 
disebabkan karena laju respirasi pada jamur 
tiram, sedangkan pada jamur tiram yang disimpan 
pada suhu 15oC (P2T2) penurunan kadar air 
relatif konstan, sama halnya dengan penyimpanan 

pada PE dimana air yang terkondensasai dari 
bahan kembali masuk pada jamur tiram hal ini 
menyebabkan masih banyaknya air yang 
terkandung pada jamur tiram sehingga 
penurunannya cukup kecil.  

Pengemasan jamur tiram yang dilakukan 
terbukti dapat menghambat proses penguapan air 

serta mempertahankan kesegaran jamur tiram 
dan memperlambat kerusakan pada jamur. 
Perlakuan terbaik didapatkan pada pengemas 
dengan menggunakan polyprophylene pada suhu 
15oC (P2T2) dan pengemasan dengan 
menggunakan polyethylene pada suhu 15oC 
(P1T2) yang mampu mempertahankan kesegaran 
jamur yang dilihat dari masih rendahnya 
persentase hialngnya kadar air atau air yang 
hilang pada jamur tiram selama penyimpanan. 
Rendahnya penurunan kadar air pada suhu 
rendah diakibatkan oleh terjadinya keseimbangan 
antara kadar air dengan kelembaban, artinya 
suhu rendah sangat berperan nyata dalam 
menghambat kerusakan dan mempertahankan 
kesegaran jamur tiram. Kemampuan jamur tiram 
mempertahankan air akan turut menentukan daya 

tahan atau umur simpan selama proses 
penyimpanan. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Kadir (2010), air dalam suatu bahan pangan 
termsuk jamur tiram putih merupakan komponen 
penting, sebab kadar air turut serta menetukan 
daya tahan acceptability bahan pangan. 
Pengemasan memegang peranan penting dalam 
proses penyimpanan dan merupakan salah satu 
cara yang banyak digunakan dalam menjaga 
kesegaran dan mempertahankan umur simpan 
bahan makanan. Pengemas yang terbaik untuk 
jamur tiram adalah pengemas dengan 
menggunakan plastik polyprophylene (PP) 
dibandingkan dengan plastik polethylne (PE) 
dikarenakan plastik PP memiliki permeabilitas 
lebih tinggi dibandingan plastik PE. Plastik jenis 
PP lebih sukar dilewati gas ataupun uap air 
daripada jenis PE karena sifatnya yang lebih keras 
dengan titik lunak yang lebih tinggi 
(Suyitno,1990). Makin tinggi kecepatan transmisi 
plastik maka makin tinggi pula permeabilitasnya 
karena kecepatan transmisi berbanding lurus 
dengan permeabilitas 

Susut Bobot 
Susut bobot merupakan salah satu 

indikator untuk menentukan apakah suatu bahan 
hasi pertanian (jamur tiram) dapat bertahan lama 
atau tidak pada saat penyimpanan. Pengukuran 
susut bobot dilakukan setiap hari selama 
penyimpanan berlangsung hingga terjadinya 
kerusakan pada jamur tiram. Tinggi rendahnya 
nilai susut bobot jamur tiram sangat dipengaruhi 
oleh proses metabolisme pada proses respirasi 
dan transpirasi pada jamur tiram. Semakin rendah 
nilai susut bobot yang dihasilkan maka bahan 
akan mampu mempertahankan kesegaran pada 
saat penyimpanan, sebaliknya apabila nilai susut 
bobot tinggi maka bahan hasil pertanian tersebut 
akan cepet kehilangan air dan akan mudah rusak 
pada saat proses penyimpanan.  

Susut bobot dinyatakan dalam persen, 
semakin besar nilai susut bobot maka berat bahan 
yang hilang akan semakin besar. Penurunan 
kadar air sejalan dengan nilai susut yang 
dihasilkan apabila kadar air turun maka nilai 
bobot dari bahan juga ikut turun. Hasil 
pengukuran susut bobot jamur tiram selama 
penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Grafik Susut Bobot Jamur Tiram Segar 

Selama Penyimpanan 
 

Hasil pengamatan susut bobot secara 
keseluruhan terjadi kenaikan baik pada jamur 
tiram dengan pengemas polyethylen (PE) ataupun 
polypropylene (PP) baik pada suhu 29oC maupun 
suhu 15oC dikarenakan jamur akan tetep 
mengalami kehilangan air walaupun disimpan 
pada suhu rendah hanya saja lebih lambat 
dibandingkan dengan jamur yang disimpan pada 
suhu ruang. Jadi apabila suhu penyimpanan 
semakin tinggi, maka nilai susut bobot juga akan 
menjadi semakin besar begitupun sebaliknya. 
Kenaikan nilai tertinggi susut bobot jamur tiram 
didapatkan pada perlakuan jamur tiram tanpa 
kemasan pada suhu ruang (P0T1). Pengemasan 
menggunakan plastik pada jamur memiliki 
pengaruh yang nyata terhadap susut bobot jika 
dibandingkan dengan jamur tanpa kemasan. 
Plastik adalah alat yang baik melindungi produk 
dari dehidrasi yang tinggi melalui kelembaban 
atmosfir sekitar produk dalam kemasan.  

Perubahan susut bobot pada jamur tiram 

dapat dilihat pada Gambar 3 dimana persentase 
kehilangan bobot paling besar terjadi pada jamur 
tiram tanpa pengemasan (P0T1) pada hari 
terakhir setelah penyimpanan didapatkan nilai 
susut bobot sebesar 71,97% tingginya susut 
bobot pada penyimpanan pada suhu ruang 
dengan tanpa kemasan disebabkan oleh 
meningkatnya penguapan air serta laju respirasi 
pada jamur tiram diakibatkan dari tingginya suhu. 
Susut bobot sangat erat kaitannya dengan air 
pada bahan, jadi semakin tinggi kadar air yang 
hilang akan mengakibatkan nilai susut bobot yang 
didapatkan juga tinggi. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Hawa (2006) kehilangan air merupakan 
penyebab utama kerusakan pada produk selama 
penyimpanan. Banyaknya air yang hilang 
dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban relatif 
udara dalam  ruangan penyimpanan. Bila suhu 
tinggi dan kelembaban udara semakin rendah 
transpirasi akan berlangsunung lebih cepat yang 
akan menyebabkan kelayuan pada jamur tiram. 

Penyimpanan jamur tiram dengan 
pengemas pertama yaitu polyetyhlen (PE), 
didapatkan nilai susut bobot pada suhu 29oC 
(P1T1) sebesar 10,12% pada hari terakhir 

penyimpanan sedangkan pada penyimpanan 
dengan suhu 15oC (P1T2) sebesar 6,61%. 
Tinginya nilai susut pada P1T1 mengakibatkan 
banyak air yang hilang pada jamur karena 
tingginya proses respirasi dan transpirasi pada 
jamur tiram. Sedangkan pada  P1T2 nilai susut 
lebih sedikit dibandingkan dengan P1T1 hal ini 
dikarenakan laju respirasi pada jamur tiram dapat 
ditekan karena suhu dan  yang digunakan maka 
semakinrendah pula susut  bobot yang terjadi 
kelembaban pada lemari pendingin, sehingga 
jamur tiram tidak mengalami banyak kehilangan 
air. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
Cahya (2013) bahwa semakin rendah suhu 
penyimpanan  Penyimpanan menggunakan 
pengemas terbukti memiliki pengaruh yang 
sangat besar terhadap susut bobot pada jamur 
tiram. Sifat dari pengemas polyethlen (PE) yang 
digunakan juga berpengaruh dimana dapat 
menghambat proses tranpirasi dan respirasi 
dikarenakan kedap udara.   

Penyimpanan jamur tiram dengan 
pengemas kedua yaitu polyprophylene (PP) 
didapatkan nilai susut bobot pada suhu 29oC 
(P2T1) sebesar 5,33% pada hari terakhir 
penyimpanan sedangkan pada penyimpanan 
dengan suhu 15oC (P2T2) sebesar 3,82%. Sama 
dengan pengemasan jamur tiram mengunakan PE 
suhu sangat berpengaruh terhadap nilai susut 
bobot yang dihasilkan. Pada pengemas dengan PP 
ini jamur tiram yang disimpan pada suhu 15oC 
lebih baik dibandingkan dengan yang disimpan 
pada suhu 29oC. Jika dibandingkan antara kedua 
pengemas serta perlakuan P2T2 memiliki nilai 
susut bobot paling rendah dibandingkan 

perlakuan lainnya. 
Nilai susut bobot dengan pengemas PP 

yang disimpan pada suhu 15oC (P2T2) lebih baik 
dibandingkan dengan PE (P1T2) yang disimpan 
pada suhu yang sama. Kehilangan air yang sedikit 
pada penyimpanan dengan suhu rendah mampu 
mempertahankan bobot bahan. Penyimpanan 

pada suhu rendah juga mampu memperlambat 
proses respirasi yang terjadi pada bahan. 
Kombinasi kemasan dan suhu sangat 
mempengaruhi nilai susut bobot, selain untuk 
menjaga jamur tiram dari kerusakan juga 
menjaga kondisi jamur tiram stabil dengan 
bantuan suhu dan kelembaban. Hal ini sesuai 
dengan apa yang dikemukakan Arianto dan 
Supriyanto (2009) yang menyatakan kemasan 
plastik berperan dalam jalannya transpirasi buah 
dan sayuran dalam kemasan sehingga dapat 
mempertahankan susut bobot. Plastik juga 
merupakan alat yang baik untuk melindungi 
produk dari dehidrasi yang tinggi melalui 
kelembaban atmosfir sekitar produk dalam 
kemasan plastik cukup efektif mengurangi 
kehilangan air. 
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Laju Respirasi 
dapat diketahui dengan mengukur 

banyaknya gas karbondioksida, uap air dan energi 
yang dihasilkan. Semakin besar nilai komponen-
komponen tersebut, maka semakin besar laju 
respirasinya. Laju respirasi merupakan faktor 
penting yang sangat berhubungan erat dengan 
tingkat perubahan kualitas pada produk segar. 
Jamur segar tergolong dalam produk yang 
memiliki laju respirasi tinggi setelah proses 
pemanenan dan akan cepat mengalami 
kerusakan. Laju respirasi yang tinggi akan 
mengakibatkan jamur kehilangan air serta 
mengakibatkan nilai susut yang besar dan 
berhubungan dengan umur simpan yang pendek. 
Penentuan laju respirasi dilakukan selama 
penyimpanan. Pengukuran laju respirasi bertujuan 
untuk mengetahui pola respirasi. Untuk mengukur 
pola respirasi selama penyimpanan, jamur tiram 
segar dimasukkan ke dalam kemasan dan 
disimpan dalam lemari pendingin dan pada suhu 
ruang, Pengukuran laju respirasi dilakukan selama 
30 menit, pengukuran ini dilakukan sampai terjadi 
kerusakan fisik pada jamur tiram. Menyiapkan alat 
pengukur laju respirasi, kemudian memasukkan 
larutan NaOH 5N sebanyak 250 ml (erlenmeyer I), 
Ca(OH)2 1% sebanyak 250 ml (erlenmayer II), 
wadah ke-III (Tupperwear) dan   NaOH 0,1N  
sebanyak 25 ml (erlenmeyer IV dan V), 
menghubungkan alat-alat respirasi dan dijalankan 
aerator selama 30 menit. Setelah 30 menit larutan 
NaOH 0,1 (erlenmeyer IV dan V) dipisahkan dari 
alat laju respirasi, kemudian ditambahkan dengan 
3 tetes indikator pp. Selanjutnya di titrasi dengan 
larutan HCl 0,1N  sampai titik ekivalen begitu juga 

dengan sampel blanko. 
Dari hasil analisa dan data perhitungan 

diperoleh laju respirasi pada jamur tiram dapat 
dilihat pada Gambar 4. 

Gambar 4. Grafik Laju Respirasi Jamur Tiram 
Selama Penyimpanan 

 
Hasil pengukuran jamur tiram dimana laju 

respirasi dengan nilai tertinggi didapatkan pada 
jamur tiram yang disimpan pada suhu ruang 
tanpa kemasan (P0T1). Puncak respirasi terjadi 
pada hari pertama setelah penyimpanan dan 

mengalami penurunan pada hari berikutnya. 
Diperoleh nilai puncak respirasi pada hari pertama 
sebesar 0,3128 ml ɛ CO2/gr dan berangsur turun 
hingga menjadi 0,1192 ml ɛ CO2/gr pada hari 
terakhir penyimpanan atau hari ke-3. Tingginya 
laju respirasi pada hari pertama setelah 
penyimpanan merupakan puncak optimum dari 
laju respirasi jamur tiram pada suhu ruang 
sebelum terjadinya kerusakan dikarenakan 
setelah pemanenan jamur tiram masih melakukan 
proses metabolisme. Kemudian berangsur turun di 
hari ke-2 dan ke-3, menurunnya laju respirasi 
menunjukkan bahwa jamur tiram telah kehabisan 
substrat yang akan dirombak dalam proses 
respirasi. Kehilangan substrat mengakibatkan 
pada menurunnya kesegaran dan hilangnya kadar 
air  dari jamur tiram. Laju respirasi jamur tanpa 
kemasan (P0T1) berbeda nyata dengan jamur 
yang diberi perlakuan kemasan plastik. Tingginya 
nilai respirasi dipengaruhi oleh komposisi udara di 
sekitar jamur pada saat penyimpanan (Dwi dkk, 
2013). Pengemasan sangat berpengaruh terhadap 
laju respirasi jamur tiram, terbukti dengan nilai 
respirasi yang didapatkan terbilang rendah. Pada 
P1T1 nilai laju respirasi tertinggi didapatkan pada 
hari ke-1 sebesar 0,3004 ml ɛ CO2/gr dan terus 
mengalami penurunan baik pada hari ke-2 dan 
ke-3 atau hari terakhir sedangkan pada P1T2 nilai 
laju respirasi teringgi didapatkan sebesar 0,2827 
ml ɛ CO2/gr dan turun hingga hari ke-3 0,2171 ml 
ɛ CO2/gr lebih kecil jika dibandingkan dengan 
P1T1. Hal ini menunjukkan laju respirasi dapat 
dihambat dengan penyimpanan pada suhu dingin 
sehingga dapat mempertahankan kesegaran 
jamur. Kader (1985) mengatakan bahwa suhu 

penyimpanan mempengaruhi laju respirasi dimana 
kenaikan suhu dapat menaikkan laju respirasi. 

Nilai respirasi jamur tiram dengan 
kemasan plastik polyprophylene (PP) yang 
disimpan pada suhu 29oC (P2T1) nilai laju 
respirasi yang didapatkan sebesar 0,3001 ɛ 
CO2/gr dan mengalami penurunan dihari 

berikutnya. Hal ini dikarenakan suhu dan 
kelembaban yang ada pada suhu ruang diduga 
akibat dari suhu yang tinggi laju respirasi yang 
tinggi membuat air terkondensasi didalam 
kemasan sehingga menjadi media bagi mikroba 
untuk berkembang biak. Mikroba kemudian 
melakukan proses metabolisme sehingga 
menghasilkan senyawa-senyawa yang 
mempercepat kerusakan pada jamur tiram. 
Sedangkan pada P2T2 didapatkan nilai tertinggi 
sebesar 0,2435 ɛ CO2/gr pada hari ke-1 setelah 
penyimpanan. Sama halnya dengan pengemasan 
dengan polyethylen (PE) laju respirasi dapat 
dihambat dengan pengguaan plastik pengemas 
dengan kombinasi suhu yang dilakukan. 
Pengemas kedua (PP) memiliki nilai laju respirasi 
lebih rendah jika dibandingkan dengan dengan 
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pengemas pertama (PE), terbukti dengan lebih 
rendahnya nilai laju respirasi yang didapatkan 
baik pada penyimpnan dengan suhu 29oC maupun 
15oC. dari semua perlakuan kombinasi antara 
pengemasan dengan menggunakan PP yang 
disimpan pada suhu 15oC adalah yang terbaik. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Arifin, (2010) bahwa 
kombinasi suhu dan perlakuan pagemasan dapat 
menurunkan aktivitas enzim respirasi dengan 
enzim-enzim yang lain. 

Kemasan mempunyai kemampuan untuk 
menahan laju masuknya gas, sehingga mampu 
memperkecil terjadinya pertukaran udara 
lingkungan dengan udara yang ada dialam 
kemasan. Penyimpanan menggunkan pengemas 
polyethylen dan polyprophylene terbukti dapat 
menghambat proses respirasi pada jamur tiram 
sehingga kadar air pada bahan dapat 
dipertahankan dan tetap dalam keadaan segar. 
Kendati PE dan PP baik sebagai pengemas, 
namun plastik PP lebih baik jika dibandingkan 
dengan plastik PE. Hal ini diakrenakan plastik PP 
meruapakan kemasan plastik mempunyai sifat 
yang sulit untuk  ditembus oleh uap air dan gas 
seperti O2, CO2 dan lain-lain. Plastik PP juga 
memiliki permeabilitas lebih tinggi dibandingan 
plastik PE. Kemasan plastik juga mempunyai 
permeabilitas tinggi mampu menjaga jamur dari 
gas-gas yang dapat memicu kerusakan pada 
jamur tiram, semakin besar nilai permeabilitas 
bahan pengemas, semakin sulit untuk uap air 
dapat melewati permukaan bahan pengemas. 
Kegunaan permeabilitas sendiri adalah untuk 
menjaga jamur tiram dari  uap air dan gas seperti 
O2, CO2  dan menjaga bahan agar tetap segar 

selama penyimpanan. Palstik PP lebih sukar 
dilewati oleh gas ataupun uap air dari pada jenis 
PE karena sifatnya yang lebih keras dengan titik 
lunak yang lebih tinggi (Suyitno,1990). Hal inilah 
yang membuaat laju respirasi terhambat sehingga 
kesegaran jamur tiram tetap terjaga pada saat 
penyimpanan, kombinasi paling baik dilakukan 

dengan pengemasan menggunakan PP dan 
disimpan pada suhu dingin 15oC. 

Indeks Warna 
Perubahan warna jamur tiram merupakan 

parameter yang sangat penting untuk 
menentukan kelayakan apakah jamur layak 
dikonsumsi atau tidak. Pengukuran perubahan 

warna pada jamur tiram dilakukan setiap hari 
selama penyimpanan dengan menggunakan alat 
Hunter Lab. Perubahan warna pada jamur tiram 
terus terjadi seiring dengan proses penyimpanan 
baik pada suhu ruang ataupun pada jamur yang 
disimpan pada suhu dingin. Perubahan warna 
dilihat berdasarkan kenaikan dan penurunan nilai 

L (menunjukkan kecerahan warna menuju pucat), 
a (menunjukkan perubahan warna hijau ke 

merah), dan b (menunjukkan perubahan warna 
biru menjadi kuning). Parameter perubahan jamur 
tiram yang paling berpengaruh yaitu L (tingkat 
kecerahan). 

Indikator warna (L*) jamur tiram selama 
penyimpanan mengalami penurunan pada semua 
perlakuan baik pada jamur tiram yang disimpan 
pada suhu ruang (29oC) dan suhu lemari 
pendingin (15oC) yang menggunakan pengemas 
polyethlen (PE) ataupun polyprophylene (PP). 
Nilai L* atau kecerahan yang didapatkan dari 
jamur tiram menunjukkan warna putih dan 
apabila nilai kecerahannya rendah maka akan 
menunjukkan warna kecoklatan pada jamur dan 
menandakan tanda-tanda kerusakana pada jamur 
tiram. Hal ini dapat dilihat pada Gambar. 5 

 
Gambar 5. Grafik Perubahan Kecerahan (Nilai L*) 

Jamur Tiram 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa 
nilai kecerahan dari semua perlakuan mengalami 
penurunan yang cukup besar hanya perlakuan 
P2T2 yang stabil selama penyimpanan. 
Penurunan nilai paling besar pada jamur tiram 
tanpa kemasan pada suhu ruang (P0T1). Hal ini 
terjadi karena jamur tiram dalam suhu ruang 
tanpa perlakuan tidak bertahan lama. Penurunan 
nilai kecerahan ini menandakan bahwa warna 
jamur tiram yang semakin gelap dan mendekati 
kerusakan setiap harinya.   

Penurunan paling besar terjadi pada 
jamur tiram yang dikemas dengan PE yang 
disimpan pada suhu ruang (29oC) P1T1 dari nilai 
73,42 pada hari ke-0 berubah menjadi 36,54, 
turunnya nilai kecerahan ini diakibatkan karena 
plastik pengemas dan suhu penyimpanan. 
Semakin menurunnya nilai kecerahan pada jamur 
tiram menandakan perubahan warna yang 
semakin gelap atau warna coklat kehitaman, dan 
merupakan pertanda bahwa jamur tiram 
mendekati kerusakan. Sedangkan nilai kecerahan 
paling besar didapatkan pada jamur tiram dengan 
pengemasan menggunkan PP yang disimpan pada 
lemari pendingin (15oC) P2T2 dengan nilai 72,25 
pada hari ke-0 dan mampu mempertahankan 
kecerahan hingga hari ke-3 penyimpanan dengan 
nilai kecerahan 51,53 menjadikannya perlakuan 
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terbaik untuk mempertahankan kesegaran jamur 
tiram. Hal ini disebabkan karena pada suhu yang 
rendah proses perombakan zat warna pada jamur 
tiram dapat diperlambat. Pengemasan dengan 
palstik PP lebih baik dibandingkan dengan plastik 
PE hal ini ditunjukkan dengan nilai kecerahan 
yang didapatkan, nilai kecerahan menunjukkan 
masih segarnya jamur dalam kemasan. Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dwi dkk, 
(2013) yang menyatakan bahwa pada jamur tiram 
yang diberi perlakuan plastik PP tanpa perforasi 
masih terlihat segar dengan kenampakan warna 
masih terlihat putihsegar. 

Pendugaan Umur Simpan dengan Metode 
Arrhenius 

Persamaan Arrhenius yaitu suatu cara 
pendekatan yang menggunakan teori kinetika 
yang pada umumnya mempunyai ordo reaksi nol 
atau satu pada suatu produk pangan dan erat 
kaitannya dengan suhu. Perubahan pasca panen 

bahan pangan sangat tergantung pada suhu, 
semakin tinggi suhu penyimpanan  maka laju 
reaksi berbagai senyawa kimia yang ada pada 
bahan tersebut juga akan semakin cepat terjadi, 
oleh karena itu faktor suhu sangat diperhatikan 
dalam menduga penurunan mutu bahan pangan 
selama penyimpanan. Parameter yang digunakan 
dalam pendugaan ini erat kaitannya dengan suhu 
dan penurunan mutu jamur tiram diantaranya 
kadar air, susut bobot, laju respirasi dan warna 
yang berpengaruh yaitu kecerahan (Nilai L*) 
diamana parameter tersebut dianggap sangat 
mempengaruhi penurunan mutu jamur tiram 
selama penyimpanan.   

Penentuan regresi linier pada ordo nol 
meliputi hubungan antara nilai kadar air dengan 
lama penyimpanan, sedangkan nilai regresi linier 
ordo satu meliputi hubungan antara nilai 

logaritma natural parameter kadar air dengan 
umur penyimpanan produk. Penetapan orde 
reaksi ini berkaitan dengan laju perubahan mutu. 
Pemilihan orde reaksi dilakukan dengan 
memplotkan data penurunan mutu mengikuti orde 
reaksi nol dan orde reaksi satu kemudian dibuat 
persamaan regresi linearnya. Orde reaksi terpilih 
adalah orde reaksi dengan nilai R2 terbesar. 
Apabila nilai R2 semakin mendekati 1, korelasi 
antar data akan semakin baik.  

Selanjutnya laju penurunan mutu 
ditentukan dengan persamaan Arrhenius 
berdasarkan Persamaan 4 dimana k = Konstanta 
penurunan mutu, ko = Konstanta (tidak 
tergantung pada suhu) Ea = Energi aktivasi 
(kal/mol), T = Suhu mutlak (K), R = Konstanta 
gas (1,986 kal/mol K). Interpretasi Ea (energi 
aktivasi) dapat memberikan gambaran mengenai 
besarnya pengaruh temperatur terhadap reaksi. 
Nilai Ea diperoleh dari slope grafik garis lurus 
hubungan ln K dengan (1/T). Dengan demikian, 
energi aktivasi yang besar mempunyai arti bahwa 
nilai ln K berubah cukup besar dengan hanya 
perubahan beberapa derajat dari temperatur. 
Metode yang digunakan yaitu jamur tiram 
disimpan dengan perlakuan pengemas dengan 
dua suhu yaitu suhu 29oC, dan 15oC dan 
Pengujian dilakukan pada setiap parameter yaitu 
kadar ar, susut bobot, warna, dan laju respirasi.  
Hasil yang diperoleh selanjutnya diplotkan pada 
grafik hubungan antara lama penyimpanan (hari) 
dan rata-rata penurunan nilai mutu/hari (k), 
dimana sumbu x menyatakan lama penyimpanan 
(hari), sedangkan sumbu y menyatakan rata-rata 
penurunan nilai mutu/hari (k). Nilai persamaan 

grafik dan nilai R2 parameter mutu di berbagai 
penyimpanan masing-masing dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Parameter Mutu Jamur Tiram 
Parameter Jenis Suhu Orde Reaksi 0 

R² 

Orde Reaksi 1 

R² 

Orde Reaksi 

Mutu Kemasan (°C) Persamaan Reaksi Persamaan Reaksi yang dipilih 

Kadar Air PE 29 Y= -2.578x+89.15 0.919 Y= -0.030x+4.491 0.912 

0 

 

 

15 Y= 1.568x+89.15 0.666 Y= -0.018x+4.491 0.665 

 

PP 29 Y= -1.492x+88.63 0.975 Y= -0.017x+4.484 0.975 

0 

 

 

15 Y= -0.437x+88.51 0.929 Y= -0.005x+4.483 0.929 

Susut 
Bobot 

PE 
29 Y= -1.119x+51.50 

0.972 
Y= -0.022x+3.941 0.971 

1 

 

 

15 Y= -1.1721x+50.50 0.874 Y= -0.035x+3.922 0.872 

 

PP 29 Y= -0.896x+51.54 0.988 Y= -0.017x+3.94 0.980 

1 

 

 

15 Y= -0.667x+51.54 0.951 Y= -0.013x+3.936 0.916 

Laju PE 29 Y= -0.010x+0.257 0.053 Y= -0.050x-1.364 0.070 0 
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Respirasi 

 

15 Y= -0.021x+0.249 0.025 Y= -0.111x-1.385 0.306 

 

PP 29 Y= -0.019x+0.257 0.176 Y= -0.095x-1.356 0.216 

0 

 

 

15 Y= -0.020x+0.234 0.374 Y= -0.0115x-1.438 0.413 

Warna (L*) PE 29 Y= -11.93x+70.99 0.992 Y= -0.226x+4.279 0.990 

0 

 

 

15 Y= -7.873x+68.08 0.890 Y= -0.134x+4.219 0.889 

 

PP 29 Y= -8.793x+68.60 0.897 Y= -0.153x+4.228 0.893 

0 

  

15 Y= -6.442x+75.91 0.695 Y= -0.104x+4.341 0.682 

Nilai gradien k didaptkan dari masing-
masing nilai regresi linier pada masing-masing 
parameter. Nilai gradien k yang diperoleh 
kemudian diterapkan kedalam Persamaan 
Arrhenius yaitu k=k0.e

Ea/R(1/T). Nilai gradien 
tersebut kemudian diubah menjadi nilai ln gradien 
k. Nilai ln gradien k diplotkan kedalam grafik 
untuk mencari nilai regresi. Setelah diperoleh 
persamaan regresi untuk masing-masing suhu 
penyimpanan, dibuat plot Arrhenius dengan 
sumbu x menyatakan 1/T dan sumbu y 
menyatakan ln K. K menunjukkan gradien dari 

regresi linier yang didapat dari ketiga suhu 
penyimpanan, sedangkan T merupakansuhu 
penyimpanan yang digunakan. 

K0 menunjukkan konstanta penurunan 
mutu yang disimpan pada suhu normal, K 
menyatakan konstanta penurunan mutu dari salah 
satu kondisi yang digunakan sedangkan E/R 
merupakan gradien yang diperoleh dari plot 

Arrhenius. Ditentukan nilai energi aktivasi, R2, dan 
konstanta pre-eksponensial (k0) dari setiap 
parameter dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Parameter Mutu Jamur Tiram 

Parameter  Jenis Suhu 

1/T ln k 

Nilai Regresi Energi Aktivasi 

K₀ Mutu Kemasan (°C) (hub ln k dengan 1/T) kal/mol) 

KA PE 29 0.0345 0.947 Y= -47x+2.567 93.342 13.026686 

  

15 0.0667 -0.566 

   

 
PP 29 0.0345 0.4001 Y= -38.51x+1.728 76.4809 5.6293839 

  
15 0.0667 -0.839 

   
Susut  PE 29 0.0345 0.5429 Y= -13.37x+1.004 26.55282 2.7291767 

Bobot 

 

15 0.0667 0.1124 

   

 
PP 29 0.0345 -0.11 Y= -9.170x+0.206 18.21162 1.0208136 

  
15 0.0667 -0.405 

   
Laju PE 29 0.0345 -4.685 Y= 23.05x-5.400 45.7773 0.0045166 

Respirasi 
 

15 0.0667 -3.863 
   

 
PP 29 0.0345 -3.963 Y= 1.593x-4.018 3.163698 0.0170889 

  

15 0.0667 -3.912 

   
Warna  PE 29 0.0345 2.4791 Y= -2582x+11.02 5127.852 61083.679 

(L*) 
 

15 0.0667 2.0634 
   

 
PP 29 0.0345 2.174 Y= -1932x+8.574 3836.952 5292.2565 

    15 0.0667 1.8628       

Langkah selanjutnya untuk mengetahui 
pendugaan umur simpan jamur tiram ialah 
dengan mengikuti ordo yang terpilih.  

Hasil pendugaan umur simpan pada 
jamur tiram dengan pengemas PE dan PP yang 

 
 
 
 
 

 

disimpan pada suhu ruang 29oC dan suhu lemari 
pendingin 15oC dapat dilihat pada Table 3. 
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Tabel 3. Hasil pendugaan umur simpan dengan persamaan Arrhenius 

Parameter  Jenis Suhu Persamaan Arrhenius Laju Penurunan 

Mutu Kemasan (°C) K = K0. e -Ea/R(1/T) Mutu (Hari) 

Kadar Air PE 29 13.02668571 . e -47(0.0344828) 1 

 
 15 13.02668571 . e -47(0.0666667) 2 

 

PP 29 5.629383874 . e -38.51(0.0344828) 2 

 
 15 5.629383874 . e -38.51(0.0666667) 3 

Susut Bobot PE 29 2.729176731 . e -13.37(0.0344828) 5 

 
 15 2.729176731 . e -13.37(0.0666667) 9 

 

PP 29 1.0208136 . e -9170(0.0344828) 7 

 
 15 1.0208136 . e -9170(0.0666667) 9 

Laju PE 29 0.004516581 . e -23.05(0.0344828) 4 

Respirasi  15 0.004516581 . e -23.05(0.0666667) 15 

 

PP 29 0.017088907 . e -1.593(0.0344828) 3 

 
 15 0.017088907 . e -1.593(0.0666667) 19 

Warna (L*) PE 29 61083.6791 . e -2582(0.0344828) 3 

 
 15 61083.6791 . e -2582(0.0666667) 4 

 

PP 29 5292.256535 . e -19.321(0.0344828) 3 

    15 5292.256535 . e -19.321(0.0666667) 4 

Umur simpan adalah waktu hingga 
produk mengalami suatu tingkat degradasi mutu 
tertentu sehingga tidak layak dikonsumsi atau 
tidak lagi sesuai dengan kriteria yang tertera pada 
kemasannya (mutu tidak sesuai lagi dengan 
tingkatan mutu yang dijanjikan), akibat reaksi 
deteriorasi yang berlangsung (Arpah, 2007). Hasil 
pendugaan umur simpan pada masing-masing 
parameter. Pengemasan berpengaruh nyata 
terhadap hasil pendugaan umur simpan jamur 
tiram. Jamur tiram yang dikemas dengan 
polyethylene (PE) pada pendugaan dengan 
parameter kadar air,  didapatkan nilai 1 hari pada 
suhu 29oC dan 2 hari pada suhu 15oC, Susut 
bobot didapatkan berturut-turut 5 hari pada  suhu 
29oC dan  9 hari pada suhu 15oC. Laju respirasi 
pada jamur tiram dengan kemasan PE bertahan 
selama 4 pada suhu 29oC dan  15 hari pada suhu 
15oC, dan warna jamur tiram hanya dapat 
bertahan selama 3 hari pada suhu 29oC dan 4 hari 
pada suhu 15oC.  

Pendugaan umur simpan jamur tiram 
yang dikemas dengan polypropylene (PP), pada 
parameter kadar air 2 hari pada suhu 29oC dan  3 

hari pada suhu 15oC, Susut bobot didapatkan 
berturut-turut 7 hari pada  suhu 29oC dan  9 hari 
pada suhu 15oC. Laju respirasi pada jamur tiram 
dengan kemasan PP mampu bertahan selama 3 
hari pada suhu 29oC dan  19 hari pada suhu 15oC, 
dan warna jamur tiram hanya dapat bertahan 
selama 3 hari pada suhu 29oC dan 4 hari pada 
suhu 15oC. Hal ini seusai dengan pernyataan Hari 
dkk (2018) yang menyatakan semakin tinggi RH 

lingkungan Penyimpanan semakin banyak uap air 
yang diserap oleh bahan pangan sehingga 
mempercepat kerusakan mutu terutama 
parameter tekstur.  

Rata-rata penyimpanan jamur tiram yang 
dikemas dengan PP mampu mempertahankan 
umur simpan yang lebih baik. Terlihat dari angka 
pendugaan yang didapatkan, kemampuan jamur 
tiram dalam mempertahankan mutu. Urutan yang 
memberikan umur simpan teH baik bagi jamur 
tiram berdasarkan bebrapa parameter yang telah 
diamati adalah parameter laju respirasi, susut 
bobot, warna dan yang terakhir kadar air. 
Peralakuan dengan menggunakan kemasan 
sangat berpengaruh terhadap mutu jamur tiram, 
juga suhu ruang penyimpanan. Diamana 
penyimpanan pada suhu 15oC lebih baik 
dibandingkan dengan penyimpanan jamur tiram 
pada suhu 29oC, sedangkan untuk kemasan yang 
digunakan menunjukkan pengemasan jamur tiram 
dengan PP lebih baik dibandingkan dengan 
pengemasan menggunakan PE tebukti dengan 
lebih baiknya palstik PE dalam mempertahankan 
nilai kadar air, susut bobot, warna, dan menekan 

laju respirasi pada jamur tiram sehingga jamur 
tiram tetap dalam keadaan segar dan layak untuk 
dikonsumsi. 
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KESIMPULAN & SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan pengamatan dan pembahasan 

yang diperoleh didalam penelitian ini  maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penurunan kadar air jamur tiram yang 

disimpan pada suhu rendah 15oC lebih baik 
daripada penyimpanan pada suhu ruang 29oC, 
dan penegmasan menggunakan palstik 
polypropylene lebih baik jika dibandingkan 
dengan plastik polyethylen 

2. Tingginya persentase susut bobot pada semua 
perlakuan dipengaruhi oleh jumlah kadar air 
dalam bahan yang hilang selama proses 
penyimpanan. 

3. Kombinasi antara suhu dengan plasik kemasan 
dapat terbukti sanagat berpengaruh dalam 
mengurangi kecepatan reaksi 
respirasi,dikarenakan pertukaran udara 
dilingkungan dengan udara di dalam kemasan 

dapat ditekan.  
4. Selama penyimpanan jamur tiram, perlakuan 

terbaik yang didapatkan yaitu pada perlakuan 
menggunakan kemasan polypropylen dengan 
penyimpanan di lemari pendingin pada suhu 
15oC mampu menekan penurunan susut 
bobot, laju respirasi, warna dan kadar air,  
pada jamur tiram. 

5. Berdasarkan Persamaan Arrhenius, dapat 
diduga umur simpan jamur tiram pada suhu 
rendah (15oC) lebih panjang dibandingkan 
dengan penyimpanan pada suhu ruang (29oC). 
 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian tentang 
pengaruh jenis kemasan lain dan suhu rendah 
terhadap penyimpanan jamur tiram. 
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