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2. MATERI DAN METODE 

 

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Rekayasa Pengolahan Pangan, area solar tunnel 

dryer, dan laboratorium Mikrobiologi Pangan Universitas Katolik Soegijapranata pada 

Februari 2013 sampai dengan April 2013. 

 

2.2 Materi 

 

2.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah bak penggaraman, solar tunnel dryer, solar 

tent dryer, erlenmeyer, vortex, neraca analitik, tabung reaksi, buret, pipet pasteur, 

Autoclave, inkubator, colony counter, jarum ose, bunsen, tabung durham, cawan petri, 

alat pengemas vacuum dan hand sealing. Alat Vacuum sealer DZ-500 dan Hand sealer 

PCS-300A dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

2.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian seperti ikan Gabus dengan ukuran panjang 

sekitar 30 cm, berat sekitar 250 gram, dan usia sekitar 2 bulan diperoleh dari tambak di Jl. 

Kesehatan Semarang, garam, aquadestilata, Butterfield’s Phospate Buffered, Plate Count 

Agar (PCA),  EC broth, Brilliant Green Lactose Bile (BGLB),  Lactose Broth (LB), Baird 

Parker Agar (BPA), Egg Yolk dan plastik nilon ukuran 15x27,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4. Ikan Gabus Segar (Dokumentasi Pribadi) 
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2.3 Metode Penelitian 

 

2.3.1 Pembuatan Ikan Asin Gabus 

 

Ikan gabus segar dibersihkan dari kotoran dan lendir dengan dicuci pada air mengalir. 

Kemudian, ikan gabus dibelah dan dibersihkan dari organ-organ dalam dan tulangnya. 

Ikan gabus yang telah dibersihkan dicuci kembali dibawah  air mengalir sampai bersih. 

Ikan gabus yang telah dicuci dimasukkan ke dalam bak yang telah ditaburi garam 

sebanyak 20% dari berat total ikan pada bagian dasar dan permukaan ikan, kemudian 

ditumpuk dengan ikan gabus yang lain dan begitu seterusnya. Ikan yang sudah ditaburi 

garam didiamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, ikan diangkat, dan 

dibersihkan dari garam yang masih menempel dengan cara dibersihkan menggunakan 

tangan. Setelah itu, ikan dikeringkan dengan menggunakan tiga metode pengeringan 

yakni open air sun drying, solar tent drying, dan solar tunnel drying hingga mencapai 

kadar air ikan asin di bawah 40% selama kurang lebih 8 jam (SNI, 2009
b
). Diagram alir 

pembuatan ikan asin gabus dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Diagram Alir Proses Pembuatan Ikan Asin Gabus 
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2.3.2 Analisa Mikrobiologi 

 

Analisa uji mikrobiologi yang dilakukan ialah uji angka lempeng total (ALT), uji bakteri 

koliform, uji bakteri Escherichia coli dan uji bakteri Staphylococcus aureus. Pengujian 

mikrobiologi awal dilakukan pada ikan asin yang telah dikeringkan. Setelah itu ikan asin 

dikemas dengan menggunakan plastik nilon ukuran 15x27,5 cm yang dikemas secara 

vacuum dan dikemas secara hand sealing. Ikan asin kemudian disimpan dalam 

climachamber pada suhu ruang dengan suhu sekitar 28°C dan Relative Humidity (RH) 

70% selama 1 bulan dan dilakukan pengujian yang sama setiap minggunya. Ikan asin 

yang telah dikemas secara vacuum dan hand sealing dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Diagram alir pengujian ikan asin gabus dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Alir Proses Pengujian Ikan Asin Gabus  
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2.3.2.1 Analisa Angka Lempeng Total 

 

Sebanyak 1 gram daging ikan gabus asin diambil dan ditimbang secara aseptis. Kemudian 

dimasukkan ke dalam wadah steril dan ditambah 9 ml larutan Butterfield’s Phospate 

Buffered dan dihomogenkan selama 2 menit (pengenceran 10
-1

), kemudian dilakukan 

pengenceran hingga 10
-3

. Kemudian media PCA sebanyak 10 ml dituangkan ke dalam 

cawan petri yang telah disterilkan. Kemudian sebanyak 0,1 ml larutan dari setiap 

pengeceran diinokulasikan ke dalam media PCA tersebut dan diratakan dengan gelas 

bengkok. Kemudian diinkubasi selama 2 hari pada suhu 35
0
C. Kemudian dilakukan 

pembacaan jumlah koloni yang terbentuk dengan colony counter (SNI, 2006
b
). 

 

2.3.2.2 Isolasi Bakteri Koliform  

 

Sebanyak 1 gram daging ikan gabus asin diambil dan ditimbang secara aseptis. Kemudian 

dimasukkan ke dalam wadah steril dan ditambah 9 ml larutan Butterfield’s Phospate 

Buffered dan dihomogenkan selama 2 menit (pengenceran 10
-1

), kemudian dilakukan 

pengenceran hingga 10
-3

. Proses isolasi pada bakteri koliform terdiri dari 2 uji, yakni uji 

pendugaan bakteri koliform (presumptive test) dan uji penegasan (confirmed test). Pada 

presumptive test, sebanyak 1 ml sampel pengenceran 10
-1 

dimasukkan ke dalam 5 buah 

tabung yang berisi 10 ml LB dan tabung durham. Kemudian sebanyak 1 ml sampel 

dengan pengenceran 10
-2

 juga dimasukkan ke dalam 5 buah tabung yang berisi 10 ml LB 

dan tabung durham. Sampel dengan pengenceran 10
-3

 ml juga dimasukkan ke dalam 5 

tabung yang berisi 10 ml LB dan tabung durham. Semua tabung diinkubasi pada suhu 

36±1
o
C selama 24-48 jam (SNI, 2006

a
). 

 

Pada confirmed test setiap sampel dari hasil presumptive test yang membentuk gas 

diambil sebanyak 1 ose kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 10 ml 

BGLB. Lalu diinkubasi pada suhu 36±1
o
C selama 24-48 jam. Adanya bakteri koliform 

akan diperkuat dengan timbulnya gas pada tabung BGLB. Tabung yang bernilai positif 

pada uji penegasan ini dicatat. Kemudian jumlah APM koliform/ g dapat dihitung dengan 

mencocokkannya pada Lampiran 2 (SNI, 2006
a
). 
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2.3.2.3 Uji Pendugaan Escherichia coli (Presumptive Test Escherichia coli) 

 

Sebanyak 1 ose sampel yang positif pada presumptive test bakteri koliform dimasukkan 

ke dalam tabung berisi 10 ml EC Broth dan tabung durham. Kemudian diinkubasi pada 

suhu 44-45
o
C selama 24-48 jam. E. coli dianggap positif jika didalam tabung terbentuk 

gas. Jika terbentuk gas pada tabung durham, dengan dirujuk pada tabel APM maka dapat 

diketahui APM E. coli (SNI, 2006
a
). 

 

2.3.2.4 Analisa Bakteri Staphylococcus aureus 

 

Sebanyak 1 gram daging ikan gabus asin diambil dan ditimbang secara aseptis. Kemudian 

dimasukkan ke dalam wadah steril dan ditambah 9 ml larutan Butterfield’s Phospate 

Buffered dan dihomogenkan selama 2 menit (pengenceran 10
-1

), lalu dilakukan 

pengenceran hingga 10
-3

. Kemudian media BPA yang sudah ditambahkan Bacto EY 

tellurite enrichment dituangkan sebanyak 10 ml ke dalam cawan petri yang telah 

disterilkan. Kemudian sebanyak 0,3, 0,3, dan 0,4 ml masing-masing larutan dari setiap 

pengeceran diinokulasikan ke dalam media BPA yang sudah ditambahkan Bacto EY 

tellurite enrichment tersebut dan diratakan dengan gelas bengkok. Kemudian diinkubasi 

selama 2 hari pada suhu 35
0
C. Kemudian dilakukan pembacaan jumlah koloni yang 

terbentuk dengan colony counter (SNI, 2011). 

 

2.3.3 Analisa Data 

 

Kelayakan produk ikan gabus asin kering dilihat dari data pengamatan hasil penelitian 

dan dibandingkan dengan baku mutu produk perikanan yang ditetapkan oleh Badan 

Standarisasi Nasional Ikan Asin Kering (SNI, 2009
a
). Hasil pengujian analisa 

mikrobiologi dari ikan asin akan dianalisa lebih lanjut menggunakan SPSS 13.0. Uji beda 

analisa mikrobiologi ikan asin menggunakan metode parametrik test berdasarkan one way 

annova dengan tingkat kepercayaan 95% menggunakan uji Duncan dengan faktor utama 

perbedaan metode pengeringan dan pengemasan yang digunakan. Sedangkan untuk tabel 

dan grafik akan dianalisa menggunakan Microsoft excel (Walpole & Myers, 1995). 




