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ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the effect of various concentrations and 

soaking time in liquid smoke on white shrimp ball quality. This research used Complete 
Randomized Block Design (CRBD) that consisted of two factors, concentration and 
soaking time in liquid smoke. The concentration consists of four levels i.e. 2.5, 5.0, 7.5, and 
10.0 %, while the soaking time consists of two levels i.e. 1 and 5 min. Each treatment was 
replicated three times. The shrimp balls were subjected to moisture content, phenol content, 
and Total Volatile Base (TVB) content. Analysis of variances were applied to analyze the 
data and it would be further analyzed with DMRT if they were significant different at α = 5 
%. Chemical composition of the shrimp ball was as follow: the lowest moisture content was 
78.5800 % which were obtained from the sample treated in 2.5 % of liquid smoke for 5 
min, the highest phenol content was 0.1230 %, which was obtained from the sample treated 
in 10 % of liquid smoke for 5 min, and the lowest TVB content was 3.8400 % was obtained 
from the sample treated in 10 % of liquid smoke for 5 min. 

Keywords : White shrimp ball, Soaking time, liquid smoke. 

PENDAHULUAN 

Udang putih biasanya cenderung lebih 
laku di pasar lokal, sedangkan udang windu 
lebih ditujukan untuk ekspor. Panen udang 
putih lebih fleksibel karena bisa dipanen saat 
ukurannya belum terlalu besar. Meskipun 
harga udang windu lebih mahal dari udang 
putih, namun pada luas lahan yang sama, 
populasi udang putih biasanya tiga kali lipat 
udang windu. Udang windu bisa berkembang 
baik dengan populasi 300.000 untuk satu 
hektar tambak, sedangkan udang putih bisa 
berkembang dengan populasi 900.000 ekor 
per hektar tambak (Anonim, 2005). 

Komoditas udang putih yang begitu 
melimpah, khususnya di wilayah Kalimantan 
Timur memerlukan penanganan lebih lanjut 
agar pemanfaatannya lebih optimal. Salah 
satu pemanfaatan udang putih adalah dengan 
mengolahnya menjadi bakso. Bakso merupa-
kan jenis makanan yang sangat populer di 
Indonesia, yang umumnya dibuat dari daging 

sapi, namun dewasa ini bakso yang dibuat 
dari daging ikan banyak sekali dijumpai di 
pasaran. Ikan yang sering digunakan adalah 
ikan tenggiri yang harganya relatif mahal 
(Fawzya, 1992). Dalam rangka mengurangi 
biaya bahan baku sekaligus memanfaatkan 
udang putih berukuran kecil yang masih 
kurang dalam pemanfaatannya, maka dicoba 
pengolahan bakso udang dengan cita rasa 
asap. Asap yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah asap cair. Asap cair merupakan 
salah satu bahan tambahan makanan yang 
aman yang dapat mengawetkan berbagai 
produk makanan. 

Penelitian ini dilakukan untuk menge-
tahui pengaruh variasi konsentrasi asap cair 
terhadap bakso udang yang bermutu tinggi. 
Selain itu juga diamati variasi waktu peren-
daman bakso udang kedalam asap cair 
sehingga dapat ditentukan bakso udang cita 
rasa asap dengan mutu kimiawi yang baik. 
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BAHAN DAN METODE 

Bahan yang digunakan dalam 
pembuatan bakso udang rasa asap ini adalah 
udang putih dan asap cair. Bahan pembantu 
yang digunakan dalam pembuatan bakso 
udang rasa asap ini meliputi tepung tapioka, 
kondimen (bawang merah : bawang putih : 
jahe = 15 : 3 : 1), garam, penyedap rasa, 
STPP (Sodium Tripolifosfat) serta es 
hancuran untuk pengawetan sementara sela-
ma menunggu proses pengolahan selanjut-
nya. Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah neraca analitis, oven, 
inkubator, seker, food processor, Erlenme-
yer, gelas ukur, pipet, cawan Conway 
modifikasi. 

Prosedur Penelitian 
Udang putih berukuran kecil dikupas 

kepala dan kulitnya lalu dicuci dan dibersih-
kan dari kotoran yang masih ada, kemudian 
ditiriskan. Setelah itu, udang digiling dengan 
menggunakan food processor. Selanjutnya 
menyiapkan bahan-bahan yang digunakan 
dalam pembuatan bakso yaitu meliputi, 
tepung tapioka 10%, kondimen 20%, garam 
7,5%, penyedap rasa 2,5% serta STPP 0,2% 
dari berat udang yang telah digiling. Semua 
bahan kemudian dijadikan satu adonan 
hingga tercampur rata. Selain itu, juga me-
nyiapkan larutan asap cair yang digunakan 
sebagai perasa bakso udang pada penelitian 
ini dengan konsentrasi sesuai perlakuan. 

Adonan bakso yang telah tercampur 
rata kemudian dicetak bulat-bulat seperti 
bola. Cara mencetak bakso ini yaitu 
meremas-remas adonan dengan telapak 
tangan, kemudian dikeluarkan melalui  
lubang yang dibentuk oleh telunjuk dan ibu 
jari. Setelah itu dengan bantuan ujung 
sendok, bulatan adonan secara cepat 
dimasukkan ke dalam air mendidih lalu 
direbus sampai matang, yaitu apabila bakso 
telah mengapung ke permukaan. Bakso ini 
dibiarkan mengapung selama kurang lebih 5 
menit lalu diangkat untuk ditiriskan 
(Hasbullah, 2001a). 

Bakso yang telah ditiriskan kemudian 
direndam ke dalam baskom yang berisi 
larutan asap cair sesuai dengan konsentrasi 
masing-masing perlakuan. Perendaman 
bakso ini dilakukan masing-masing dalam 

waktu 1 menit dan 5 menit pada setiap 
konsentrasi perlakuan. 

Rancangan Percobaan 
Penelitian ini dilakukan memperguna-

kan Rancangan Acak Kelompok Lengkap 
dengan dua faktor, faktor pertama ada empat 
taraf dan faktor kedua ada dua taraf masing-
masing tiga ulangan. Faktor pada penelitian 
ini meliputi faktor konsentrasi asap cair dan 
faktor waktu perendaman. Pada faktor 
konsentrasi asap cair terdiri dari empat taraf 
yaitu 2,5; 5,0; 7,5; dan 10 %. Pada faktor 
waktu perendaman dalam asap cair terdiri 
dari dua taraf yaitu 1 dan 5 menit. 

Parameter Pengamatan 
Data yang diambil meliputi kadar air, 

kadar fenol dan kadar TVB yang masing-
masing dianalisis dengan cara sebagai 
berikut: 
Kadar air dianalisis menggunakan metode 
thermogravimetri (AOAC, 1980). Sampel 
sebanyak 1-2 gram dipanaskan dalam oven 
sampai beratnya konstan (selisih berat 0,002-
0,004 gram). Kadar air dihitung dengan cara: 

 
Kadar fenol dianalisis sesuai SNI No.01-
2369-1991 (Badan Standardisasi Nasional, 
1991). Sampel sebanyak 10 gram dilarutkan 
dalam 250 mL aquades, kemudian dilakukan 
pengenceran sebesar 20 kali. Tiga mL dari 
larutan sampel yang telah diencerkan 
dimasukkan kedalam erlenmeyer asah lalu 
ditambahkan 6 mL 1 M KBr-KBrO3 dan 1 
mL 0,01 N HCl, kemudian mengocoknya 
dengan horisontal shaker selama 30 menit 
pada 175 rpm setelah terlebih dahulu 
menutupnya. Setelah didiamkan selama 15 
menit, ditambahkan 1 mL 20 % KI, 
menutupnya kembali dan mengocoknya 
hingga homogeny, kemudian ditambahkan 
beberapa tetes indikator amilum dan dititrasi 
dengan 0,1 N Na2S2O3. Kadar fenol dihitung 
dengan cara: 

 

Kadar TVB (Total Volatile Base) dianalisis 
dengan metode Cawan Conway sesuai SNI 
No.01-2369-1991 (Hadiwiyoto, 1993; Badan  
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dilakukan analisa lanjutan dengan uji jarak 
Duncan’s (Duncan’s Multiple Range Test) 
dengan α = 0,05. 

Standardisasi Nasional, 1991). Sampel halus 
sebanyak ± 5 gram ditambahkan 20 mL 5 % 
TCA kemudian dihaluskan lagi (homogen-
kan). Larutan sampel disaring dengan kertas 
saring, diambil sampai filtratnya. Bila filtrate 
yang diperoleh belum jernih maka dilakukan 
sentrifus pada 3.000 rpm selama 10 menit. 
Satu mL sampel jernih dimasukkan kedalam 
cawan Conway dan ditambahkan 1 mL 1 % 
asam borat yang telah ditetesi indikator 
BCG-MR (sampel berwarna merah). Bagian 
luar cawan (disamping sampel) ditambahkan 
2 mL K2CO3 jenuh dalam 2 M NaOH. 
Cawan ditutup dan diolesi vaselin agar tidak 
bocor. Setelah diinkubasi selama 24 jam 
pada suhu 37-40 oC, larutan sampel dalam 
asam borat (larutan telah berwarna biru), 
dititrasi dengan 0,01 N HCl sampai berwarna 
merah. Kadar TVB dihitung dengan rumus: 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Udang putih (Penaeus merguiensis) 
disebut juga udang jrebung, udang kelong, 
udang penganten, udang perempuan, udang 
cucuk atau udang wangkang. Warna badan 
putih sampai kuning, terdapat bintik-bintik 
coklat dan hijau pada ujung ekor. Udang ini 
biasanya hidup di dasar perairan, terutama di 
daerah-daerah yang banyak bermuara sungai 
besar. Udang ini terdapat hampir di seluruh 
perairan Indonesia (Suyanto dan Mujiman, 
2001). 

Parameter yang berperan dalam 
penentuan kualitas suatu produk khususnya 
produk pengolahan hasil perikanan salah 
satunya adalah parameter kimiawi. Ada 
banyak parameter kimiawi yang menentukan 
kualitas suatu produk antara lain kadar air, 
kadar karbohidrat, kadar protein, kadar 
lemak, kadar abu, kadar garam, kadar fenol, 
kadar TVB (Total Volatile Base), kadar 
TMA (Trimetilamin) dan juga NPN 
(Nitrogen Non Protein). Dalam penelitian ini, 
parameter kimiawi yang diamati meliputi 
kadar air, kadar fenol dan kadar TVB. Data 
masing-masing parameter hasil penelitian 
seperti terlihat pada Tabel 1. 

 
Analisa Data 

Pengumpulan data dilakukan pada 
produk akhir yaitu bakso yang telah 
direndam dalam larutan asap cair. Data yang 
diperoleh dianalisis secara statistik dengan 
menggunakan analisis keragaman (Analysis 
of Variance) untuk mengetahui ada tidaknya 
perbedaan. Jika hasil analisa keragaman 
menunjukkan perbedaan nyata maka  

Table 1. Chemical composition of white prawn balls treated by liquid smoked 

Treatments Chemical characteristics (%) 
Liquid smoked (%) Soaking time (min.) Water content Phenol content TVB content 

2.5 1 78.6387 a 0.1192 a 11.7600 c 
5 78.5800 a 0.1208 a 9.6000 c 

5.0 1 81.6781 a 0.1212 b 8.6400 b 
5 82.8230 a 0.1218 b 6.9600 b 

7.5 1 80.6963 a 0.1220 bc 5.5200 a 
5 81.0092 a 0.1218 bc 5.5200 a 

10.0 1 81.8130 a 0.1217 c 3.1200 a 
5 81.1356 a 0.1230 c 3.8400 a 

Note: Data in the same coloumn followed by same character show insignificant difference at α = 5 % 

Kadar Air 
Kadar air pada prinsipnya adalah 

persentase kandungan air dalam suatu bahan 
yang dinyatakan dalam berat basah (wet 
basis) atau dalam berat kering (dry Basis). 

Air dalam suatu bahan ada yang terikat kuat 
dan tidak terikat kuat. Air yang terikat kuat 
sukar dihilangkan atau diuapkan. Air yang 
tidak terikat kuat mudah diuapkan dan sering 
disebut dengan air bebas (Winarno, 2002). 
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Peranan air dalam bahan pangan 
merupakan salah satu faktor yang mempe-
ngaruhi aktivitas metabolisme, seperti misal-
nya aktivitas enzim, aktivitas mikrobia, dan 
aktivitas kimiawi, yaitu terjadinya ketengik-
an, serta reaksi-reaksi non-enzimatis. 
Aktivitas-aktivitas tersebut menimbulkan 
perubahan sifat-sifat organoleptik, penam-
pakan, tekstur dan cita rasa, serta nilai 
gizinya (Syarief dan Halid, 1993). 

Hasil analisa varian (Anova) kadar air 
menunjukkan bahwa tidak ada beda nyata 
antar perlakuan yang diberikan. Uji pengaruh 
konsentrasi pada anova menunjukkan hasil 
p>0,05; maka faktor konsentrasi tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap kadar air, begitu juga pada uji 
pengaruh waktu, serta uji pengaruh interaksi 
antara konsentrasi dan waktu menunjukkan 
hasil p > 0,05. Oleh karena itu hasil analisa 
menunjukkan tidak ada beda nyata antar 
perlakuan, sehingga tidak perlu dilakukan uji 
lanjut. Namun, untuk memperjelas dalam 
pengambilan kesimpulan, terlihat bahwa 
hasil dari uji jarak Duncan’s yang dilakukan 
menunjukkan bahwa dari semua perlakuan 
yang ada, hasil kadar air terletak dalam satu 
kolom yang ditandai dengan huruf yang sama 
yang menunjukkan tidak ada beda nyata 
antar perlakuan. 

Data hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kadar air bakso udang asap yang 
dihasilkan berkisar antara 78,5800 – 
82,8230 %. 

Kadar fenol 
Fenol atau asam karbolat atau 

benzenol adalah zat kristal tak berwarna yang 
memiliki bau khas. Rumus kimianya adalah 
C6H5H OHH dan strukturnya memiliki gugus 
hidroksil (-OH) yang berikatan dengan cincin 
fenil. Fenol memiliki kelarutan terbatas 
dalam air, yakni 8,3 gram / 100 mL. Fenol 
memiliki sifat yang cenderung asam, artinya 
ia dapat melepaskan ion H+ dari gugus 
hidroksilnya. Pengeluaran ion tersebut 
menjadikan anion fenoksida C6H5O− yang 
dapat dilarutkan dalam air (Clark, 2006). 

Perlakuan perendaman dalam asap cair 
2,5 % selama 1 menit memberikan hasil 
kadar fenol terendah yaitu 0,1192 %, 
sedangkan pada perlakuan perendaman 
dalam asap cair 10,0 % selama 5 menit 

memberikan hasil kadar fenol tertinggi yaitu 
0,1230 % yang secara statistik menunjukkan 
perbedaan yang nyata (p<0,05). 

Hasil analisa varian (Anova) kadar 
fenol menunjukkan bahwa ada beda nyata 
antar perlakuan yang diberikan. Uji pengaruh 
konsentrasi pada anova menunjukkan hasil 
p<0,05; maka faktor konsentrasi memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap kadar 
fenol. Begitu juga pada uji pengaruh waktu. 
Namun, pada uji pengaruh interaksi antara 
konsentrasi dan waktu tidak menunjukkan 
adanya perbedaan yang signifikan (p>0,05). 
Hasil dari uji jarak Duncan’s yang dilakukan 
menunjukkan bahwa pada perlakuan 
perendaman dalam asap cair 5,0 % dan 7,5 % 
selama 1 dan 5 menit memberikan karakteris-
tik kimia yang tidak berbeda nyata. Begitu 
juga pada perlakuan perendaman dalam asap 
cair 10,0 % selama 1 dan 5 menit tidak me-
nunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. 
Sedangkan pada perlakuan perendaman 
dalam asap cair 2,5 % selama 1 menit, 
perendaman dalam asap cair 5,0 % selama 5 
menit, serta perlakuan perendaman dalam 
asap cair 10,0 % selama 1 dan 5 menit 
masing-masing berbeda secara nyata dengan 
perlakuan yang lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan terjadi-
nya kenaikan kadar fenol sejalan dengan 
semakin meningkatnya konsentrasi asap cair 
yang diberikan. Begitu juga waktu peren-
daman yang semakin lama memberikan hasil 
yang lebih tinggi terhadap kadar fenol. 
Semakin meningkatnya konsentrasi asap cair 
pada penelitian ini memberikan kenaikan 
kadar fenol sebesar 0,0038 %. 

Fenol merupakan salah satu senyawa 
yang terkandung dalam asap cair yang bukan 
merupakan senyawa kimia yang berbahaya 
bagi kesehatan. Satu-satunya senyawa dalam 
asap cair yang kurang baik bagi kesehatan 
yakni Benzo(a)pirin atau yang biasa disebut 
dengan tar, namun senyawa ini sudah 
dihilangkan pada proses awal pembuatan 
asap cair, sehingga senyawa-senyawa yang 
terdapat dalam asap cair aman bagi kesehatan 
(Anonim, 2006). Kandungan fenol pada asap 
cair bersifat bakterisida (membunuh bakteri) 
dan juga bersifat fungisida (membunuh 
kapang). Senyawa fenol pada asap cair ini 
juga berperan memberikan cita rasa dan 
aroma yang khas pada produk (Hasbullah, 
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2001b). Rasa dan aroma yang dihasilkan dari 
asap cair ini seperti pada produk yang 
dibakar secara langsung. Selain itu, asap cair 
ini juga bersifat sebagai antioksidan yang 
berpengaruh terhadap keawetan produk (Sari, 
2005). 

Kadar TVB 
Total Volatile Base (TVB) adalah total 

basa yang mudah menguap yang merupakan 
salah satu parameter pemeriksaan kesegaran 
secara laboratorium (Murniyati dan Sunar-
man, 2000). Senyawa basa volatil penting 
dalam penentuan derajat kesegaran suatu 
produk perikanan yaitu meliputi kadar 
amonia serta senyawa-senyawa metilamin, 
dimetilamin dan trimetilamin (Zaitsev et al., 
1969). Senyawa tersebut merupakan hasil 
perubahan kimia dari senyawa yang terdapat 
pada produk perikanan. Dari senyawa yang 
mengandung nitrogen, misalnya trimetilami-
noksida, terbentuk trimetilamin dan dari 
senyawa lain yang mengandung nitrogen 
terbentuk senyawa basa volatil (TVB) (Ilyas, 
1983). 

Kadar TVB tertinggi hasil penelitian 
ini diperoleh pada perlakuan perendaman 
asap cair 2,5 % selama 1 menit, yaitu 
11,7600 %. Sedangkan kadar TVB terendah 
diperoleh pada perlakuan perendaman dalam 
asap cair 10,0 % selama 1 menit, yaitu 
3,1200 %. Hasil analisa varian (Anova) kadar 
TVB menunjukkan bahwa ada beda nyata 
antar perlakuan yang diberikan. Uji pengaruh 
konsentrasi pada anova menunjukkan hasil p 
< 0,05; maka faktor konsentrasi memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap kadar 
TVB. Namun, pada uji pengaruh waktu dan 
pada uji pengaruh interaksi antara konsen-
trasi dan waktu tidak menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan (p > 0,05). Hasil 
dari uji jarak Duncan’s yang dilakukan 
menunjukkan bahwa pada perlakuan peren-
daman dalam asap cair 2,5 % selama 1 dan 5 
menit berbeda secara nyata dengan perlakuan 
yang lainnya, begitu juga pada perlakuan 
perendaman dalam asap cair 5,0 % selama 1 
dan 5 menit. Pada perlakuan perendaman 
dalam asap cair 7,5 atau 10 % selama 1 atau 
5 menit, karakteristik kimia dari bakso udang 
yang dihasilkan tidak menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
semakin tinggi konsentrasi asap cair yang 
diberikan, kadar TVB yang dihasilkan sema-
kin rendah. Hal ini berarti bahwa tingginya 
konsentrasi asap cair dapat menghambat 
proses pembusukan atau dengan kata lain 
dapat mempertahankan mutu produk. 
Peningkatan kadar TVB disebabkan karena 
adanya peningkatan kandungan nitrogen 
yang mudah menguap. Semakin tinggi kadar 
TVB suatu produk mengindikasikan bahwa 
telah terjadi kemunduran mutu dari suatu 
produk tersebut. Dengan demikian semakin 
rendah kadar TVB maka mutu suatu produk 
akan semakin baik. 

 
KESIMPULAN 

Konsentrasi asap cair berpengaruh 
nyata terhadap kadar TVB tetapi tidak 
berpengaruh nyata pada kadar pada kadar air 
pada α = 5 %. Variasi waktu perendaman 
tidak memberikan pengaruh nyata baik pada 
kadar air, kadar fenol maupun kadar TVB. 
Perlakuan konsentrasi asap cair 10 % dengan 
waktu perendaman 1 menit menghasilkan 
bakso udang dengan kadar TVB terendah 
yaitu 3,1200 % dengan kadar fenol 0,1217 % 
dan kadar air 81,8130 % 

 
SARAN 

Perlu dilakukan penelitian terhadap 
tingkat penerimaan konsumen. Perlu adanya 
penelitian tentang daya simpan bakso udang 
asap pada suhu kamar, dingin maupun beku. 
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