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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Sebagai seorang manusia tentunya kita memiliki berbagai kebutuhan

yang sangat banyak dan bermacam. Salah satu yang menjadi kebutuhan utama

seorang manusia tentunya adalah makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok

manusia yang dibutuhkan setia saat dan memerlukan pengelolaan yang baik

dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Menurut WHO sendiri makanan

adalah: “Food include all substance, whether in a natural state or in a

manufactured or preparedform, which are part of hunman diet.”.

Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa

makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit

diantaranya:

1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki.

2. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan

selanjutnya.

3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai

akibat dari pengaruh enzim, aktifitas mikroba, hewan pengerat,

serangga, parasit dan kerusakan karena tekanan, pemasakan dan

pengeringan.

4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan

penyakit yang dihantarkan oleh makanan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kriteria diatas

adalah melaksanakan sanitasi makanan dengan baik dan benar. Sanitasi

makanan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan,

mencegah konsumen dari penyakit, mencegah penjualan makanan yang akan

merugikan pembeli. mengurangi kerusakan / pemborosan makanan.

Salah satu metode dalam sanitasi makanan yang kami ambil adalah

pendinginan. Pendinginan adalah suatu operasi dasar dalam pengolahan dan

pengawetan bahan terutama bahan pangan. Pendinginan juga dapat

mempertahankan umur simpan bahan hasil pertanian karena dengan adanya
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kondisi rendah suhu, maka reaksi kimia dan biokimia bahan dapat terhambat

dan aktivitas mikroorganisme dapat dihambat.

Dari metode pendinginan diharapkan memberi keuntungan bagi

manusia dalam mengolah makanannya dalam hal ini kami fokuskan pada ikan

Bandeng. Ikan bandeng sendiri merupakan salah satu jenis makanan yang

sangat diminati oleh kebanyakan masyarakat Indonesia.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah untuk praktikum

mengukur kesegaran dan pH bandeng adalah Bagaimanakah pengaruh

pendinginan terhadap kesegaran (warna dan bau) dan pH ikan bandeng?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mempraktekkan pengaruh pendinginan terhadap kesegaran (warna dan

bau) dan pH ikan bandeng

1.3.2 Tujuan Khusus
a. Untuk mempraktekkan perbedaan kesegaran (warna dan bau) ikan

bandeng yang disimpan dalam freezer, cool box dengan es batu

dan suhu ruangan biasa.

b. Untuk mengidentifikasi perbedaan pH ikan bandeng yang disimpan

dalam freezer, cool box dengan es batu dan suhu ruangan biasa

1.4 Manfaat
1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan kesegaran (warna dan bau)

ikan bandeng setelah  disimpan dengan prinsip pendinginan namun cara

berbeda pada freezer, cool box dengan es batu dan suhu ruangan biasa

dalam periode tertentu.

2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan pH ikan bandeng setelah

disimpan dengan prinsip pendinginan namun cara berbeda pada freezer,

cool box dengan es batu dan suhu ruangan biasa dalam periode tertentu
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 IKAN BANDENG

Menurut Saanin 1986, dalam taksonomi binatang, ikan bandeng memiliki

klasifikasi sebagai berikut:

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Pisces

Subelas : Teleostei

Ordo : Malacopterygii

Famili : Chanidae

Genus : Chanos

Spesies : Channos-Channos

Ciri ciri ikan bandeng memiliki tubuh yang panjang, mata agak kecil,

dengan kepala yang lonjong. Ikan bandeng memiliki sisik yang kecil kecil

dengan daging yang putih bersih. Di alam bebas, ikan bandeng bisa mencapai

ukuran 1 meter dengan berat lebih dari 18 kg.

Ikan bandeng memerlukan temperature atau suhu air optimal antara 15oC-

40oC. Apabila temperature air kurang kurang dari 15oC,ikan bandeng bisa

stress dan akhirnya mati.  Namun demikian ikan ini memiliki sifat euryhalien,

artinya dapat mudah dan cepat berdapatasi ke daerah payau bahkan ia mampu

melawan arus hingga ia mendapatkan air tawar. Sehingga tidak heran jika

ikan bandeng ini mudah dijumpai di daerah rawa, sungai, maupun danau.

2.2 KESEGARAN IKAN BANDENG

Ikan bandeng dikatakan segar apabila perubahan-perubahan

biokomiawi, mikrobiologik, maupun fisikawi, dan semua yang terjadi belum

sampai menyebabkan kerusakan berat pada daging ikan. Berdasarkan tingkat

kesegarannya, ikan bandeng di kelompokkan menjadi 4 macam yaitu

1. Kesegaran Prima
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Melihat kondisi ikan, dimana ikan baru saja mati, dan kondisinya seperti

ikan yang yang masih hidup. Kondisi ini biasanya disebut dengan tahap

pre-rigor.

2. Kesegaran Baik

Merupakan kondisi yang berada di antara pre-rigor dengan rigormotis.

Merupakan kondisi kesegaran ikan dimana mulai terjadi penurunan

kesegaran setelah prima, namun masih dalam kondisi kesegaran baik. Hal

ini kondisi yang paling baik untuk di konsumsi dibandingkan dengan

kondisi prima karena daging ikan pada kondisi ini memiliki cita rasa yang

benar-benar lezat.

3. Kesegaran Biasa

Merupakan kondisi kesegaran ikan setelah mengalami penurunan

kesegaran dari kondisi baik, sering disebut istilah tahap post-rigor. Pada

kondisi ini masih bisa dikonsumsi tetapi mengalamai penurunan dalam cita

rasa.

4. Ikan Busuk.

Merupakan kondisi saaat kesegaran ikan telah mengalami penurunan yang

drastis dan cenderung menuju ke proses pembusukan. Pada Kondisi ini

ikan tidak dapat lagi dijadikan sebagi ikan konsumsi.

2.3 KEMUNDURAN MUTU BANDENG SEGAR

Proses perubahan kesegaran atau penurunan mutu ikan bandeng

disebabkan karena adanya reaksi kimi, aktivitas enzim, mikroorganisme, dan

proses oksidasi. Begitu ikan  bandeng mati, makan berbagi proses perubahan

fisik maupun kimiawi akan terjadi dengan sangat cepat sehingga akhirnya

ikan menjadi busuk. Tahapan-tahapan perubahan yang terjadi pada tubuh ikan

adalah

1.Proses Rigormatis

Pada saat baru saja ditangkap ikan bandeng masih bernapas,

artinya   masih hidup hingga beberapa waktu kemudian seluruh peredaran

darah ikan masih mampu menyerap oksigen, sehingga proses kimia yang

terjadi dapat berlangsung secara aerob (memanfaatkan oksigen). Selama
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ikan bandeng masih hidup, ATP (adenosine Tri Phospat) digunakan

sebagai sumber energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan

sehari-hari. ATP (Adenosin Tri Phospat) di peroleh pada saat terjadi reaksi

glikogenalis, yaitu proses perubahan glikogem menjadi asam sitrat. Pada

saat proses glikogenalis terjadi, di hasil 30 unit ATP.

Setelah ikan bandeng mati, maka aliran okseige terhenti pada

seluruh jaringan peredaran darah, hal ini disebabkan karena aktivitas

jantung dan kontrol otaknya telah berhenti. Dengan demikian, maka pada

ikan yang telah mati tidak terjadi proses glikogenalis. Terhentinya aliran

oksigen pada aliran darah menyebabkan terjadinyareaksi anaerob.

Reaksi anaerob menyebabkan ATP dan glikogen yang telah

terbentuk pada saat ikan masih hidup digunakan sebagai sumber energi,

sehingga jumlahnya terus berkurang, hal ini meyebabkan pH tubuh ikan

bandeng menurun dan jaringan otot tidak mampu lagi mempertahankan

fleksibilitas (kekenyalannya). Peristiwa ini dikenal denan istilah

rigormortis.

2. Proses Autolisis

Pada saat  ikan masih hidup terdapat enzim-enzim yang berada

dalam tubuh, diantaranya enzim yang berasal dari daging, pencernaaan,

dan saluran pencernaan. Enzim-enzim ini bekerjanya dikontrol atau

dikendalikan oleh otak sehingga aktivitas enzim selalu menguntungkan

bagi kehidupan ikan itu sendiri.

Setelah ikan mati enzim-enzim ini masih aktif bekerja, akan tetapi

kerja enzim tidak terkontrol karena jaringan otak sebagai organ

pengontrol sudah tidak berfungsi lagi. Kerja enzim yang tidak terkotrol

bisa mengakibatkan kerusakn pada organ tubuh ikan seperti: dinding

usus, otot daging, serta menguraikan senyawa kompleks menjadi senyawa

sederhana.

3. Proses Perubahan Karena Mikroorganisme

Bakteri yang sifatnya merusak, tidak terdapat pada ikan yang

masih hidup. Walaupun dalam tubuh ikan hidup banyak terdapat
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mikroorganisme. Ikan hidup secara otomatis mampu mengatasi aktivitas

mikroorganisme yang ada dalam tubuhnya.

Temperatur memegang peranan utama dalam kehidupan bakteri.

Ikan yang masih hidup temperatut tubuhnya belum sesuai bagi tumbuh

kembangnya bakteri, karena masih berada di bawah suhu yang

dikehendaki oleh bakteri untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Setelah ikan mati, bakteri pathogen bisa menyerang tubuh ikan. Bakteri

ini bisa terdapat pada seluruh permukaan tubuh ikan, terutama pada

bagian usus, kulit, dan insang. Bakteri tersebut antara lain adalah

Achromobacter, Pseudomonas, Flavobacter, Micrococcus, dan Bacillus.

4. Proses Oksidasi

Daging ikan umumnya mengandung lemak berkisar antara 10-20%

dioksidasi oleh oksigen dari udara akibatnya ikan menjadi bau dan tengik.

Selain itu ikan yang mengandung banyak protein dan komposisi

terbesarnya adalah Nitrogen memungkinkan terjadinya oksidasi jika

terkena udara luar dan meningkatkan CO2. Peningkatan pH yang

menyebabkan bau tengik dikarenakan proses oksidasi dari kandungan

lemak dan nitrogen yang banyak.

2.4 PENGAWETAN DENGAN SUHU RENDAH
Pengawetan ikan dengan suhu rendah dapat dilakukan dengan pendinginan

dan pembekuan. Pada dasarnya proses pendinginan maupun pembekuan ikan

mempunyai prinsip yang sama yaitu mengurangi atau menghentikan aktivitas

mikroorganisme penyebab pembusukan ikan. Perbedaan kedua proses

tersebut terletak hanya pada suhu akhir yang digunakan. Suhu akhir yang

digunakan dalam proses pendinginan adalah 00C, sedangkan pada proses

pembekuan suhu akhir dapat mencapai -420C. Ikan yang didinginkan atau

dibekukan mempunyai daya awet yang temporer artinya ikan tersebut akan

tetap segar selama di simpan di tempat bersuhu rendah (Junianto, 2003).

Pada proses pendinginan ikan dengan menggunakan media pendingin,

terjadi perpindahan panas dari tubuh ikan ke media pendingin sehingga suhu

tubuh ikan akan  menurun. Suhu tubuh ikan akan sama dengan suhu di media
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pendinginan. Jika suhu media pendinginan yang digunakan semakin rendah

maka suhu tubuh ikan akan semakin rendah dan kadar air ikan akan semakin

rendah. pengawetan dengan pembekuan yang biasanya menggunakan sharp

freezer, multi plate freezing, air blast freezing dan brine freezing. (Afrianto

dan Liviawaty).

Jika tidak memiliki freezer, maka penyimpanan ikan bandeng segar dapat

dilakukan dengan menggunkan boxing yaitu kotak yang terbuat dari kayu,

alumunium, atau plastik. Ikan bandeng yang akan di simpan dalam boxing

harus dicampur terlebih dahulu dengan es batu agar tingkat kesegaranya bisa

lebih tahan lama. Es batu yang digunakan dalam proses pendinginan ikan

bandeng harus tepat jumlahnya. Apabila jumlah es batu terlalu sedikit

dibandingkan dengan ikan bandeng yang akan disimpan, maka pendinginan

menjadi kurang efektif karena es akan mudah mencair dan temperature

optimal yang diinginkan tidak tercapai. Dalam kondisi demikian, kesegaran

ikan bandeng yang disimpan tersebut akan dengan cepat mengalami

penurunan, dan daya simpan akan menjadi pendek. Namun, apabila

sebaliknya, es batu yang digunakan dalam penyimpan ikan bandeng terlalu

banyak, maka akan terjadi pemborosan biaya.

Selain harus mengetahui banyaknya es batu yang diperlukan untuk

menyimpan ikan bandeng segar, kita juga harus memperhatikan ukuran

Kristal es batu yang akan digunakan. Butiran es batu yang haus bisa

menempel kepermukaan tubuh ikan yang lebih luas dibandingkan dengan

butiran es batu yang runcing dan berukuran besar, sehingga waktu yang

digunakan untuk menurunkan suhu ikan menjadi 0oC lebih cepat.

2.5 WAKTU YANG DIPERLUKAN IKAN MENJADI BUSUK
Ikan cepat  menjadi busuk dan rusak apabila dibiarkan begitu saja di udara

terbuka yaitu sekitar  5-8 jam  setelah  ikan tertangkap. Hal ini disebabkan

karena semua proses pembusukan memerlukan air, sementara 80% tubuh ikan

terdiri dari air. Dengan penyusutan/habisnya kadar air, bakteri pembusuk tidak

akan aktif lagi. Batas kadar air yang diperlukan yaitu 30% sampai 40% supaya
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perkembangan bakteri pembusuk dapat terhambat sehingga ikan dapat

dipertahankan agar tetap dalam keadaan awet (Moeljanto, 1982).

2.6 METODE PENENTUAN KESEGARAN IKAN SECARA FISIKAWI

Secara Fisikawi kesegaran ikan dapat ditentukan dengan mengamati tanda-

tanda visualnya dengan menggunakan parameter (dalam SNI 01-2346-2006

tentang kesegaran ikan) seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 11. Tanda-tanda ikan segar dan ikan yang sudah tidak segar

Parameter Ikan Segar Ikan Tidak segar

Kenampakan Cerah, terang, mengkilat,

tak berlendir

Suram, kusam, berlendir

Mata Menonjol keluar Cekung, masuk kedalam

rongga mata

Mulut Terkatup Terbuka

Sisik Melekat kuat Mudah dilepaskan

Insang Merah cerah Merah gelap

Daging Kenyal, lentur Tidak kenyal, lunak

Anus Merah jambu, pucat Merah, menonjol keluar

Bau Segar, normal seperti

rumput laut

Busuk, bau asam

Lain-lain Tenggelam dalam air Terapung diatas air

Secara Fisikawi kesegaran ikan juga dapat diperiksa dengan

menentukan jumlah cairan daging ikan yang dapat di ekstraksi pada keadaan

atau persyaratan tertentu.
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2.7 METODE PENENTUAN KESEGARAN IKAN SECARA KIMIAWI

Dengan memeriksa pH daging ikan

- pH pada ikan yang sudah tidak segar biasanya lebih basis (tinggi)

daripada yang masih segar, hal ini disebabkan oleh timbulnya

senyawa-senyawa yang bersifat basis, misalnya ammonia,

trimetilamin, dan senyawa-senyawa volatil lainnya.

- Pemeriksaan pH dapat dilakukan dengan menghancurkan daging

kemudian ditambah larutan “iodoasetat” untuk menghambat enzim

Dekarboksilase yang berperanan pada proses glikolisa sehingga

pembentukan asam laktat dapat dihambat, lalu diukur pHnya dengan

pH meter.
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BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 TUJUAN

a) Untuk mempraktekkan perbedaan kesegaran (warna dan bau) ikan

bandeng yang disimpan dalam freezer, cool box dengan es batu dan suhu

ruangan biasa.

b) Untuk mengidentifikasi perbedaan pH ikan bandeng yang disimpan dalam

freezer, cool box dengan es batu dan suhu ruangan biasa.

3.2 LOKASI

Dilaksanakan di rumah Putri Al Fatih :

Alamat : Jl. Pacarkembang 3 no.100A Surabaya

Jenis freezer : Tanpa bunga es (dalam lemari es Sharp)

3.3 PELAKSANAAN

Dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 5-7 April 2013

3.4 ALAT DAN BAHAN

3.4.1 Alat

1. Freezer tanpa bunga es

2. Kertas pH indikator (3 hari @3 buah untuk 3 ikan = 27 lembar)

3. Container makanan

4. Balok es batu

5. Kertas notes

6. Pisau
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7. Mangkok kecil

8. Sendok

9. Plastik klip kecil (27 buah)

10. Plastik besar (seukuran kertas A4)

11. Timbangan roti

12. Tissue

13. Form Identifikasi kesegaran dan pH

14. Kamera

15. Alat tulis

3.2.2 Bahan

1. Ikan bandeng 3 ekor @300 gram

2. Aquades

3.5 PROSEDUR KERJA

1. Mencuci tangan penjamah ikan bandeng pakai sabun dengan tujuh

langkah cuci tangan.

Gambar 1. Mencuci tangan dengan sabun

2. Mencuci ikan bandeng yang baru dibeli dengan air mengalir.

Mengusahakan 3 ikan dalam keadaan kebersihan yang sama.

Gambar 2. Ikan bandeng setelah dicuci
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3. Meletakkan bandeng yang sudah bersih pada piring.

4. Membagi ikan menjadi 2 bagian yakni perut – kepala dan perut – ekor.

Gambar 3. Potongan ikan bandeng

5. Memasukkan bagian perut – kepala dalam plastik besar dan memberi

label

Gambar 4. Bagian Perut – kepala untuk diletakkan di Ruang Terbuka

Gambar 5. Bagian perut – kepala untuk diletakkan di container

makanan

Gambar 6. Bagian perut – kepala untuk diletakkan di freezer
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6. Memotong (fillet) bagian perut – ekor menjadi @10 gram dan

memasukkan ke plastik klip.

Gambar 7. Menimbang potongan ikan (@10 gr)

Gambar 8. Fillet ikan bandeng yang sudah dibungkus dan diberi label

7. Mencatat warna dan bau masing-masing ikan bandeng sebelum diberi

perlakuan pada lembar instrument.

8. Meletakkan 1 ikan bandeng (perut –kepala) dan 27 bungkus fillet ikan

pada freezer.

9. Meletakkan 1 ikan bandeng (perut –kepala) dan 27 bungkus fillet ikan

pada container makanan berisi es batu (es batu diganti setiap 8 jam).

Gambar 9. Cara meletakkan ikan bandeng di container makanan dan

es batu.
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10. Meletakkan 1 ikan bandeng (perut –kepala) dan 27 bungkus fillet ikan

pada ruangan terbuka (meja dapur)

11. Cara mengukur pH:

a. Mengambil 1 bungkus fillet ikan bandeng sesuai urutan angka

b. Menggerus/melembutkan fillet ikan bandeng pada mangkok

Gambar 10. Proses membuat ekstrak ikan bandeng (menggerus)

c. Menambahkan aquades sebanyak 3 sdm

d. Memasukkan kertas pH indikator kedalam ekstrak ikan bandeng

Gambar 11. Mengukur pH ikan bandeng

e. Menunggu satu menit

f. Membandingkan dengan warna indikator pada wadah kertas pH

indicator

Gambar 12. Membandingkan dengan indikator di wadah

g. Mengulang pada semua bungkus setiap 8 jam sekali.

12. Mencatat perubahan warna dan bau menggunakan indera penglihatan

dan penciuman anggota kelompok.
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13. Mencatat perubahan pH, warna dan bau pada lembar instrument setiap

8 jam sekali selama 3 hari.

3.6 RINCIAN BIAYA

Ikan Bandeng : Rp 16.000

Kertas Lakmus : Rp 85.000

Aquades : Rp  5.000  +

Rp 116.000

@ Rp 29.000
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PRAKTIKUM

1.1 Indikator

Keterangan :

*) Diisi dengan kode angka berikut ini :

a. Kulit:
4 = Perut utuh, tidak ada perubahan warna pada dinding perut,

berbau segar dan khas.

3 = Dinding perut sedikit berubah warna dan menjadi agak lunak,

berbau netral.

2 = Dinding perut berubah warna dan menjadi lunak, berbau

amoniak (tengik).

1 = Dinding perut berubah secara total dan sangat lembek, berbau

busuk menjijikan.

b. Mata:

4 = Sangat segar, biji mata cembung hitam, kornea jernih.

3 = Agak tenggelam, biji mata kelabu, warna kornea agak keruh.

2 = Tenggelam, biji mata putih susu, kornea keruh.

1 = Biji mata tenggelam total.
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1.2 Hasil Praktikum Hari I (5 April 2013)

Indikator

Dalam Freezer

8 jam (I)

10.30 AM

8 jam (II)

8.30 PM

8 jam (III)

4.30 AM

pH 6 7 6

Kulit* 4 4 4

Mata* 4 4 4

Tabel 1. Hasil Pengamatan Ikan Dalam Freezer

Indikator
Dalam Cool Box

8 jam (I) 8 jam (II) 8 jam (III)

pH 6 7 6
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Kulit* 4 4 3

Mata* 4 4 3

Tabel 2. Hasil Pengamatan Ikan Dalam Cool Box

Indikator
Di Ruang Terbuka

8 jam (I) 8 jam (II) 8 jam (III)

pH 6 6 8

Kulit* 4 3 2

Mata* 4 3 2

Tabel 3. Hasil Pengamatan Ikan Di Ruang Terbuka

Pada hari pertama untuk yang disimpan dalam freezer, pH masih normal

yakni berkisar 6-7 sedangkan untuk kesegaran masih pada indikator 4, yakni perut

utuh, tidak ada perubahan warna pada dinding perut, berbau segar dan khas dan
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mata masih menonjol dan terlihat cerah. Hal ini dipengaruhi juga karena saat

membeli (pukul 8.30 AM di pelelangan ikan Keputih Tegal) ikan masih baru mati

dan segar diambil dari tambak di area Keputih, Surabaya.

Untuk yang disimpan dalam ice box, awalnya pH masih normal.

Sedangkan untuk kesegaran 8 jam terakhir (malam hari) mulai ada perubahan

yang termasuk indikator 3, yakni dinding perut sedikit berubah warna dan menjadi

agak lunak, berbau netral dan mata masih menonjol namun mulai buram.

Untuk yang disimpan pada ruang terbuka, pH pada 8 jam terakhir mulai

mengalami peningkatan yakni keadaan lebih basa yang menunjukkan ikan mulai

basi. Sedangkan untuk kesegaran terjadi penurunan kualitas sampai pada indikator

2, yakni dinding perut berubah warna dan menjadi lunak, berbau amoniak (tengik)

dan mata cekung, warna buram (tidak jelas beda bagian hitam dan putih).

4.3 Hasil Praktikum Hari II (6 April 2013)

Indikator
Dalam Freezer

8 jam (I) 8 jam (II) 8 jam (III)

pH 6 6 7
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Tabel 4. Hasil Pengamatan Ikan

Indikator
Dalam Cool Box

8 jam (I) 8 jam (II) 8 jam (III)

pH 6 6 7

Kulit* 3 3 3

Mata* 3 3 2

Tabel 5. Hasil Pengamatan Ikan

Kulit* 4 3 3

Mata* 3 3 3
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Indikator Di Ruangan Terbuka

8 jam (I) 8 jam (II) 8 jam (III)

pH 8 8 8

Kulit* 2 1 1

Mata* 2 1 1

Tabel 6. Hasil Pengamatan Ikan

Pada hari kedua untuk yang disimpan dalam freezer, pH masih normal

yakni berkisar 6-7 sedangkan untuk kesegaran masih pada indikator 3-4, yakni

dalam angka 3 menunjukkan bahwa dagingdan dinding perut menjadi sedikit

lunak, dan warna kornea pada mata agak keruh. Untuk angka 4 perut utuh, tidak

ada perubahan warna pada dinding perut, berbau segar dan khas.

Untuk yang disimpan dalam ice box, awalnya pH masih normal.

Sedangkan untuk kesegaran 8 jam terakhir (malam hari) mulai ada perubahan

yang termasuk indikator 3, yakni dinding perut sedikit berubah warna dan menjadi

agak lunak, berbau netral dan mata masih menonjol namun mulai buram.
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Untuk yang disimpan pada ruang terbuka, pH pada 8 jam terakhir mulai

mengalami peningkatan yakni keadaan lebih basa yang menunjukkan ikan mulai

basi. Sedangkan untuk kesegaran terjadi penurunan kualitas sampai pada indikator

1-2, yakni dinding perut berubah warna dan menjadi lunak, berbau amoniak

(tengik) dan mata cekung, warna buram (tidak jelas beda bagian hitam dan putih).

4.4 Hasil Praktikum Hari III (7 April 2013)

Indikator Dalam Freezer

8 jam (I) 8 jam (II) 8 jam (III)

pH 7 6 7

Kulit* 3 3 3

Mata* 3 3 3

Tabel 7. Hasil Pengamatan Ikan

Indikator
Dalam Cool Box

8 jam (I) 8 jam (II) 8 jam (III)

pH 7 6 7
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Kulit* 3 3 3

Mata* 2 3 2

Tabel 8. Hasil Pengamatan Ikan

Indikator
Di Ruangan Terbuka

8 jam (I) 8 jam (II) 8 jam (III)

pH 9 10 10

Kulit* 1 1 1

Mata* 1 1 1

Tabel 9. Hasil Pengamatan Ikan

Pada hari ketiga untuk yang disimpan dalam freezer, pH masih normal

yakni berkisar 7 sedangkan untuk kesegaran masih pada indikator menjadi 3,

yakni dinding perut berubah warna, berbau  netral dan mata agak tenggelam, biji

mata kelabu, warna kornea agak keruh.

Untuk yang disimpan dalam ice box, awalnya pH masih normal.

Sedangkan untuk kesegaran 8 jam terakhir (malam hari) mulai ada perubahan

yang termasuk indikator 2-3, yakni dinding perut sedikit berubah warna dan

menjadi agak lunak, berbau  netral dan mata tenggelam, kornea keruh.
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Untuk yang disimpan pada ruang terbuka, pH pada 8 jam terakhir mulai

mengalami peningkatan yakni kisaran angka 9-10 keadaan lebih basa yang

menunjukkan ikan mulai basi. Sedangkan untuk kesegaran terjadi penurunan

kualitas sampai pada indikator 1, yakni dinding perut lembek, dan berbau busuk,

biji mata tenggelam total.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil yang didapat setelah melakukan praktikum yaitu pH turun dari

sebelumnya, sedangkan seharusnya akan tetap atau naik. Hal ini mungkin

terjadi karena sampel yang diambil berbeda dan pH awal setiap sampel ikan

berbeda.

Selain dari pH awal yang kemungkinan berbeda, hal ini juga

dipengaruhi oleh adanya kelembaban udara pada setiap tempat dilakukannya

praktikum. Sehingga dapat berpengaruh pada kondisi dari sampel ikan yang

diuji cobakan.

Dari hasil praktikum terdapat hubungan dengan kesehatan yaitu

menyimpan di tempat dengan suhu rendah akan membuat bahan makanan

tersebut (dalam hal jenis ikan) menjadi lebih tahan lama kesegarannya.

Terbukti pada pH dan kesegaran (warna dan bau) yang lebih baik di dalam

freezer. pH yang menjadi basa dan bau tidak sedap mengindikasikan

pertumbuhan bakteri, yang ditemukan pada ruang terbuka dikarenakan.

Sedangkan pada cool box kondisi ikan masih bisa dikategorikan segar, namun

tidak bertahan lama seperti halnya penyimpanan atau pengawetan pada

freezer.

5.2 Saran
Sanitasi makanan dapat dilakukan dengan metode pendinginan.

Pendinginan merupakan cara yang cukup sederhana dan tidak memakan biaya
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besar. Namun sebelum menyimpan makanan dengan cara mendinginkan perlu

diperhatikan kebersihan dan tempat menyimpan makanan yang rapatt serta

bersih.



27

DAFTAR PUSTAKA

1. SNI 01-2346-2006 tentang kesegaran ikan

2. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20486/4/Chapter%20II.pd

f diakses pada 11 februari 2013

3. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25309/5/Chapter%20II.pd

f diakses pada 11 februari 2013

4. Ragam Olahan Bandeng. Ida Purnomo. 2007. Jogjakarta.

http://books.google.co.id/books?id=xnVdElNGpgC&printsec=frontcover#

v=onepage&q&f=false diakses pada 10 Mei 2013

5. Septiarini, Tri. 2008. Karakteristik Mutu Ikan Tengiri Di Kecamatan

manggar, Kabupaten Belitung Timur. IPB.

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/5393/C08tse.pdf?se

quence=4 diakses pada 6 Mei 2013


	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf

