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ABSTRACT 

The objectives of this study was to obtain a relationship between increasing sterility 

value (Fo) with changes in physical properties (hardnes, color of meat, and color of gravy) 

and organoleptic preference score of kalio, so that it can be used as a reference in thermal 

process optimization. Blanched meat cut and cooked gravy were canned and retorted with 

Fo value of 3, 10.7, and 18 minutes at retort temperature 111, 116, and 121° C. Hardness of 

meat were evaluated by texture analyser, whereas color of meat dan gravy by Minolta 

Chromameter. During heating, all of the physical properties changed nonlinearly, and 

temperature differences of the same Fo value did not affect them. But these physical 

properties changes did not influence consumer preference to all of the sensory atributes 

(color, aroma, flavor, texture) and over all product, with average score were about 5 (rather 

like).  
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RINGKASAN 

Indonesia dikenal sebagai Negeri yang kaya akan ragam kebudayaan, termasuk di dalamnya 

adalah menu masakan  tradisional. Pengembangan produk pangan berbasis kuliner lokal dengan 

sentuhan teknologi pangan dalam upaya pelestarian warisan budaya diharapkan dapat memberikan 

nilai tambah bagi produk tersebut. Salah satu menu kuliner nusantara yang telah dikenal luas adalah 

kalio daging khas daerah Minangkabau. Proses thermal, sebagai salah satu teknologi pengolahan dan 

pengawetan pangan yang digunakan secara luas, mempunyai peluang yang baik untuk diaplikasikan 

pada menu tradisional tersebut. Aplikasi panas pada proses pengalengan memungkinkan 

dihasilkannya produk yang siap konsumsi (ready to eat).  

Tujuan umum penelitian ini adalah mengaplikasikan teknologi pengalengan pada produk kalio, 

serta melihat pengaruh nilai Fo pemanasan pada berbagai kombinasi suhu dan waktu terhadap 

perubahan sifat fisik produk dan kesukaan panelis untuk menentukan proses pemanasan optimum.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh, terbukti bahwa teknologi pengalengan dapat diaplikasikan 

pada produk kalio. Proses pemanasan yang diberikan selama sterilisasi dapat sekaligus mematangkan 

daging, sehingga tidak perlu dilakukan pemanasan sebelum filling. Namun diperlukan proses blansir 

(90° C selama 5 menit dengan medium uap jenuh) untuk mengurangi cairan dalam daging yang dapat 

keluar dan mengencerkan bumbu selama sterilisasi. Proses blansir yang dilakukan ini mengurangi 

komponen gizi yang terlarut dalam cairan daging yang keluar. Diperlukan pula penumisan bumbu 

sebelum filling untuk membentuk warna dan aroma kalio. Berdasarkan evaluasi penetrasi panas ke 

dalam produk dan perhitungan dengan metode formula Ball, diperoleh nilai fh dan jh masing-masing 

sebesar 57.56 dan 1.68. 

Korelasi antara perubahan nilai Fo pada berbagai suhu pemanasan dengan susut masak dan 

sifat fisik terukur (kekerasan, warna) tidak terjadi secara linier, karena pengaruh faktor antemortem 

dan postmortem yang kompleks. Susut masak dan kekerasan daging dipengaruhi secara signifikan 

oleh perbedaan nilai Fo, tetapi perbedaan suhu sterilisasi dengan nilai Fo yang sama tidak 

memberikan pengaruh signifikan. Susut masak cenderung meningkat selama pemanasan, sebagai 

akibat dari penyusutan sarkomer selama pemanasan. Sementara nilai kekerasan daging untuk ketiga 

suhu menurun sampai Fo = 3 menit, kemudian terus meningkat perlahan sampai Fo 18 menit. 

Penurunan nilai kekerasan pada awal pemanasan diduga berkaitan dengan denaturasi kolagen, 

sedangkan peningkatan nilai tersebut pada pemanasan lanjut diduga merupakan akibat dari 

penyusutan sarkomer yang terjadi secara terus menerus. 

Secara visual, warna produk didominasi oleh warna bumbu. Perubahan setiap komponen warna 

(L, a, b), baik warna bumbu maupun warna daging, umumnya hanya dipengaruhi secara signifikan 

oleh perbedaan Fo, tanpa terpengaruh oleh perbedaan suhu sterilisasi. Perubahan tersebut juga tidak 

terjadi secara linier. Warna kecoklatan pada daging yang telah melalui proses pemasakan terutama 

disebabkan karena denaturasi mioglobin yang membentuk globin hemikromogen pada suhu 80-85° C. 

Sedangkan warna bumbu terutama dibentuk oleh komponen rempah berpigmen, seperti  kunyit, cabai 

merah, kayu manis, serta beberapa jenis lainnya yang dapat menimbulkan komponen warna akibat 

pemanasan. Terdapat pula kemungkinan pengaruh warna hemoglobin dari daging yang tidak keluar 
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sempurna pada saat proses blansir dan bercampur dengan bumbu saat sterilisasi. Dalam hal ini, 

optimasi kecerahan warna bumbu masih dapat dilakukan dalam tahap formulasi. 

Memperhatikan hasil tersebut, optimasi proses difokuskan pada perubahan kekerasan daging, 

yang tidak dipengaruhi secara signifikan oleh suhu proses (Tr). Karena itu proses produksi dapat 

dilakukan pada suhu yang lebih tinggi (121° C), yang akan memerlukan waktu lebih singkat untuk 

memperoleh nilai sterilitas yang diinginkan dengan lebih cepat. Hasil evaluasi organoleptik 

menunjukkan bahwa ternyata perubahan sifat-sifat fisik akibat perbedaan nilai Fo tersebut tidak 

berpengaruh nyata terhadap nilai kesukaan panelis secara keseluruhan. Maka penentuan proses 

optimum dapat dilakukan dengan mengambil proses yang paling efisien dalam hal waktu dan biaya, 

yaitu dengan suhu 121° C dan nilai Fo = 3 menit. Faktor kritis dalam hal ini hanya menyangkut level 

keamanan produk secara mikrobiologis. Nilai Fo = 3 menit sudah cukup untuk mereduksi 13 siklus 

log C. botulinum, dengan demikian sudah memenuhi standar perdagangan dunia menurut USDA-

FSIS. 

Skor rata-rata kesukaan panelis untuk atribut warna, aroma, tekstur, rasa, dan produk secara 

keseluruhan adalah sekitar 5, atau “agak suka”. Sebanyak 56% dari 97% panelis yang menyatakan 

bahwa produk layak disebut sebagai kalio, memilih rasa sebagai faktor penentu kesukaan secara 

keseluruhan. Dengan demikian upaya peningkatan nilai kesukaan konsumen dapat dilakukan dengan 

memperbaiki formulasi bumbu untuk menyesuaikan selera masyarakat secara umum.  

Komposisi kimia produk terpilih terdiri dari 61.92±0.54 % air, 17.25±0.27% protein, 

18.07±0.25% lemak, 2.35±0.05% abu, serta 0.41±0.21% karbohidrat.   


