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PENGARUH PENGGUNAAN ASAP CAIR SEBAGAI PENGAWET ALAMI TERHADAP 
MUTU SATE REMBIGA SELAMA PENYIMPANAN 

THE EFFECT OF LIQUID SMOKE AS A NATURAL PRESERVATIVE ON THE QUALITY 
OF REMBIGA SATE DURING STORAGE  

Jumaeti1), Zainuri2), Wiharyani Werdiningsih2) 
1)Mahasiswa Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, FATEPA UNRAM 

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

ABSTRACT 

The aim of this research was to investigate the influence of liquid smoke as natural 
preservatives on the quality of satay rembiga during storage in order to produce good quality 
Rembiga sate, safe to be consumed and longer storage life. The research method used was 
an experimental method with Randomise Complete Block Design with single-factor 
experiment consists of five treatments: Treatment of liquid smoke concentrations of 0%; 
0.5%; 1%; 1.5% and 2%. The assessment was carried out during storage period of 0 hours, 
24 hours and 48 hours. The results showed that concentration treatment of liquid smoke 
gave a significant different influence on moisture content of sattay assessed at fresh 
condition (0 h storage), the aroma and the texture after 48-hour storage and the 
microbiological quality of sate Rembiga during storage. However, the treatments did not 
significantly affect the moisture content after 24 hours and 48 hours storage, the color and 
taste after 48 hours storage, as well as the aroma and texture before storage (0 hours) and 
after 24 hours storage. The 2% concentration of liquid smoke treatment resulted in lower 
moisture content, and an acceptable color, flavor, aroma and texture of Satay. The treatment 
also resulted in low total population of microbes (<1, 0x104 CFU/gram) after 24 hour storage 
that fulfilled the qualify standard of smoked meat (SNI 7388: 2009) which is the maximum 
microbial contamination, thus it is safe for consumption.  
Keywords: satay, liquid smoke, quality, storage, preservative.  

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan asap cair sebagai 

bahan pengawet alami terhadap mutu sate rembiga selama penyimpanan guna 
menghasilkan produk sate Rembiga yang bermutu, aman dikonsumsi serta memiliki daya 
simpan yang lebih lama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental 
dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan percobaan faktor tunggal yang terdiri dari 
lima perlakuan yaitu: perlakuan konsetrasi asap cair 0%; 0,5%; 1%; 1,5% dan 2%. 
Pengamatan dilakukan selama penyimpanan (0, 24 dan 48 jam) untuk mengetahui perkiraan 
masa simpan sate Rembiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi asap 
cair memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar air pada penyimpanan 0 jam, 
aroma dan tekstur pada penyimpanan 48 jam serta mutu mikrobiologis sate Rembiga selama 
penyimpanan. Akan tetapi perlakuan tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air 
pada penyimpanan 24 jam dan 48 jam, rasa dan warna selama penyimpanan 48 jam serta 
aroma dan tekstur pada penyimpanan 0 jam dan 24 jam. Sate Rembiga dengan perlakuan 
konsentrasi asap cair 2% menghasilkan kadar air, rasa, warna, aroma dan tekstur sate yang 
diterima secara organoleptik (disukai). Perlakuan tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah 
populasi mikroba yang rendah (<1,0x104 CFU/gram) setelah penyimpanan 24 jam, yang 
memenuhi syarat batas maksimum cemaran mikroba pada produk olahan daging asap yang 
sesuai dengan SNI 7388:2009 sehingga aman dikonsumsi. 
Kata kunci: sate, asap cair, penyimpanan, mutu, pengawet. 
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PENDAHULUAN 

 Salah satu produk pangan yang 

banyak digemari oleh masyarakat di 

Indonesia adalah sate. Sate atau satai 

adalah makanan yang terbuat dari potongan 

daging yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk 

dengan tusukan sate yang biasanya terbuat 

dari bambu, kemudian dibakar. Sate 

kemudian disajikan dengan berbagai macam 

bumbu yang bergantung pada variasi resep 

sate (Anonim, 2014). 

  Nusa Tenggara Barat khususnya 

Lombok memiliki berbagai jenis sate dan 

memiliki ciri khas tersendiri dari masing-

masing daerah, salah satunya yaitu sate 

Rembiga. Sate Rembiga adalah makanan 

tradisional Lombok yang terbuat dari daging 

sapi dengan bumbu yang khas. Sate 

Rembiga tidak hanya digemari oleh 

masyarakat Lombok tetapi juga masyarakat 

dari luar daerah bahkan sering menjadikan 

sate Rembiga sebagai oleh-oleh khas 

Lombok. Dengan dijadikan sebagai oleh-

oleh, sate mengalami proses penyimpanan 

yang dapat memicu pertumbuhan 

mikroorganisme penyebab kerusakan 

sehingga mempengaruhi mutu sate 

tersebut.  

 Secara umum, bahan pangan memiliki 

sifat mudah rusak sehingga memiliki umur 

simpan yang relatif pendek khususnya sate 

yang termasuk produk semi basah. 

Kerusakan makanan dapat terjadi akibat 

aktivitas mikrobia maupun aktivitas enzim 

yang ada pada bahan makanan tersebut. 

Pada umumnya, kerusakan mikrobiologis 

tidak hanya terjadi pada bahan mentah, 

tetapi juga pada bahan setengah jadi 

maupun hasil olahan. Selain itu perubahan 

secara fisika-kimia juga dapat 

mempengaruhi mutu makanan. Kerusakan 

fisiologis meliputi kerusakan yang 

disebabkan oleh reaksi-reaksi metabolisme 

dalam bahan atau enzim-enzim yang 

terdapat didalamnya secara alami sehingga 

terjadi proses autolisis yang berakhir dengan 

kerusakan dan pembusukan. Daging akan 

membusuk oleh proses autolysis, karena itu 

daging mudah rusak atau membusuk bila 

disimpan pada suhu kamar (Muchtadi dan 

Sugiyono, 2013). 

Hasil penelitian Hadijah (2014) 

menunjukkan bahwa jumlah mikroba sate 

daging setelah penyimpanan 48 jam 

mengalami peningkatan sebesar satu siklus 

log yaitu dari perlakuan tanpa penyimpanan 

sebesar 1,2x105 CFU/gram (penyimpanan 0 

jam) meningkat menjadi 2,7x106 CFU/gram. 

Adanya pertumbuhan mikroba pada sate 

tersebut dapat disebabkan oleh peningkatan 

kadar air pada bahan. Air dalam substrat 

yang dapat digunakan untuk pertumbuhan 

mikroba biasanya dinyatakan dengan istilah 

water activity (Aw). Istilah Aw paling umum 

digunakan sebagai kriteria untuk keamanan 

pangan dan kualitas pangan. Nilai Aw 

minimum yang diperlukan tiap mikroba 

berbeda-beda, umumnya bakteri 



5 
 

membutuhkan air (available water) yang 

lebih banyak dari kapang dan khamir 

(Muchtadi dan Sugiyono, 2013). Oleh karena 

itu, dengan pertimbangan adanya 

pertumbuhan mikroba pada sate selama 

penyimpanan 48 jam tersebut maka perlu 

dikaji beberapa upaya metode pengawetan 

pangan yang berpengaruh terhadap mutu 

dan daya simpan dari sate daging 

khususnya sate Rembiga. 

Salah satu upaya pengawetan yang 

dapat diterapkan yaitu dengan 

menggunakan bahan pengawet alami asap 

cair. Menurut Girard (1992) dalam Darmadji 

dan Triyudiana (2006) asap cair merupakan 

cairan kondensat uap asap hasil pirolisa 

kayu yang mengandung senyawa penyusun 

utama yaitu asam, fenol dan karbonil 

sebagai hasil degradasi termal komponen 

selulosa, hemiselulosa dan lignin. Kelompok 

senyawa tersebut mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri dan jamur serta 

memberikan citarasa pada produk asapan 

dan mempertahankan warna dan flavor 

makanan.  

Telah banyak penelitian yang 

menggunakan asap cair sebagai pengawet 

alami.  Hasil penelitian pada produk ayam 

bakar Taliwang menunjukkan bahwa asap 

cair 2% dengan lama perendaman 30 menit 

memberikan hasil terbaik dengan kadar air 

67,92%; kadar abu 2,74%, kriteria agak 

disukai, tekstur agak empuk, rasa ayam 

bakar agak kuat dan beraroma asap. Total 

mikroba jamur dan koliform hampir tidak 

terdeteksi <1,0 x 101 CFU/gram 

(Werdiningsih, Widyastuti, Nazaruddin dan 

Handayani, 2013). Menurut Handayani, 

Kertanegara, Margana dan Hidayati (2012) 

penggunaan asap cair 2,5% pada dendeng 

sapi tradisional secara nyata mempengaruhi 

mutu kimia, dapat digunakan untuk 

memperpanjang umur simpan dendeng sapi 

tradisional karena tidak ditemukan 

pertumbuhan jamur pada penyimpanan 

suhu kamar selama 2 bulan. Penambahan 

asap cair mempengaruhi kandungan 

koliform dan jamur (<1,0 x 101 CFU/gram) 

serta kandungan total bakteri <1,0 x 102 

(CFU/gram). Selain itu perendaman 3 jam 

menghasilkan kandungan koliform, jamur 

dan total bakteri pada level aman untuk 

dikonsumsi. Oleh karena itu, mengacu dari 

hasil penelitian tersebut maka telah 

dilakukan penelitian tentang pengaruh 

penggunaan asap cair sebagai pengawet 

alami terhadap mutu sate Rembiga selama 

penyimpanan. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode eksperimental 

dengan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang terdiri dari 5 

perlakuan yaitu konsentrasi asap cair 0%; 

0,5%; 1%; 1,5% dan 2%. 

Tahapan Penelitian 

Pembuatan sate Rembiga 

dilaksanakan di tempat produsen atau 



6 
 

penjual sate Rembiga “Goyang Lidah”, 

wilayah Rembiga, Mataram, NTB. Adapun 

proses pembuatan sate Rembiga yaitu: 

Persiapan Alat  

Semua alat-alat dipersiapkan untuk 

kebutuhan pembuatan sate Rembiga seperti 

pisau, talenan dan baskom tempat daging 

dibersihkan dari segala jenis kotoran dengan 

cairan desinfektan dan alkohol.   

Persiapan Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan adalah 

daging sapi bagian lulur luar (sirloin) yang 

diperoleh dari Pasar Kebon Roek Ampenan, 

Mataram. Daging sapi yang telah diperoleh 

kemudian dibawa ke tempat pembuatan 

sate. 

Sortasi Daging  

Daging sapi yang digunakan adalah 

daging yang bebas lemak dan jaringan ikat 

lainnya. Daging dibersihkan dengan cara 

mengiris lapisan yang tidak digunakan 

dengan pisau yang tajam.  

Pencucian 

Daging hasil sortasi dicuci dengan 

menggunakan air mengalir. 

Pemotongan 

Daging yang sudah dicuci dipotong 

dengan panjang ± 2 cm, lebar ± 0,5 cm dan 

tinggi ± 1 cm. 

Pencampuran dengan Bumbu 

 Bumbu sate yang digunakan adalah 

bumbu khas yang dibuat sendiri oleh penjual 

sate. Jumlah bumbu yang digunakan 

dihitung berdasarkan dengan perbandingan 

6 kg daging: 1 kg bumbu, sehingga 

dikonversikan menjadi proporsi sebagai 

berikut: untuk 4,5 kg daging (300 

gr/sampel) dengan 15 unit percobaan 

bumbu yang digunakan sebanyak 750 gr (50 

gr/sampel). Daging dan bumbu tersebut 

dicampur menjadi satu untuk 15 unit 

percobaan. Pencampuran dilakukan dengan 

cara mengaduk dan melumuri seluruh 

permukaan daging secara merata dengan 

bumbu. 

Penimbangan  

Daging dan bumbu yang sudah 

tercampur ditimbang masing-masing 

sebanyak 350 gr/sampel sesuai dengan 

perlakuan. 

Persiapan Asap Cair  

Asap cair yang digunakan diperoleh 

dari UD. PUTRI (NATURAL) daerah Lombok 

Timur, NTB. Asap cair yang diperoleh masih 

berwarna kecokelatan dan aroma asap kuat, 

sehingga dilakukan destilasi kembali untuk 

memperoleh asap cair yang memenuhi 

kriteria grade 1 dengan hasil destilasi 

berwarna bening kekuningan dan beraroma 

netral. Asap cair yang digunakan kemudian 

dihitung berdasarkan persentase berat 

bahan (berat daging) yaitu konsentrasi 0% 

(kontrol), 0,5% (1,5 ml), 1% (3 ml), 1,5% 

(4,5 ml) dan 2% (6 ml).     

Pencampuran dengan Asap Cair 

Potongan daging dan bumbu yang 

sudah ditimbang dicampur dengan asap cair 

sesuai dengan perlakuan. 
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Penusukan 

Irisan daging yang telah tercampur, 

ditusuk dengan menggunakan tusukan sate 

yang terbuat dari bilah bambu yang telah 

disterilkan dengan menggunakan autoklaf.  

Proses Marinasi  

Setelah penusukan, kemudian sate 

dimarinasi dengan cara disimpan didalam 

lemari pendingin dengan suhu ± 4°C selama 

± 9 jam dengan tujuan agar asap cair dan 

bumbu dapat meresap kedalam daging. 

Pembakaran 

Sate kemudian dibakar dengan 

menggunakan arang sambil dikipas 

menggunakan kipas secara manual sampai 

matang selama ± 5 menit yang ditandai 

dengan warna sate merah kecoklatan. Sate 

Rembiga yang sudah jadi disiapkan sesuai 

dengan jumlah unit percobaan.  

Pengemasan  

Sate disimpan didalam kotak 

container yang telah disterilkan. Sate 

kemudian dikemas secara aseptis 

menggunakan kemasan mika yang telah 

disterilkan dengan alkohol. 

Penyimpanan 

Sate yang sudah dikemas kemudian 

disimpan pada suhu ruang, kemudian 

dilakukan pengamatan pada 0 jam, 24 jam 

dan 48 jam.  

Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini yaitu, dari segi mutu kimia 

terdiri dari kadar air yang diuji 

menggunakan metode Thermogravimetri 

(Sudarmadji, Haryono dan Suhardi, 2007). 

Mutu organoleptik (warna, aroma tekstur 

dan rasa) yang diuji secara hedonik 

(Rahayu, 1998) dan total mikroba (Fardiaz, 

1992).  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kadar Air 

Kadar air merupakan komponen 

penting dalam bahan pangan karena kadar 

air dapat mempengaruhi tekstur dan 

citarasa makanan (Winarno, 1980). Purata 

hasil pengamatan kadar air dapat dilihat 

pada Tabel 1.  

Tabel 1. Purata Hasil Pengamatan 
Penggunaan Asap Cair terhadap 
Kadar Air (%) Sate Rembiga 
Selama Penyimpanan 

Perlakuan 
Konsentrasi 
Asap Cair 

Lama Penyimpanan (jam) 

0 24 48 
0% 51,63 a 51,25 51,09 

0,5% 49,96 ab 49,72 49,05 
1% 49,54 ab 48,78 49,19 

1,5% 49,29 b 49,13 49,24 
2% 48,99 b 48,38 48,35 

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

Tabel diatas terlihat bahwa 

perlakuan konsentrasi asap cair 

berpengaruh nyata terhadap kadar air sate 

Rembiga pada penyimpanan 0 jam (tanpa 

penyimpanan). Namun, tidak berpengaruh 

nyata pada penyimpanan 24 jam dan 48 

jam. Perlakuan konsentrasi asap cair 0% 

tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 

0,5% dan 1%, namun berbeda nyata 

dengan konsentrasi 1,5% dan 2%. 
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Perlakuan konsentrasi asap cair 1,5% tidak 

berbeda nyata dengan konsentrasi 0,5%; 

1% dan 2%, namun berbeda nyata dengan 

konsentrasi 0%. Perlakuan konsentrasi asap 

cair 0,5% dan 1% tidak berbeda nyata 

dengan semua perlakuan. Adanya 

perbedaan kadar air pada sate Rembiga 

dapat disebabkan karena proses 

pembakaran yang dilakukan secara tidak 

bersamaan antar perlakuan, yang 

menyebabkan tingkat kematangan sate 

berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi 

oleh waktu dan suhu pembakaran yang 

tidak seragam sehingga mempengaruhi 

kadar air sate Rembiga. Purata hasil 

pengamatan juga menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi asap cair maka 

persentase kadar air sate semakin menurun. 

Hal ini dapat disebabkan karena asap cair 

yang ditambahkan berdifusi ke dalam 

daging, yang mengakibatkan terjadinya lisis 

dan denaturasi protein sehingga 

mengakibatkan keluarnya cairan yang 

terdapat di dalam daging (Rahayu, 2012).  

Perlakuan konsentrasi asap cair 

tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air 

sate pada penyimpanan 24 jam dan 48 jam. 

Namun, jika dilihat dari purata hasil 

pengamatan semakin tinggi konsentrasi 

asap cair yang diberikan dan semakin lama 

penyimpanan maka persentase kadar air 

sate cenderung mengalami penurunan. Hal 

ini dapat disebabkan karena nilai pH yang 

rendah selama penyimpanan. Menurut 

Alvarado dan Sams (2003) nilai pH yang 

rendah mengakibatkan daya ikat air dan 

rendemen (yield) daging sapi juga rendah. 

Daya ikat air adalah kemampuan daging 

untuk mempertahankan kandungan airnya 

atau air yang ditambahkan pada saat 

diberikan tekanan dari luar seperti 

pemotongan, pemanasan atau penggilingan 

(Soeparno, 1998). Menurunnya daya ikat air 

daging menyebabkan kadar airnya juga 

menurun.  

Rasa  

Hasil pengamatan juga 

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 

asap cair tidak berpengaruh terhadap rasa 

sate Rembiga tanpa penyimpanan (0 jam). 

Purata hasil pengamatan pengaruh 

perlakuan konsentrasi asap cair terhadap 

rasa sate Rembiga dapat dilihat pada Tabel 

2. 

Tabel 2. Purata Hasil Pengamatan 
Pengaruh Penggunaan Asap Cair 
terhadap Rasa Sate Rembiga 
Selama Penyimpanan 

Perlakuan 
Konsentrasi 
Asap Cair 

Rasa  

0% 4,07 
0,5% 4,13 
1% 4,00 

1,5% 4,16 
2% 4,07 

Tabel 2 menunjukkan bahwa purata 

hasil pengataman terhadap rasa sate 

Rembiga berada pada skala 4 dengan 

kriteria suka. Tingkat kesukaan panelis 

berada pada kriteria suka, hal ini dapat 
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disebabkan penambahan asap cair pada 

sate Rembiga memberikan kontribusi yang 

cukup besar terhadap rasa sate karena asap 

cair mengandung senyawa penyusun utama 

yaitu asam, fenol dan karbonil yang memiliki 

kontribusi dalam memberikan cita rasa pada 

produk asapan. Produk yang dihasilkan 

mempunyai kenampakan yang seragam, 

berperan dalam pembentukan senyawa 

sensoris serta memberikan jaminan 

keamanan pangan (Himawati, 2010). Rasa 

sate juga dipengaruhi oleh bumbu yang 

digunakan dalam pembuatan sate Rembiga. 

Bumbu Sate Rembiga merupakan bumbu 

khas yang sangat disukai oleh masyarakat. 

Sehingga panelis rata-rata menyukai rasa 

dari sate Rembiga. 

Warna  

Perlakuan konsentrasi asap cair 

tidak memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap warna sate Rembiga selama 

penyimpanan 48 jam. Purata hasil 

pengamatan perlakuan konsentrasi asap cair 

terhadap warna sate Rembiga dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Purata Hasil Pengamatan 
Pengaruh Penggunaan Asap Cair 
terhadap Warna Sate Rembiga 
Selama Penyimpanan 

Perlakuan 
Konsentrasi 
Asap Cair 

Lama Penyimpanan (jam) 
Warna  

0 24 48 
0% 3,98 3,42 3,04 

0,5% 3,91 3,42 3,20 
1% 3,82 3,67 3,42 

1,5% 4,09 3,56 3,13 
2% 3,87 3,60 3,38 

Dilihat dari purata hasil pengamatan 

semakin lama penyimpanan maka tingkat 

kesukaan panelis terhadap warna sate 

semakin menurun. Meskipun tidak berbeda 

nyata antar perlakuan, namun tingkat 

kesukaan panelis terhadap sate yang 

diperlakukan dengan konsentrasi asap cair 

0% dan 0,5% menurun dari kriteria suka 

(skala 4) pada penyimpanaan 0 jam menjadi 

agak suka pada penyimpanan 24 jam dan 

48 jam. Sedangkan pada konsentrasi 1%, 

1,5% dan 2% selama penyimpanan 0 jam 

dan 24 jam masih berada pada kisaran 

kriteria suka dan pada penyimpanan 48 jam 

tingkat kesukaan panelis menurun menjadi 

agak suka (skala 3). Tingkat kesukaan 

panelis terhadap warna sate semakin 

menurun seiring dengan lama penyimpanan. 

Hal ini disebabkan karena warna sate 

rembiga pada penyimpanaan 0 jam 

mengalami perubahan sampai penyimpanan 

48 jam yang menandakan warna sate 

berubah dari warna merah kecoklatan 

menjadi warna coklat atau gelap, sehingga 

mempengaruhi tingkat kesukaan panelis. Hal 

ini mendukung pendapat Lawrie (2003), 

yang menyatakan bahwa dengan 

berasosiasinya air dengan protein dalam 

daging akan mengakibatkan mioglobin 

teroksidasi sehingga warna daging akan 

terlihat gelap.  

Mioglobin dapat dioksidasi menjadi 

metmioglobin coklat yang diproduksi oleh 

mikroba untuk membentuk sulfur mioglobin 
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atau dipecah dan membentuk pigmen 

kuning atau hijau oleh hidrogen perioksida 

yang dibentuk oleh mikroba. Hasil ini sejalan 

dengan hasil penelitian Arizona, Suryanto 

dan Yuni (2011) yang menyatakan bahwa 

semakin lama penyimpanan warna daging 

semakin gelap, disebabkan karena 

pertumbuhan mikroba pada daging yang 

dapat menyebabkan perubahan warna.  

Warna gelap yang terjadi juga disebabkan 

karena pada produk asapan merupakan hasil 

reaksi non-enzimatik, melalui reaksi 

kondensasi antara karbonil dan dikarbonil 

dalam asap dengan asam-asam amino 

protein dan asam amino bebas dalam 

produk pangan (Darmadji, 2009).  

Aroma  

Perlakuan konsentrasi asap cair 

tidak memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap aroma sate Rembiga pada 

penyimpanan 0 jam dan 24 jam namun 

berbeda nyata pada penyimpanan 48 jam. 

Purata hasil pengamatan pengaruh 

perlakuan konsentrasi asap cair terhadap 

warna sate Rembiga dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Purata Hasil Pengamatan 
Pengaruh Penggunaan Asap Cair 
terhadap Aroma Sate Rembiga 
Selama Penyimpanan 

Perlakuan 
Konsentrasi
Asap Cair 

Lama Penyimpanan (jam) 

0 24 48 
0% 3,80 3,71 2,18 b 

0,5% 3,98 3,91 2,33 b 
1% 4,11 3,71 3,00 a 

1,5% 4,13 3,69 3,24 a 
2% 4,16 3,64 3,09 a 

Tabel 4 menunjukkan bahwa 

semakin lama sate disimpan pada suhu 

ruang tingkat kesukaan panelis terhadap 

aroma sate Rembiga semakin menurun. 

Dilihat dari purata nilai kesukaan aroma sate 

yang disimpan selama 0 jam dan 24 jam 

tingkat kesukaan panelis berada pada 

kriteria suka (skala 4), hal ini menunjukkan 

tidak adanya perbedaan yang nyata antara 

kontrol (0%) dengan perlakuan konsentrasi 

asap cair 0,5%; 1%; 1,5% dan 2%. Namun, 

pada penyimpanan 48 jam tingkat kesukaan 

panelis menurun, dimana perlakuan 

konsentrasi asap cair 0% dan 0,5% berada 

pada kriteria tidak suka (skala 2) dengan 

aroma sate beraroma asam, hal ini 

dikarenakan pada konsentrasi tersebut 

pertumbuhan mikroba semakin tinggi. 

Menurut Djide (2005) dalam Arizona dkk 

(2011) bahan pangan yang mengandung 

banyak protein apabila mengalami 

kerusakaan mikroba akan menghasilkan 

aroma yang kurang disukai. Tahap 

kerusakan protein tersebut dimulai dari 

adanya kontaminasi mikroba pada suatu 

bahan. Hal ini juga dipengaruhi pH sate 

pada konsentrasi tersebut yaitu sekitar 5,8 

yang menunjukkan pertumbuhan mikroba 

meningkat. Sedangkan pada perlakuan 

konsentrasi 1%, 1,5% dan 2% selama 

penyimpanan 48 jam masih berada pada 

kriteria agak suka (skala 3). Semakin tinggi 

konsentrasi asap cair yang diberikan tingkat 

kesukaan panelis terhadap aroma sate 
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rembiga semakin tinggi, hal ini disebabkan 

karena senyawa fenol yang terkandung 

dalam asap cair berperan terhadap 

pembentukan flavor pada makanan yang 

diasap, seperti fenol aldehid dan asam-asam 

fenolik misalnya 2,6-dimetiloksifenol dan 

2,6-dimetiloksi 4-etilfenol. Besarnya kadar 

fenol berhubungan dengan semakin 

besarnya konsentrasi asap cair. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa difusi asap cair (fenol) dari 

permukaan ke pusat sampel berjalan sesuai 

dengan besarnya konsentrasi yang diberikan 

(Suryaningsih, Putranto dan Tiarasari, 

2011). 

Senyawa fenol merupakan 

komponen utama yang berperan dalam 

pembentukan flavor pada produk asapan. 

Flavor yang terbentuk pada produk asapan 

disebabkan oleh adanya komponen fenol 

yang terabsorpsi pada permukaan produk. 

Senyawa fenol yang berperan penting dalam 

pembentukan flavor spesifik pada produk 

asapan adalah fenol dengan titik didih 

medium seperti guaikol, eugenol dan 

siringol. Senyawa-senyawa fenol pada 

umumnya berupa hidrokarbon aromatik 

yang tersusun dari cincin benzen dengan 

sejumlah gugus hidroksil yang saling terikat. 

Senyawa-senyawa fenol ini juga dapat 

mengikat gugus-gugus lain seperti aldehid, 

keton, asam dan ester (Darmadji, 2009).  

Tekstur  

Hasil pengamatan menunjukkan 

perlakuan konsentrasi asap cair tidak 

berpengaruh  nyata terhadap tekstur sate 

pada penyimpanan 0 jam, namun 

berpengaruh  nyata pada penyimpanan 24 

jam dan 48 jam. Purata hasil pengamatan 

pengaruh perlakuan konsentrasi asap cair 

terhadap aroma sate dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Purata Hasil Pengamatan 
Pengaruh Perlakuan Asap Cair 
terhadap Tekstur Sate Rembiga 
Selama Penyimpanan 

Perlakuan 
Konsentrasi 
Asap Cair 

Lama Penyimpanan (jam) 

0 24 48 

0% 3,96 3,76 a 2,40 b 
0,5% 4,18 3,87 ab 2,38 b 
1% 3,89 3,84 ab 3,13 a 

1,5% 4,11 4,00 ab  3,31 a 
2% 3,87 4,18 b 3,36 a 

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

Tabel 5 menunjukkan bahwa 

semakin lama penyimpanan, tingkat 

kesukaan panelis terhadap tekstur sate 

Rembiga semakin rendah dan semakin tinggi 

konsentrasi asap cair yang diberikan tingkat 

kesukaan panelis semakin tinggi. Sate yang 

disimpan selama 0 jam dan 24 jam tingkat 

kesukaan panelis berada pada kriteria suka 

(skala 4). Akan tetapi, pada penyimpanan 

48 jam tingkat kesukaan panelis menurun, 

dimana perlakuan konsentrasi 0% dan 0,5% 

berada pada kriteria tidak suka  (skala 2) 

dan konsentrasi 1%, 1,5% dan 2% berada 

pada kriteria agak suka (skala 3) yang 

menunjukkan tekstur sate menjadi agak 

keras. Semakin lama sate disimpan 



12 
 

menyebabkan tekstur dari sate berubah, hal 

ini ditunjukan dengan menurunnya 

persentase kadar air selama penyimpanan. 

Kadar air yang rendah disebabkan karena 

daya ikat air daging yang rendah, sehingga 

komponen air yang ada dalam bahan 

berkurang tekstur sate menjadi keras dan 

mempengaruhi tingkat kesukaan panelis. Hal 

ini juga sejalan dengan pendapat 

Nurwantoro (1997) dalam Arizona dkk 

(2011) yang menyatakan bahwa hidrolisis 

protein oleh mikroba proteolitik 

menyebabkan perubahan tekstur pada 

produk. 

Total Mikroba 

Pertumbuhan mikroba pada produk 

pangan sangat mempengaruhi mutu dan 

daya simpan produk pangan tersebut. 

Adanya kontaminasi mikroorganisme dalam 

bahan pangan dapat menyebabkan 

kerusakan dan daya awet yang rendah. 

Purata hasil pengamatan pengaruh 

penggunaan asap cair terhadap 

pertumbuhan mikroba sate rembiga selama 

penyimpanan menunjukan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi asap cair yang diberikan 

total mikroba sate semakin menurun, namun 

mengalami peningkatan seiring dengan lama 

penyimpanan. Pada penyimpanan 0 jam, 

total mikroba sate Rembiga pada semua 

perlakuan sebesar <1,0x104 CFU/gram. 

Pada penyimpanan 24 jam pertumbuhan 

mikroba mengalami peningkatan pada 

perlakuan konsentrasi asap cair 0%, 0,5% 

dan 1% berturut-turut yaitu 5,0x106 

CFU/gram, 1,0x106 CFU/gram dan 8,1x105 

CFU/gram, sedangkan pada perlakuan 

konsentrasi asap cair 1,5% dan 2% tidak 

mengalami peningkatan. Hal ini berarti 

pertumbuhan total mikroba sate dapat 

ditekan pada konsentrasi 1,5% dan 2% 

selama penyimpanan 24 jam. Pada 

penyimpanan 48 jam jumlah mikroba sate 

mengalami peningkatan pada semua 

perlakuan konsentrasi asap cair berturut-

turut yaitu sebesar 5,8x107 CFU/gram, 

4,4x106 CFU/gram, 7,5x106 CFU/gram, 

2,7x106 CFU/gram dan 2,6x105 CFU/gram.  

Semakin lama penyimpanan jumlah 

mikroba sate Rembiga cenderung 

mengalami peningkatan, hal ini dapat 

disebabkan oleh kadar air sate yang 

tergolong masih cukup tinggi pada masing-

masing perlakuan yang memungkinkan 

untuk pertumbuhan mikroorganisme. Akan 

tetapi, semakin tinggi konsentrasi asap cair 

yang digunakan, jumlah mikroba sate 

semakin rendah. Penurunan jumlah mikroba 

dengan penambahan asap cair disebabkan 

oleh kandungan senyawa-senyawa anti 

mikroba pada asap cair yaitu fenol, karbonil 

dan asam. Senyawa antimikroba yang paling 

berperan dalam menekan jumlah mikroba 

adalah fenol dan asam (Darmadji, 2009).  

Mekanisme senyawa fenol dalam 

membunuh mikroba adalah reaksi antara 

asam fenoleat dengan protein (dalam hal ini 

mikroba). Pada kondisi enzimatis dengan 
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adanya enzim fenolase yang bekerja secara 

alami pada pH netral, asam fenoleat 

dioksidasi yang dapat bereaksi dengan lisin 

dari protein yang menyebabkan protein 

tersebut tidak dapat digunakan secara 

biologis (Hurrell, 1984 dalam Himawati 

2010). Asam yang paling dominan dalam 

asap cair adalah asam asetat yang 

merupakan suatu asam lemah dari golongan 

karboksilat. Selain asam asetat, asam-asam 

yang terdapat didalam destilat asap cair 

adalah asam formiat, propionat, butirat, 

isovalerat dan isokaproat. Asam memiliki 

fungsi sebagai antibakteri, dimana semakin 

tinggi keasaman maka sifat antibakteri juga 

akan semakin tinggi. Kombinasi antara 

komponen fungsional fenol dan asam-asam 

organik yang bekerja secara sinergis 

mencegah dan mengontrol pertumbuhan 

mikrobia (Prananta, 2005). 

Perlakuan konsentrasi asap cair 1,5% 

dan 2% selama penyimpanan 24 jam dapat 

menekan pertumbuhan mikroba pada sate 

Rembiga yaitu sebesar <1,0 x 104 CFU/gram 

dan memenuhi syarat batas maksimum 

cemaran mikroba pada produk olahan 

daging asap yang ditetapkan oleh Badan 

Standarisasi Nasional yaitu SNI 7388:2009 

sebesar <1,0 x 105 CFU/gram. Jumlah total 

mikroba secara umum dapat digunakan 

untuk menunjukan kualitas, masa simpan, 

kontaminasi dan status higienis proses 

produksi pada bahan pangan (Badan 

Standarisasi Nasional, 2009). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa serta 

uraian pembahasan yang terbatas pada 

lingkup penelitian ini maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlakuan Perlakuan konsentrasi asap 

cair 0%; 0,5%; 1%; 1,5% dan 2% 

memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap kadar air sate 

pada penyimpanan 24 jam dan 48 jam, 

rasa sate Rembiga tanpa penyimpanan 

(0 jam), warna sate selama 

penyimpanan 48 jam, aroma dan 

tekstur pada penyimpanan 0 jam dan 

24 jam, namun berbeda nyata terhadap 

kadar air pada penyimpanan 0 jam, 

serta aroma dan tekstur pada 

penyimpanan 48 jam. 

2. Sate Rembiga dengan perlakuan 

konsentrasi asap cair 1,5% dan 2% 

yang disimpan selama 24 jam 

memenuhi syarat batas maksimum 

cemaran mikroba pada produk olahan 

daging asap yang ditetapkan oleh 

Badan Standarisasi Nasional yaitu SNI 

7388:2009 sebesar <1,0 x 105 

CFU/gram. 

Saran  

Terbatas pada cakupan penelitian 

ini, penggunaan asap cair dengan 

konsentrasi asap cair 2% dapat 

direkomendasikan sebagai bahan pengawet 

alami pada sate Rembiga untuk 
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mempertahankan mutu dan meningkatkan 

keamanan serta daya simpan sate Rembiga 

yang diolah secara tradisional. Perlu kajian 

lebih lanjut tentang kondisi dan lama proses 

marinasi (perendaman) serta masa simpan 

yang lebih lama pada sate Rembiga agar 

dapat menghambat pertumbuhan mikroba 

dan meningkatkan daya simpan sate 

Rembiga. 
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