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KIMIA PLASMA
SIMP AN UMBI

APLIKASI OZON HASIL TEKNOLOGI KIMIA PLASMA UNTUK MEMPERPANJANG UMUR SIMPAN

UMBI KENTANG. Telah dilakukan penelitian pengaruh pemberian ozon (ozonisasi) terhadap umbi kentang
untuk mengetahui umur simpannya. Gas ozon dengan laju produk ozon 0,015 mg/det yang digunakan
merupakan hasil proses kombinasi kimia dan plasma dari gas oksigen dalam tabung lucut berdaya listrik P
= 50 wall. Penelitian dilakukan dengan variasi lama waktu ozonisasi tiap hari pada umbi ken tang (0 meni!,
4 menit, 8 menit dan 12 menit) dan diamati masing-masing kondisinya setiap 5 hari, 15 hari, 25 hari dan 35
hari. Pengamatan kondisi umbi kentang meliputi analisa parameter kadar air, tekstur, gula reduksi, warna
dan uji pembedaan. Dari hasi/ penelitian ditunjukkan bahwa ozonisasi umbi kentang pada suhu kamar
dengan ozonisasi per hari selama 12 meni!, umbi kentang dapat bertahan selama 35 hari dengan kadar air
83,72 % wet base (%wb), tekstur 12.19 N, kadar gula reduksi 1,42 % dry base ("/0 db), tingkat yellowness
4,30 dan tingkat redness 8,34.

Kata kunci : kimia plasma, ozon, umur simpan kentang

ABSTRACT

APPLICATION OF OZONE AS A RESULT OF TIlE CHEMICAL PLASMA TECHNOLOGY FOR

PRESERVATION OF THE STORAGE LIFE OF THE POTATO CORM. It has been done the research of
influence of the ozone gift (ozonization) to the potato corm to know its storage life. Ozone gas with product
rate of 0,015 mg/s applied was the result of combination of plasma andChemlsTry process from oxygen gas
in the discharge tube of the power of P=50 wall. The research was carried out by variation of the
ozonitation time duration on patato corm (0 minute, 4 minute, 8 minute and 12 minute) and each of its
condition was observed every 5 day, 15 day, 25 day and 35 day. Observation of the condition of potato
corm consisted of the analysis parameters of water stage, texture, sugar reduction, the colour and test the
differentiation. From research result was shown that the potato corm ozonization at room temperature by the
ozonization for 12 minute per day, patato corm could be maintained during 35 day with the water stage of
83,72% wet base ("/0 wb), texture of 12,19 N, sugar reduction of 1,42% dry base ("/0 db), the yellowness
degree of 4,30 and the redness degree of8,34

Key words: plasma chemistry, ozone, storage age of potato.

PENDAHULUAN

Kimia plasma merupakan kombinasi dari prosesplasma dan proses kimia. Kimia plasma
dibedakan dalam dua kelompok, kelompok kimia
permukaan yang mempelajari tentang modifikasi
permukaan (etching dan deposisi) dan kelompok
kimia volume yang diantaranya mempelajari proses
pembentukan ozon dalam lucutan corona atau
tepatnya lucutan senyap (silent discharge). Ozon
(03) diidentifikasikan sebagalcampurankimia baru
yang komposisinya sebagai versi 3 atom dari normal
molekul oksigen (02) 2 atom. Ozon dapat dipro
duksi dengan menggunakan metode Iltc.uta~p
yakni dengan cara melewatkan udara (20%-nya

adalah oksigen) melalui celah sempit dengan beda
tegangan listrik bolak-balik orde kilo volt, seperti
ditunjukkan pada Gambarl [I].

Ozon (03) sebagai oksidan kuat dengan
potensial kimia 2,07 eV sangat berpotensi sebagai
bahan desinfektan yang mampu membunuh mikro
organisma patogen seperti bakteri, virus dan jamUL
Sifat ozon setelah bereaksi dengan zat lain tidak
meninggalkan residu kimia yang berbahaya tetapi
justru sebaliknya ozon sebelum dan setelah bereaksi
dengan zat lain malah menghasilkan oksigen,
sehingga teknologi ozon adalah sangat ramah
lingkungan[2]. Pembuatan ozon dengan metoda
lucutan terhalang dielektrik dimaksudkan untuk
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mendapatkan ozon berkonsentrasi rendah antara
0,01 ppm hingga 4,00 ppm yang diharapkan dapat
diaplikasikan pada bidang pertanian, bidang
kesehatan dan lingkungan serta bidang industri.
Sebagai contoh proses pengrusakan bakteri oleh gas
ozon adalah seperti ditunjukkan pada Gambar i3J.

Salah satu produk pasca panen yang banyak
bermanfaat untuk bidang pangan adalah umbi
kentang. Umbi kentang merupakan sayuran yang
dapat dijadikan sebagai komoditas unggulan,
khususnya dari sektor tanaman hortikultura. Secara

Sb. Teg. T1nggi
(onle kV)

-

umum, kentang banyak disukai oleh konsumen
karena dapat digunakan sebagai bahan baku untuk
pembuatan berbagai jenis makanan lezat yang
bergizi. Kentang yang baik adalah kentang yang
kulitnya berwama kuning kecoklatan, tidak
berpenyakit, tidak bertunas, tidak pecah, wama
tidak berubah, dan rasanya tidak manis[4J. Kentang
merupakan umbi dengan kadar air (dalam pati)
yang relatif tinggi maka dalam kondisi biasa umbi
tersebut akan mudah rusak. Komponen kimia yang
terdapat pada kentang secara lengkap adalah seperti
ditunjukkan pada Tabel I.

••••••

Elektroda Lucutan Senyap
Pembentukan Ozon

( C1F02 ~)c{"ffio.., ··.;()+Q.pM,m'''o+...•~r, " .. ' 2- '. 3.'- --- '- ~'-.

U(badan ketiga): 02,O,e

Gambar 1. Lucutan senyap pembentuk ozon.

KETERANGAN GAUBAR:

1. Bentull ballte" E.Coli dalam air

2. Uolellul ozon mendellati dinding ballte"
J. Uolellul omn mendifusi lie dinding ballte"
4. Radillal bebas ozon (O-nallsen) merusall illatan lIimia sel
5. Ballte" dengan din ding sel yang telah dirusall omn
6. Ballte" yang telah mati allibat pengrusallan oleh omn

Gambar 2. Proses pengrusakan bakteri oleh gas ozon.
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Tabell. Komponen kimia kentang.

Komponen
Jumlah

Pati

60 - 80%
Sukrosa

0,25 -1,5%
Gula reduksi

0,25 - 3,0%
Total N

1,0-2,0%
Protein

0,1-1,0%
Lemak

0,1-1,0%
Serat

3-8%
Mineral

4-6%

Sumber: Salunkhe dan Kadam, (1998)

Penyebab kerusakan pada kentang selama
peyimpanan adalah dapat karena tumbuhnya mata
tunas serta tumbuhnya mikro-organisma (jamur,
kapang, bakteri) pada pemru~ sehingga
faktor tersebut akan memperpendek umur
simpannya. Bennacam teknik pengawetan untuk
memperpanjang komoditas hasil pertanian salah
satu altematifnya adalah dengan menggunakan
teknologi ozon. Penggunaan ozon untuk memper
panjang umur simpan kentang disamping dapat
membunuh atau mencegah berkembangnya bakteri,
yeast, virus, kuman protozoa juga tidak akan me
nimbulkan dampak samping pada lingkungan, se
hingga penggunaan gas ozon adalah seolah dengan
tanpa menambah sesuatu zat kimia apapun namun
akan langsung tampak nyata pengaruh positifnya.

Yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan
kentang jangan sampai ruang simpan kemasukkan
cahaya, jadi harus betul-betul gelap karena cahaya
bisa merangsang pertumbuhan tunas. Faktor lain
yang mempunyai pengaruh besar terhadap umur
simpan adalah kepekaan komoditi terhadap
serangan jamur, kapang dan bakteri. Pertumbuhan
mikro-organisme perusak ini dapat diperlambat
dengan menggunakan gas ozon. Pada penelitian
pengawetan umur simpan kentang ini, kentang
dimasukkan dalam kemasan plastik polietilin (pada
suhu ruangan) dengan diberi fasilitas lubang
ventilasi, sedang lama waktu ozonisasi yang
sebanding dengan dosis ozon yang digunakan
divariasi untuk memperoleh umur simpan kentang
yang optimum. Diharapkan dengan menggunakan
metode ozonisasi tersebut umur simpan kentang
dapat lebih lama bila dibandingkan dengan metode
penyimpanan konvensional yang telah ada.

TATAKERJA

Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian
adalah kentang segar jenis granola dengan umur
panen 100 hari, bentuk kentang cenderung bulat dan
mempunyai berat rata-rata 80 gram per kentang
(kentang diperoleh dari petani di daerah Ngablak
Magelang), udara (20 % mengandung oksigen)
sebagai bahan baku pembuatan gas ozon serta
bahan kimia untuk analisa yang meliputi aquades,
reagen Nelson, HCI 25 %, NaOH 45 % dan
arsenomolybdat.

Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian
meliputi ozonizer jinjing buatan PTAPB-BA TAN
dengan spesifikasi tegangan input Vi = 220 Volt/50
Hz, daya P = 50 W, tegangan output Vo = 27 kV,
frekuensi f = 1,5 kHz, luas tabung reaktor A= 50
cm2, dielektrik = gelas pyrex, laju keluaran ozon v =
0,015 mg/det. Penetrometer, kompor listrik, vortek,
neraca analitik sartorius, oven Memmert, Lovibon
Tintometer timbangan, pipet gondok, Erlenmeyer,
tabung reaksi, gelas ukur, beaker glass, pipet tetes,
burret, corong gelas, labu takar, kertas saring dan
seperangkat alat untuk uji pembedaan.

Cara Penelitian

1. Kentang disortasi terlebih dahulu, lalu di
bersihkan dari kotoran tanah kemudian kentang
dikemas dalam kantong plastic dengan
dibuatkan sedikit lubang ventilasi.

2. Satu kantong plastik berisi 9 buah kentang,
kemudian kentang dalam kemasan disemprot
ozon tiap hari ada yang selama 0 men it, 4 men it,
8 menit, dan 12 menit sampai dengan jangka
waktu penyimpanan maksimum (puluhan
hari/bulanan)

3. Selama penyimpanan dilakukan pengamatan dan
analisa kimia (terbagi dalam 4 tahap yaitu saat 5
hari, 15 hari, 25 hari dan 35 hari) serta uji
pembedaan pada akhir masa penyimpanan.

4. Data yang diperoleh dianalisis sidik ragam pada
taraf 5% dan apabila ada beda nyata dilanjutkan
penelitian uji lanjut dengan metode DMRT
(Duncan Multiple Range Test) pada taraf 5%.

5. Analisa yang dilakukan untuk masing-masing
sampel meliputi [6.7]:

a. Dengan analisa kadar air.

b. Analisa tekstur dengan Penetrometer.

c. Dengan analisa kadar gula reduksi

d. Analisa wama dengan Lovibon Tinlomeler.

e. Uji Pembedaan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kadar Air Kentang

Kadar air kentang selama penyimpanan
akibat adanya perlakuan ozonisasi ditunjukkan
pada Tabel 2. Kadar air kentang dinyatakan dalam
satuan persen wet base (% wb) yang merupakan
persentase kadar air terhadap kentang kontrol
(dalam kondisi) basah.

Pada Tabel 2 ditunjukkan bahwa semakin
lama penyimpanan yakni mulai penyimpanan hari
ke 5 sampai dengan hari ke 35 kadar air kentang
mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan komoditi
hortikultura setelah dipanen masih terus me
langsungkan respirasi dan metabolisme. Respirasi
ini berlangsung secara aerobik, karena persediaan
Oz-nya normal dan menghasilkan CO2 dan H20[8J•

Ozon yang ada dalam plastik dalam waktu tertentu
akan berubah menjadi oksigen dan ozon akan terurai
menjadi oksigen normal[9J.

b. Tekstur Kentang

Hasil analisa tekstur umbi kentang disajikan
pada Tabel 3. Pada Tabel 3 ditunjukkan bahwa

pada hari ke-5 tekstur kentang sudah mengalami
perbedaan tingkat kekerasannya, tingkat kekerasan
paling rendah (Iunak) adalah kentang dengan
perIakuan lama waktu pemberian ozon 0 menit, dan
lama perlakuan pemberian ozon 12 menit adalah
yang paling tinggi kekerasaannya, hal ini
dikarenakan pada perlakuan 0 menit tidak ada
variasi pemberian ozon sehingga laju respirasi tidak
bisa dihambat yang menyebabkan proses pema
tangan kentang tetap berlangsung.

Pada hari ke-15 terIihat adanya penurunan
tingkat kekerasan kentang, penurunan tingkat
kekerasan paling tinggi terjadi pada perIakuan
pemberian ozon 0 menit (kentang tanpa pemberian
ozon) yang menandakan bahwa tekstur kentang
mulai lunak akibat tidak adanya perIakuan
pemberian ozon yang dapat menghambat proses
respirasi kentang sehingga tekstur kentang cepat
mengalami proses pelunakan. Pada perlakuan
pemberian ozon 8 men it dan 12 menit penurunan
tingkat kekerasannya tidak sebesar pada perlakuan
pemberian ozon 0 menit, karena pada perIakuan ini
ozon dapat menghambat proses respirasi kentang
secara optimal.

Tabel2. Kadar air kentang selama penyimpanan (%wb).

Lama Pengozonan
Hari ke

(men it)
5

152535

0

80,1982,1984,1586,14

4

79,6781,8983,4484,70

8

78,9981,2983,0684,15

12

78,6580,4782,3483,72

Tabel 3. Nilai tekstur kentang selama penyimpanan (N).

Lama Pengozonan
Hari ke

(menit)
5

152535

0

11,48c10,71b10,36b9,75a

4

13,40c12,71d11,78c10,69b

8

14,17b13,40c12,70d11,64c
12

16,26b14,27c12,84d12,19c

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf berbeda dalam kolom dan baris menunjukkan berbeda
nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5 % (a : lebih lunak dari kontrol, b: agak
lunak dari kontrol, c: sarna dengan kontrol dan d: agak keras dari kontrol)
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Pada Tabel 4 ditunjukkan bahwa saat hari ke
15 semua kentang dengan masing-masing perlakuan
lama waktu pemberian ozon mengalami peningkatan
kandungan gula reduksinya, sedangkan pada hari 25
dan 35 pada perlakuan lama waktu pembeian ozon 0
men it, 4 men it, 8 menit, dan 12 menit kadar gula
reduksi dalam kentang semakin mengalami
kenaikan lagi. Peningkatan kandungan gula berarti
kecepatan perubahan pati menjadi gula lebih besar
dari pada penggunaan gula sebagai substrat
respirasi, sebaliknya penurunan kandungan gula
berarti kecepatan penggunaan gula sebagai substrat
respirasi lebih besar dari pada pembentukan gula[1\].

Pada Tabel 4 ditunjukkan pula bahwa
penyimpanan berpengaruh nyata terhadap kadar
gula reduksi kentang. Semakin lama penyimpanan,
kadar gula reduksi semakin meningkat. Hal ini
karena dalam kentang terjadi akumulasi gula reduksi
akibat adanya perombakan senyawa pati dan
polisakarida lain menjadi senyawa gula. Pening
katan kandungan guJa melibatkan perubahan karbo
hidrat menjadi gula sederhana. Peningkatan res
pirasi menunjukkan peningkatan proses pema
tangan. Selain itu, selama proses pematangan,
aktivitas enzim amylase daJam merombak kom
ponen pati semakin besar sehingga akan menurun
kan kandungan patinya selama penyimpanan/
pematangan[12J•

Pada hari ke-25 penurunan tingkat kekerasan
pada kentang dengan perlakuan pemberian ozon 0
menit semakin tinggi, hal ini dikarenakan tidak
terhambatnya proses respirasi pada kentang.
Sehingga kentang terus mengalami pembusukan,
penurunan tingkat kekerasan pada perlakuan
pemberian ozon 4 menit dan 8 menit tidak setinggi
pada perlakuan pemberian ozon 0 menit karena
adanya ozon yang dapat menghambat proses
pematangan, sedangkan pada perlakuan pemberian
ozon 12 menit proses pematangan kentang dapat
dihambat secara optimal. Pada hari ke- 35 pada
perlakuan pemberian ozon 0 menit kentang
mengalami penurunan yang tinggi ini disebabkan
proses pematangan pada kentang berlangsung
dengan optimal karena tidak adanya faktor
penghambat dari proses pematangan tersebut,
sedangkan perlakuan pemberian ozon 12 menit
dapat menghambat proses pematangan secara
optimal.

Pada Tabel 3 juga ditunjukkan bahwa lama
penyimpanan berpengaruh nyata terhadap tekstur
kentang. Semakin lama penyimpanan, tekstur
kentang semakin lunak. Hal ini karena selama
penyimpanan terjadi degradasi protopektin menjadi
pektin yang terlarut dalam air, sehingga tekstumya
menjadi lunak. Semua jenis sayuran dan buah
buahan masih tetap melakukan aktivitas fisiologi
setelah dipanen. Akibat aktivitas tersebut dapat
mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen dan
masa jualnya. Perubahan yang terjadi akibat proses
fisiologi antara lain meliputi perubahan wama,
tekstur, flavour, dan aroma, tingkat kemasakan,
pertunasan dan pertumbuhan[IOJ•

d. Warna Kentang

Wama pada umbi kentang
penyimpanan dengan perlakuan lama
pengozonan ditunjukkan pada Tabel 5.

selama
waktu

c. Kadar Gula Reduksi Kentang.

Kadar gula reduksi kentang selama
penyimpanan dengan perlakuan lama waktu
pemberian ozon ditunjukkan pada Tabel 4. Kadar
gula reduksi kentang dinyatakan dalam satuan
persen dry base (% db) yang merupakan persentase
kadar gula reduksi dari kadar gula kontrol (dalam
kondisi) kering.

TabeI 4. Kadar GuIa Reduksi kentang seIama
penyimpanan (% wb).

Lama Lama Penyimpanan
Pengozonan

5152535

0

1,141,171,191,20

4

1,171,211,251,32

8

1,231,271,291,39

12

1,311,331,351,42

Yellowness

Pada Tabel 5 ditunjukkan bahwa tingkat
yellowness pada hari ke-5 tidak ada beda nyata
untuk kentang dengan berbagai variasi lama waktu
pengozonan karena tingkat wama kentang yang
tidak berbeda jauh. Pada hari ke-15 tingkat
yellowness sarna-sarna mengalami penurunan ini
menunjukkan bahwa kentang dengan masing
masing perJakuan sedang mengalami proses
respirasi. Pada perlakuan lama waktu pemberian
ozon 0 menit, 4 menit, 8 menit dan 12 menit
penurunan tingkat yellownessnya tidak berbeda
nyata karena semua perlakuan ozon tidak bisa
menghambat respirasi dengan sempuma yang
ditandai dengan semakin geJapnya warna umbi
kentang.

Pada hari ke-25 kentang dengan masing
masing perlakuan lama waktu pengozonan warn a
yellowness mulai mengalami penurunan yang
tinggi, hal ini disebabkan karena proses respirasi
tidak bisa dihambat sehingga proses perubahan
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wama kentang tetap berlangsung walaupun telah
diberi perlakuan pengozonan. Pada hari ke-35
tingkat yellowness semakin menurun sebagai akibat
dari mulai tingginya proses pematangan ditandai
dengan semakin gelapnya wama umbi kentang.
Pada Tabel 5 juga ditunjukkan bahwa penyimpanan
berpengaruh nyata terhadap warna kentang
(P<0,05), semakin lama penyimpanan, wama
kentang cenderung gelap (OOa). Perubahan ini
kemungkinan disebabkan karena pada kentang
terjadi kondensasi gula-gula reduksi dengan asam
asam amino sehingga selama penyimpanan wama
kentang berubah menjadi tua[l2].

Redness

Pada Tabel 5 ditunjukkan bahwa untuk
parameter tingkat redness tidak ada beda nyata pada
hari ke-5 saat perlakuan lama wakOOpemberian
ozon 0 menit, 4 menit, 8 menit, dan 12 menit,
dikarenakan kesamaan tingkat kematangan kentang.
Perbedaan tingkat redness mulai terlihat pada hari
ke-15 dimana pada kentang dengan perlakuan lama
waktu pemberian ozon 0 menit, 4 menit, 8 menit,
dan 12 menit ada kenaikan tingkat redness, dengan
kenaikan tertinggi terjadi pada kentang dengan

perlakuan lama waktu pemberian ozon 0 menit
dikarenakan pada kentang ini tidak ada perlakuan
pemberian ozon sehingga proses respirasi tetap
berlangsung tanpa ada penghambatan dari perlakuan
ozonisasi, kenaikan terendah terjadi pada kentang
dengan perlakuan lama waktu pemberian ozon 12
men it, hal ini karena kentang dengan perlakuan ini
dapat sedikit terhambat sehingga proses pematangan
berjalan lebih lambat dibandingkan dengan
perlakuan pemberian ozon 0 menit

Pada hari 25 kentang dengan masing-masing
perlakuan lama waktu pengozonan mengalami
peningkatan tingkat warna rednessnya dengan
kenaikan tertinggi pada perlakuan lama waktu
pemberian ozon 0 menit dan kenaikan terendah pada
lama waktu pemberian 12 menit. Sedangkan pada
hari ke 35 kentang dengan masing-masing perlaku
an lama waktu pengozonan mengalami kenaikan,
kenaikan antara masing-masing perlakuan tidak
berbeda nyata dikarenakan masing-masing perlaku
an tidak bisa menghambat proses pematangan secara
optimal sehingga proses pematangan kentang tetap
berlangsung, disamping itu lama penyimpanan juga
berpengaruh nyata terhadap kenaikan tingkat
redness umbi kentang tersebut.

Tabel 5. Warna umbi kentang selama perlakuan ozon.

Perlakuan Yellowness
Redness

Lama Pengozonan
Hari Ke 5o Menit

9,25d3,46a
4 Menit

9,28d3,44a
8 Menit

9,30d3,42a
12 Menit

9,32d3,41a
Hari Ke ]5 o Menit

8,03c4,80b
4 Menit

8,06c4,79b
8 Menit

8,08c4,nb
12 Menit

8,llc4,75b

Hari Ke 25 o Menit
6,33b6,08c

4 Menit
6,37b6,06c

8 Menit
6,37b6,04c

12 Menit
6,38b6,02c

Hari Ke 35 o Menit
4,23a8,39d

4 Menit
4,25a8,37d

8 Menit
4,28a8,36d

12 Menit
4,30a8,34d

Keterangan Angka yang diikuti oleh hurnf berbeda dalarn kolorn dan baris
rnenunjukkan berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5 %.
(a: warna lebih surarn dari kontrol, b: agak surarn dari kontrol, c:
sarna dengan kontrol, d: agak cerah dari kontrol).

Prosiding PPI • PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - BATAN

Yogyakarta, 10 Juli 2007



124 ISSN 0216 - 3128 Agus Purwadi, dkk.

e. Uji Pembedaan Kentang

Nilai uji pembedaan terhadap warna, aroma
dan keseluruhan umbi kentang dalam penelitian ini
ditunjukkan pada Tabel 6.

Warna

Pada Tabel 6 dapat ditunjukkan bahwa pada
hari ke-5 wama tidak menunjukkan beda nyata
antara umbi kentang dengan yang diberikan
perlakuan lama waktu pemberian ozon 0 menit, 4
menit, 8 menit, dan 12 menit karena sifat fisik umbi
kentang yang masih relatif sarna. Pada hari ke-15
kentang juga belum menunjukkan beda nyata
karena pada hari 15 panelis masih menilai bahwa

warna pada hari ke-5 dan hari ke-15 masih dianggap
sarna dengan umbi kentang segar. Sedangkan pada
hari ke-25 pada perlakuan lama waktu pemberian
ozon 0 men it dan 4 menit menunjukkan beda nyata,
hal ini karena pada perlakuan ini ozon belum dapat
berperan dalam mempertahankan tingkat ke
matangannya. Pada hari ke-35 perlakuan lama
waktu pemberian ozon 0 menit, 4 menit, dan 8
menit mulai tidak disukai pane lis karena wama
umbi kentang yang telah berubah menjadi coklat tua
akibat mengalami proses pematangan, sedangkan
pada perlakuan lama waktu pengozonan 12 menit
masih dapat diterima pane lis, hal ini karena wama
umbi kentang masih dapat dipertahankan warnanya.

Tabel6. Uji pembedaan umbi kentang.

Hari
WaktuWarnaAromaTeksturKeseluruhan

0

2,733"2,467"3,000"2,800"
4

2,667"2,733"3,300"3,300a
5

82,833a2,633a2,967a3,200a
12

2,800a2,767a2,867a3,267a

K

3,000"3,000a3,000"3,000a

0

3,100a2,933a2,900a2,800a
4

3,067a3,033a3,167a3,200a
15

83,033a2,967a2,933"3,067a
12

3,067a2,867a2,867a3,167a

K

3,000a3,000a3,000"3,000 a

0

3,567b3,733a3,733a3,900b

4

3,500b3,533a3,733a3,467b

25

82,767a3,300a3,400a3,000a
12

3,000"3,033a3,067a3,033a

K

3,000a3,000a3,000a3,000a

0

3,733b3,833b2,300b4,000b
4

3,767b3,567b2,230b3,800b
35

83,767b3,167a2,367a3,767b

12

2,933a3,033a3,133"3,033a

K

3,000a3,000a3,000a3,000a

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf berbeda dalam kolom dan baris menunjukkan berbeda
nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5 % (a: baik wama, aroma, tekstur dan
keseluruhan sarna dengan kontrol, b: warna lebih suram dari kontrol, aroma sangat
bau dari kontrol, tekstur lebih lunak dari kontrol).
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Aroma

Pada Tabel 6 ditunjukkan bahwa pada hari
ke-5 aroma tidak menunjukkan beda nyata antara
kentang dengan yang diberi perlakuan lama waktu
pemberian ozon 0 menit, 4 menit, 8 menit, dan 12
menit karena aroma kentang yang masih relatif
sarna. Pada hari ke-15 kentang juga belum
menunjukkan beda nyata karena pada hari 15
panelis masih menilai bahwa aroma pada hari ke-5
dan hari ke-15 masih relatif sarna dengan kentang
segar. Sedangkan pada hari ke-25 panelis masih
menganggap bahwa aroma pada hari ke 25 ini masih
dianggap sarna dengan hari ke-5, 15, dan umbi
kentang segar. Hal ini karena pada perlakuan
tersebut belurn terjadi perubahan aroma karena
komposisi ester-ester alkohol alifatik dan asam
asam lemak berantai pendek yang terdapat di dalam
kentang belum mengalami perubahan yang nyata
sehingga aromanya masih sarna dengan kentang
segarJl3J• Pada hari-35 panelis menilai bahwa ken
tang dengan perlakuan pemberian ozon 0 menit dan
4 men it sudah tidak disukai panelis, hal ini karena
aroma pada umbi kentang sudah berbeda dengan
umbi kentang segar. Kentang pada perlakuan lama
waktu pembe-rian ozon 8 menit dan 12 menit oleh
panel is masih dianggap sarna dengan kentang segar.

Tekstur

Pada Tabel 6 ditunjukkan bahwa pada hari
ke-5 tekstur tidak menunjukkan beda nyata antara
kentang dengan perlakuan lama waktu pemberian
ozon 0 menit, 4 men it, 8 menit, 12 menit, karena
masih sarna tingkat kematangannya. Pada hari 15
panelis juga masih menganggap tekstur umbi
kentang masih sarna dengan hari ke-5, pada hari ke
25 panelis masih menerima umbi kentang karena
dianggap masih mendekati dengan hari ke-5 dan
hari 15. Sedangkan pada hari-35 panelis sudah tidak
menyukai karena panelis menganggap kentang
dengan perlakuan lama waktu pemberian ozon 0
menit dan 4 menit tekstumya sudah beda dengan
kentang segar, sedang pada perlakuan lama waktu
pemberian ozon 8 menit dan 12 menit panelis masih
memilih kentang ini.

Keseluruhan

Uj i pembedaan keseluruhan merupakan
penilaian yang didasarkan pada gabungan penilaian
terhadap warna, aroma dan tekstur dari umbi
kentang yang dihasilkan. Pada Tabel 6 secara
keseluruhan ditunjukkan bahwa pada hari ke-5 dan
hari ke-15 dengan perlakuan lama waktu pemberian
ozon 0 menit, 4 menit, 8 menit, dan 12 menit masih
disukai panelis. Pada hari ke-25 panelis hanya
menyukai umbi kentang dengan perlakuan lama
waktu pemberian ozon 8 menit dan 12 menit

sedangkan untuk umbi kentang dengan perlakuan
pemberian ozon 0 menit dan 4 menit sudah tidak
disukai panelis karena dianggap umbi kentang pada
perlakuan tersebut sudah beda dengan umbi kentang
segar. Demikian halnya pada hari ke-35 panelis
hanya menyukai umbi kentang dengan perlakuan
lama waktu pemberian ozon 12 menit saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Proses ozonisasi dapat mempertahankan umur
simpan dalam kondisi dan lingkungan tertentu.

2. Semakin lama waktu pemberian ozon maka
kadar air kentang mengalami kenaikan, tetapi
untuk tekstur, gula reduksi dan wama
mengalami penurunan.

3. Berdasarkan uji pembedaan, perlakuan terbaik
untuk penyimpanan kentang selama 35 hari
adalah perlakuan lama waktu pemberian ozon 12
menit, dengan kadar air 83,72 (%wb), tekstur
12,9 N, dan gula reduksi 1,42 (% db).

4. Umur lama simpan kentang dapat lebih
dimaksimalkan dengan cara memvariasi
parameter-parameter: jenis kemasan, suhu, pH
dan kelemban ruang simpan sehingga diperoleh
kondisi ruang optimum yang khusus untuk
penyimpanan umbi kentang.
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TANYAJAWAB

A. Suntoro

- Mengapa ozon yang digunakan bukan gas lain,
oksigen misalnya.

Agus Purwadi

- Ya, memang idealnya produksi ozon
menggunakan bahan baku oksigen mumi, tetapi
karena udara 20% nya adalah oksigen dan telah
tersedia (gratis) maka digunakan udara.

Suyamto

- Tekstur 12,9 N, apa maksud dari N.

- Ozoniser A = 50 cm2 apa maksudnya.

Agus Purwadi

- Maksud dari N adalah satuan kekerasan dari

kentang tersebut. N untuk kentang antara 1% 
2% dari hmtang asal (pasca panen).

- Ozoniser A = 50 cm2 maksudnya luasan dari
elektroda tabung lucut yang digunakan untuk
generator ozon.

Dewita

- Apa persyaratannya sehingga dikatakan dapat
dipertahankan umur simpannya.

- Pada kesimpulan dikatakan dapat dipertahankan
pada kondisi dan lingkungan tertentu yang
bagaimana.

Agus Purwadi

- Syaratnya harga parameter perlakuan terhadap
sampel seperti dosis ozon, suhu, kelembaban
udara dan keasaman ruang simpan harus
optimum sesuai dengan sampel yang sedang
mendapat perlakuan.

- Maksud penulis itu adalah saran kalau ozon akan
bekerja efektif bila dioperasikan pada suhu
dingin, kelembaban tinggi dan dalam kondisi
basa (PH> 7).

Saefurrohman

- Apa hasil ozonisasi pada semua jenis kentang
sarna (parameter waktu pengozonan, ddll.
Dianggap sarna)? Apa ada parameter lain seperti
tebal kentang, umur kentang, dll.

- Apa ozonisasi dapat dilakukan pada bawang
merah?

Agus Purwadi

- Untuk varietas buah/sayuran yang sarna, maka
hasilnya diharapkanjuga sarna.

- Bisa.

BG Susanto

- Dengan menggunakan teknologi ini dapatkah
diperkirakan berapa biayanya untuk pengawetan
kentang per )00 kg?

- Apakah teknologi ini bisa dimasyarakatkan pada
petani kentang, agar produknya lebih laku
dipasar?

Agus Purwadi

- Untuk I kg diperlukan dana awal sekitar 5 jual
rupiah untuk pembuatan ozonizer 50 W.

- Diharapkan bisa.

Prosiding PPI - PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - BATAN

Yogyakarta, 10 Juli 2007




