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Abstract 

 
Liquid smoke has been obtained from the pyrolysis of coconut shell. The liquid smoke 
characterized by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). Characterization results 
include dodekanoat acid (2.3 %), myristic acid (3.3 %), butyric acid (3.8 %), propionic acid (4.7 %), 
acetic acid (5.1 %), carbamic acid (10.2 %) and palmitic acid (19.9 %). Liquid smoke is applied to 
the manufacture of dried fish. Making dried fish using NaCl, NaCl-liquid smoke and liquid 
smoke for the preservatives. Organoleptic (odor, color and shelf life) and chemical tests(moisture, 
ash and protein content) is done for all driedfish. Organoleptic and chemical tests showed, dried 
fish preserved with NaCl-liquid smoke is the best preserved. It can be seen from smell that is not 
too smelled of smoke, less brown color, shelf life of 63 days, water content of 32.9 %, ash content 
of 24.4 % and protein content of 13.6%. 
 
Keywords:liquid smoke, GC-MS, dried fish, organoleptic, chemical tests 
 
1. Pendahuluan 
 

Pengawetan dengan cara pengasapan sejak 
dulu telah sering digunakan. Banyaknya 
masyarakat yang masih menggunakan 
metode pengasapan secara tradisional 
membuktikan bahwa cara pengawetan 
menggunakan asap cair masih jarang 
digunakan secara luas oleh masyarakat 
maupun dalam industri makanan. Tetapi, 
penggunaan asap cair dalam mengawetkan 
ikan telah semakin dimanfaatkan karena 
dapat menciptakan citarasa yang 
diinginkandan dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri patogen.1 
 
Selama lebih dari 40 tahun pemberi rasa 
asap (Smoke Flavouring) telahbanyak 
digunakan sebagai aditif penyedap 
komersial untuk varietasmakanan, seperti 
daging, ikan, susu (keju), kacang-kacangan 
danproduk makanan ringan. Bahan-bahan 
makanan tersebut merupakan beberapa 

contoh bahan makanan yang sering 
dijadikan produk asapan secara 
tradisional.Perasa asap dianggap sebagai zat 
aditif alami. Asap diperoleh dari kayu 
sebagai produkdekomposisi termal dalam 
kondisi fisik (suhu, akses oksigen)yang 
terkontrol, dimana diikuti oleh 
pembentukan dua fase, yaitu air dan tar.2 

 

 
 

 
 
 

 
 

Gambar 1. Ikan Tandeman 

 
Pengasapan ikan merupakan metode 
pengawetan memberikan cita rasa yang 
khas, warna terhadap produk dan 
meningkatkan daya simpan. Hasil dari 
penggabungan tahap pengasinan dan 
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adanya aktivitas antimikroba darikomponen 
senyawa yang terdapat dalam asap 
(formaldehida, asam karboksilat dan 
fenol).Teknik tradisional melibatkan 
beberapa tahapan yang dimulai dari 
persiapan ikan sebelum proses 
penggaraman hingga proses fillet ikan 
diasap. 

 
Asap diproduksi oleh serutan bara atau 
serbuk gergaji dari jenis kayu tertentu yang 
ditempatkan dalam oven langsung, di mana 
letaknya di bawahikan yang menggantung. 
Selanjutnya, asap dapat ditambahkan dari 
ruang asap, dimana asap berasal dari dari 
generator asap eksternal yang kondisi suhu 
dan udaranya terkendali. 
 
Selama pembakaran senyawa yang tidak 
diinginkan dapatterbentuk, terutama 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbon(PAH). 
Senyawa ini sangat karsinogenik. PAH 
bereaksi dengan protein dan asam nukleat 
sehingga dapat menyebabkan terjadinya 
mutasi sel dan akhirnya akan mengganas. 
Selain menyebabkan kanker, PAH juga 
telahdilaporkan menyebabkan hemato, 
kardio, ginjal, saraf, immuno,reproduksi dan 
perkembangan toksisitas pada manusia dan 
laboratorium hewan.Kontaminasi PAH 
terhadap makanan dapat dikurangi secara 
signifikan dengan menggunakan perasa 
asap cair. Asap cair diproduksidari asap 
kental yang kemudian difraksinasidan 
dimurnikan.3 
 
Asap cair dapat digunakan sebagai 
pengawet makanan karena adanya sifat 
antimikroba dan antioksidan senyawa, 
seperti aldehid, asam karboksilat dan fenol. 
Teknik pengasapan dengan menggunakan 
asap cair memilikibeberapa keuntungan 
dibandingkan dengan teknik pengasapan 
tradisional. Pengasapan dengan asap cair 
mudah, cepat, keseragaman produk, 
karakteristik makanan yang didapatkan 
baik serta tidak terdepositnya senyawa 
karsinogenik hidrokarbon aromatik 
polisiklik dalam makanan yang diawetkan.4 

Asap cair merupakan hasil 
sampingan dari industri arang aktif tersebut 
mempunyai nilai ekonomi yang tinggi jika 

dibandingkan dengan dibuang ke atmosfir. 
Asap cair diperoleh dari pengembunan asap 
hasil penguraian senyawa-senyawa organik 
yang terdapat dalam kayu sewaktu proses 
pirolisis.Untuk mendapatkan asap yang 
baik sebaiknya menggunakan kayu keras 
seperti kayu bakau, kayu rasamala, serbuk 
dan gergajian kayu jati serta tempurung 
kelapa sehingga diperoleh produk asapan 
yang baik.5 
 
Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui 
pengaruh penggunaan asap cair tempurung 
kelapa pada pembuatan ikan kering serta 
membandingkan kualitas ikan kering yang 
dihasilkan yaitu ikan kering menggunakan 
pengawet NaCl, campuran NaCl-asap cair 
dan asap cair, ditinjau dari bau, warna, daya 
simpan, kadar air, kadar abu serta kadar 
proteinnya. 
 
2. Metodologi Penelitian 
 
2.1. Bahan kimia, peralatan dan instrumentasi 
Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah campuran selen (SeO2, 
K2SO4, CuSO4.5H2O), asam klorida (HCl) 
0,01 N (Merck), natrium hidroksida (NaOH) 
30 % (Merck), asam  borat (H3BO3) 2 % 
(Merck), asam nitrat (HNO3), natrium 
klorida (NaCl) 30 %, indikator metil merah 
(mm), indikator phenolphthalein (pp), 
akuadesdan akuabides. 
 
Peralatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Kromatografi Gas-Spektrometri 
Massa (GC-MSShimadzhuQP 2010 Plus), 
seperangkat alat pembuat asap cair, 
desikator, oven (Memmert), tanur listrik 
(Nabertherm), neraca analitik (Sartorius), 
kertas saring (Whatman No. 42), cawan 
penguap, cawan porselen, labu Kjeldahl, 
wadah plastik, waring, aluminium foil dan 
peralatan gelas. 

 
2.2. Prosedur penelitian 
 
Pembuatan Asap Cair 
Tempurung kelapa kering sebanyak ± 2000 
gram dimasukkan ke wadah stainless steel, 
kemudian ditutup untuk dilakukan 
pirolisis. Rangkaian alat kondensasi 
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dipasang dan pemanasan pun dilakukan. 
Kondensasi diakhiri sampai asap cair tidak 
ada yang menetes ke dalam tabung 
penampung. Cairan yang diperoleh 
merupakan campuran heterogen antara 
asap cair dan tar. Cairan disimpan selama 
satu minggu agar tar dan pengotornya 
mengendap, kemudian disaring. Filtrat 
digunakan untuk proses selanjutnya. 
 
Karakterisasi Asap Cair dengan GC–MS 

Sampel asap cair dikarakterisasi dengan 
GC–MS ShimadzhuQP 2010 Plus dengan 
kondisi operasional: temperatur injeksi 210 
oC, temperatur detektor 300 oC, temperatur 
kolom terprogram 100–300 oC, detektor FID, 
gas pembawa helium, tekanan 43,5 kPa, 
jenis kolom Rtx_5MS (30 m x 0,25 mm ID), 
waktu pengukuran 13 menit. Hasil 
karakterisasi didapatkan sebagai puncak-
puncak. Puncak-puncak yang muncul 
kemudian diidentifikasi. 
 
Pembuatan Ikan Tandeman Kering 

Dibuat 4 perlakuan yang berbeda 
untukpembuatan ikan tandeman kering, 
dimanaperendaman ikan dilakukan dengan 
variasi larutan, yaitu sebagai berikut: 
larutan NaCl 30 %, larutan NaCl 30 % + 
asap cair 2 %, larutan asap cair 2 %, 
air.Semua perlakuan perendaman dilakukan 
pada wadah plastik yang ditutup selama 
satu hari. Setelah proses perendaman 
selesai, ikan dikeluarkan dan dikeringkan. 
Pengeringan ikan dilakukan selama dua 
minggu dengan bantuan sinar matahari. 
 
Penentuan Kadar Air Ikan Kering6 

Kadar air ditentukan dengan cara sebagai 
berikut:Timbang sampel sebanyak ± 2 gram 
dalam cawan yangtelah diketahui beratnya. 
Masukkan dalam oven dengan suhu 105 oC 
selama 2 jam. Kemudian didinginkan dalam 
desikator selama ± 30 menit 
danditimbang.Panaskan lagi dalam oven, 
didinginkan dalam desikator dan diulangi 
sampai beratkonstan. 
 
Penentuan Kadar Abu Ikan Kering7 
Kadar abu ditentukan dengan cara sebagai 
berikut:Timbang sampel ± 2 gram dalam 
cawan porselen yang telah diketahui 

bobotnya. Arangkan di atas nyala 
pembakar, lalu abukan dalam tanur listrik 
pada suhu maksimum 550oC sampai 
pengabuan sempurna. Dinginkan dalam 
desikator, lalu timbang sampai berat 
konstan. 
 
Penentuan Kadar Protein Ikan Kering7 

Kadar protein ditentukan dengan metode 
Mikro-Kjehdahl. Tahapannya adalah 
sabagai berikut: Sampel ditimbang 
sebanyak ± 0,5100 gram dan dimasukkan ke 
dalam labu Kjeldahl.Campuran selen 
ditimbang 2 gram kemudian tambahkan 
campuran selen pada sampel dalam labu 
Kjeldahl.H2SO4 pekat ditambahkan 25 mL 
dan beberapa butir batu didih ke dalam 
labu Kjeldahl.Proses destruksi dilakukan di 
atas nyala api kompor gas dengan api kecil, 
dimana labu Kjeldahl dipasang miring 45o 
pada standar dan klem saat proses destruksi 
berlangsung.Api kompor gas dibesarkan 
setelah pemanasan sekitar 15 menit dan 
dikocok larutan yang didestruksi setiap 15 
menit.Destruksi dihentikan jika warna 
larutan telah berubah menjadi hijau 
jernih.Jika larutan telah hijau jernih, proses 
destruksi dihentikan dan dinginkan larutan. 

Larutan hasil destruksi dipindahkan 
ke dalam labu ukur 100 mL, tepatkan 
volumenya.Dipipet 5 mL dan dimasukkan 
ke dalam labu suling.Larutan NaOH 30% 
ditambahkan 5 mL dengan pipet takar ke 
dalam labu suling.Rangkaian alat distilasi 
dipasang.Erlenmeyer untuk menampung 
distilat diisi 10 mL H3BO3 2 % dan 3 tetes 
indikator metil merah.Mulut labu suling 
ditutup dengan gabus, distilasi larutan 
tersebut. Proses distilasi dihentikan jika 
warna distilat telah berwarna 
kuning.Pendingin lurus dibilas dengan 
akuades dan hasil bilasan ditampung pada 
distilat.Hasil distilasi dititer dengan HCl 
0,01 N sampai berwarna oranye. Kemudian 
dicatat volume HCl yang terpakai. Hal yang 
sama dilakukan juga untuk larutan blanko. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 

 
Pengamatan Warna dan Bau Asap Cair 

Pada pembuatan asap cair ini, tempurung 
kelapa dikeringkan dan diperkecil 
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ukurannya. Tempurung kelapa tersebut 
dimasukkan ke dalam panci stainless 
steelAsap cair yang dihasilkan dari pirolisis 
2000 gramtempurung kelapa didapatkan 
sebanyak 400 mL. Warna yang dihasilkan 
dari asap cair berwarna cokelat pekat dan 
berbau asap cukup keras. Setelah 
didekantasiselama satu minggu terbentuk 
dua lapisan. Lapisan bawah berwarna hitam 
dan bagian atas berwarna coklat bening. 
Setelah satu minggu, cairan tersebut 
disaring dengan menggunakan kertas saring 
sehingga didapatkan cairan berwarna coklat 
bening. Bau yang dihasilkan asap cair yang 
sudah disaring tidak sekeras sebelumnya 
namun tetap berbau asap. 
 
Hasil Karakterisasi Senyawa dalam Asap 
Cair dengan Menggunakan GC-MS 

Adapun kandungan senyawa yang terdapat 
dalam asap cair dapat dilihat pada 
kromatogram di Gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Kromatogram Asap Cair 

 
Berdasarkan kromatogram di atas, 
kandungan senyawa yang terdapat dalam 
asap cair adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Kandungan Senyawa dalam Asap Cair 

Nama Senyawa Kandungan Senyawa (%) 

Asam Karbamat 10,24 

Asam Propionat 4,67 

Asam Asetat 5,08 

Asam Dodekanoat 2,25 

Asam Miristat 3,32 

Asam Palmitat 19,89 

Asam Butirat 3,82 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 
asap cair ini kandungan asam palmitat 
paling banyak, yaitu 19,89 % sedangkan 

asam dodekanoat paling sedikit, yaitu 2,25 
%. Dengan GC-MS dapat diketahui 
senyawa-senyawa yang terkandung dalam 
sampel uji. Senyawa asam mempunyai 
peranan sebagai antimikroba dan 
membentuk cita rasa pada produk 
asapan.Komponen asam menghambat 
pembentukan spora, pertumbuhan bakteri, 
fungi dan aktivitas virus pada produk 
asapan.8 Jadi, hasil karakterisasi ini 
menunjukkan bahwa kandungan utama 
dalam asap cair adalah senyawa asam. 
 
Pembuatan Ikan Kering 

Proses pengeringan ikan tandeman 
dilakukan selama 2 minggu sambil ikan 
kering tersebut diamati sampai terjadi 
perubahan. 
 
 Sampel A  Sampel B 
s 
 
 
 
 
  Sampel C 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Ikan Kering 

 
Dari pengamatan, didapatkan hasil seperti 
pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Hasil Pengamatan Ikan Kering 

Kode 
Sampel Hasil Pengamatan 

 Bau Warna Daya Simpan 
(Hari) 

A Bau NaCl Coklat 
muda 

60 

B Sedikit 
bau asap 

Kurang 
coklat 

63 

C Bau asap Coklat 70 

D Bau busuk Coklat tua 0 

 
Keterangan: A, B, C dan D merupakan ikan 
kering yang masing-masing direndam dengan 
pengawet yang berbeda, dimana A (ikan kering 
dengan pengawet NaCl), B (ikan kering dengan 
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pengawet NaCl-asap cair), C (ikan kering dengan 
pengawet asap cair) dan D (ikan kering dengan 
air). 

 
Dari hasil pengamatan, setelah dilakukan 
pengawetan, A, B, C dan D mempunyai 
kondisi fisik (tekstur daging dan warna), 
bau, serta daya simpan yang berbeda-beda. 
Ditinjau dari kondisi fisik, tekstur daging B 
lebih tebal daripada A dan C tetapi warna B 
kurang menarik karena lebih pucat 
dibandingkan A dan C. Ditinjau dari bau, 
masing-masing ikan kering (A, B dan C) 
memiliki khas tersendiri karena larutan 
yang digunakan untuk pengawetannya 
berbeda-beda. Ditinjau dari daya 
simpannya, C memiliki daya simpan yang 
lebih lama daripada A dan B yaitu 70 hari. 
 
Untuk ikan D, ikan tersebut telah 
membusuk. Hal ini dapat dilihat dari kulit 
berwarna suram pucat dan berlendir 
banyak, sisik mudah lepas dari tubuh, mata 
tampak suram, berbau tengik, insang 
berwarna coklat tua, daging lunak dan 
dalam air ikan tersebut mengapung di 
permukaan. Jadi, ikan D tidak dapat 
digunakan untuk proses selanjutnya. 
Berdasarkan literatur yang didapatkan, ikan 
kering yang baik memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut: warna daging mendekati warna asli 
ikan segar, tidak berbau asam atau tengik, 
tidak terdapat bercak noda dan tidak 
lembek (kaku). 

Untuk daya simpan ikan kering, 
dilakukan pengamatan sampai ikan kering 
menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Ciri-
ciri ikan kering yang rusak adalah daging 
ikan menjadi lunak dan mudah terlepas dari 
tulangnya, berlendir, adanya bercak-bercak 
merah dan ikan berbau tengik.9 

NaCl dan asap cair bersifat sebagai 
pengawet karena dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri pembusuk.9, 10 Dari 
ikan kering A, B dan C dapat dilihat bahwa 
C memiliki daya simpan lebih lama. Jadi 
asap cair memiliki sifat antimikroba yang 
lebih baik daripada NaCl, dimana asap cair 
dapat memperpanjang daya simpan ikan 
kering sampai 70 hari. 
 
Kadar Air Ikan Kering 

Pada penentuan kadar air ikan kering, hasil 
yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 3 
berikut. 
 

Tabel 3. Kadar Air Ikan Kering 
Kode Sampel Kadar Air (%) 

A 37,30 

B 32,89 

C 15,48 

 
Keterangan: A, B, C merupakan ikan kering yang 
masing-masing direndam dengan pengawet 
yang berbeda, dimana A (ikan kering dengan 
pengawet NaCl), B (ikan kering dengan 
pengawet NaCl-asap cair) dan C (ikan kering 
dengan pengawet asap cair). 

 
Dari hasil yang didapatkan, ikan A, B dan C 
memiliki kadar air sebesar 37,30 %, 32,89 % 
dan 15,48 %. Berdasarkan literatur yang 
didapatkan, nilai kadar air maksimal ikan 
asin kering adalah sebesar 40 %.7 Jadi semua 
ikan kering yang diawetkan memenuhi 
persyaratan kadar air yang ditetapkan. 
Kadar air merupakan komponen penting 
dalam bahan pangan, karena air dapat 
mempengaruhi kenampakan tekstur. 
Bahkan dalam bahan makanan kering pun 
terkandung air dalam jumlah 
tertentu. Semua bahan makanan 
mengandung air dalam jumlah yang 
berbeda-beda. Kandungan air dalam bahan 
makanan ikut menentukan acceptability, 
kesegaran dan daya tahan bahan itu.11 
 
Kadar Abu Ikan Kering 

Pada penentuan kadar abu ikan kering, hasil 
yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 4 
berikut. 
 

Tabel 4. Kadar Abu Ikan Kering 
Kode Sampel Kadar Abu (%) 

A 24,37 

B 24,40 

C 9,29 

 
Keterangan: A, B, C merupakan ikan kering yang 
masing-masing direndam dengan pengawet 
yang berbeda, dimana A (ikan kering dengan 
pengawet NaCl), B (ikan kering dengan 
pengawet NaCl-asap cair) dan C (ikan kering 
dengan pengawet asap cair). 

 
Dari hasil yang didapatkan, ikan A, B dan C 
memiliki kadar abu sebesar 24,37 %, 24,40 % 
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dan 9,29 %. Dari tabel dapat dilihat bahwa 
ikan A dan B memiliki kadar abu yang besar 
daripada C. Peningkatan kadar abu sangat 
erat kaitannya dengan kandungan NaCl 
pada sampel. Semakin tinggi kadar NaCl 
maka semakin tinggi kadar abunya. 
Pemberian NaCl menyebabkan 
pertambahan jumlah mineral natrium di 
dalam daging ikan sehingga kadar abu juga 
meningkat.11 
 
 
Kadar Protein Ikan Kering 
Pada penentuan kadar protein ikan kering, 
hasil yang didapatkan dapat dilihat pada 
Tabel 5 berikut. 
 

Tabel 5. Kadar Protein Ikan Kering 
Kode Sampel Kadar Protein (%) 

A 6,54 

B 13,57 

C 8,97 

 
Keterangan: A, B, C merupakan ikan kering yang 
masing-masing direndam dengan pengawet 
yang berbeda, dimana A (ikan kering dengan 
pengawet NaCl), B (ikan kering dengan 
pengawet NaCl-asap cair) dan C (ikan kering 
dengan pengawet asap cair). 

 
Dari hasil yang didapatkan, ikan A, B dan C 
memiliki kadar protein sebesar 6,54 %, 13,57 
% dan 8,97 %. Kadar protein ikan B lebih 
besar daripada ikan A dan C. Struktur 
protein A, B dan C tidak stabil sehingga 
mengalami denaturasi. Adanya kandungan 
NaCl dan asap cair memiliki tekanan 
osmotik yang tinggi sehingga dapat 
menarik air dari daging ikan serta 
menyebabkan terjadinya denaturasi dan 
koagulasi protein sehingga terjadi 
pengerutan daging ikan dan protein 
terpisah. Protein akan mengendap dan tidak 
mudah larut. Penambahan NaCl dan asap 
cair mengakibatkan kadar protein akan 
meningkat.3 Jadi dari tabel di atas dapat 
disimpulkan bahwa ikan kering B memiliki 
kadar protein lebih tinggi daripada ikan 
kering A dan C. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa asap cair dapat 

diaplikasikan sebagai pengawet pada 
pembuatan ikan kering.Kualitas ikan kering 
yang dibuat dengan larutan NaCl–asap cair 
lebih bagus daripada ikan kering yang 
dibuat hanya dengan larutan asap cair atau 
pun hanya dengan larutan NaCl. Hal ini 
dapat dilihat dari bau yang tidak terlalu 
berbau asap, warna kurang coklat (hampir 
sama dengan warna daging ikan segar), 
daya simpan 63 hari, kadar air sebesar 32,89 
%, kadar abu sebesar 24,40 % serta kadar 
proteinnya sebesar 13,57 %. 
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