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4. PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini, pengeringan ikan asin gabus dilakukan selama 8 jam, dengan tiga 

macam metode pengeringan yakni open air sun drying dengan suhu 36
0
C-56

0
C, solar tent 

drying dengan suhu 40
0
C-60

0
C, dan solar tunnel drying dengan suhu 50

0
C-72

0
C.  

  

4.1 Pengujian Karakteristik Kimia Ikan Asin Gabus 

 

Pengujian karakteristik kimia ikan asin gabus meliputi uji kadar air, abu, garam, lemak, 

protein, dan karbohidrat. Perubahan kadar air selama proses pengeringan akan sangat 

berpengaruh pada perubahan komponen lain seperti abu, garam, lemak, protein, dan 

karbohidrat. Berkurangnya molekul air selama pengeringan akan menyebabkan kadar air 

dalam bahan yang terukur rendah, sedangkan senyawa seperti protein, lemak, karbohidrat, 

dan mineral akan meningkat konsentrasinya di dalam bahan pangan (Rahmani et al, 2007). 

Berdasarkan hasil pengujian kadar air (Tabel 1), seluruh sampel ikan asin gabus yang diolah 

dengan tiga metode pengeringan yang berbeda telah memiliki kadar air kurang dari 40%. 

Hasil yang diperoleh ini telah sesuai dengan persyaratan dari SNI yaitu bahwa kadar air 

maksimal untuk ikan asin adalah 40% (SNI 2721.1-2009).  

 

Kadar air mula-mula ikan gabus 68,98±0,25%. Adanya penambahan garam kadar air ikan 

gabus cenderung menurun (Tabel 1). Penambahan garam mengakibatkan air dalam ikan 

gabus berdifusi keluar dari jaringan  ikan gabus (Desrosier,1988). Jika dibandingkan antar 

metode pengeringan, ikan asin gabus yang dikeringkan dengan open air sun drying memiliki 

kadar air tertinggi. Hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan suhu pengeringan. 

Makin tinggi suhu, jumlah uap air yang teruapkan juga makin banyak. Pada pengeringan 

dengan metode solar tunnel drying dan solar tent drying, suhu selama pengeringan lebih 

tinggi daripada suhu pada metode open air sun drying. Hal dapat dikarenakan pada solar 

tunnel dryer terdapat solar thermal collector, dimana alat ini dapat memerangkap panas sinar 

matahari. Selain itu alat ini juga dilengkapi kipas yang berfungsi untuk mengalirkan udara 

panas, sehingga udara panas dapat dialirkan secara langsung pada produk yang dikeringkan 

(Ellicin, 2005). Sedangkan pada solar tent dryer dilengkapi dengan plastik polyethylene yang 

dapat memerangkap panas, sehingga suhu di dalam tenda akan meningkat. Udara dalam tenda 
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yang semula dingin akan menjadi panas. Udara panas akan mengalir dan diserap secara 

langsung oleh permukaan bahan pangan (Olokor et al, 2009).  

 

Berdasarkan hasil pengujian kadar abu (Tabel 1), kadar abu tertinggi terdapat pada ikan asin 

gabus yang dikeringkan dengan metode solar tunnel drying. Adanya penambahan garam 

meningkatkan hasil pengukuran kadar abu. Pada saat garam ditambahkan terjadi  proses 

osmosis dimana molekul garam masuk ke dalam tubuh ikan, molekul air tertarik keluar dari 

tubuh ikan berganti dengan molekul garam, sehingga jumlah mineral (terutama natrium) 

bertambah, sehingga kadar abu semakin meningkat (Harmayani, 2000). Jumlah molekul air 

yang teruapkan pada pengeringan dengan solar tunnel dryer lebih banyak daripada 2 metode 

pengeringan yang lain (Tabel 1), sehingga konsentrasi mineral yang terukur dalam ikan asin 

gabus lebih tinggi.  

 

Seluruh sampel ikan asin gabus yang diolah dengan tiga metode pengeringan yang berbeda 

telah memiliki kadar garam kurang dari 20% (Tabel 1). Hasil yang diperoleh ini telah sesuai 

dengan persyaratan dari SNI yaitu bahwa kadar garam maksimal untuk ikan asin adalah 20%. 

Pengolahan ikan gabus segar menjadi ikan asin gabus menggunakan proses penggaraman 

dengan metode penggaraman kering, yakni garam sebanyak 20% dari berat ikan ditaburkan 

secara langsung ke tubuh ikan, sehingga konsentrasi garam yang masuk ke dalam tubuh ikan 

lebih tinggi (Abbas, 2005).  

 

Kadar protein pada ikan gabus cenderung mengalami peningkatan setelah dilakukan 

pengeringan dan penggaraman (Tabel 1). Kadar protein tertinggi dimiliki oleh ikan asin  

gabus yang dikeringkan dengan menggunakan solar tunnel drying. Hal ini dapat dikarenakan 

NaCl yang terkandung dalam garam dapat berinteraksi dengan protein. Jika NaCl 

ditambahkan dalam konsentrasi rendah  maka  menyebabkan protein mengalami salting in 

dan bila NaCl ditambahkan dalam konsentrasi tinggi  maka protein mengalami salting out. 

Pada proses salting in,  protein akan  lebih  mudah  larut, sebaliknya pada proses salting out 

protein mengendap dan tidak mudah larut (Hadiwiyoto, 1993). Pada proses penggaraman 

ikan gabus digunakan metode penggaraman kering, sehingga konsentrasi garam yang 

terkandung pada ikan gabus tinggi. Hal ini menyebabkan protein dalam ikan gabus 

mengalami salting out, protein menjadi tidak mudah larut dan cenderung mengendap, 

sehingga kadar protein ikan gabus cenderung meningkat. Proses pengeringan dapat 

mengurangi molekul air sehingga menyebabkan kadar air dalam bahan yang terukur rendah, 
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sedangkan senyawa seperti protein akan meningkat konsentrasinya di dalam bahan pangan 

(Rahmani et al, 2007).  

 

Kadar lemak pada ikan gabus yang digarami dan dikeringkan lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan kadar lemak pada ikan gabus segar. Kadar lemak pada ikan gabus segar ialah 

0,95±0,04% (Tabel 1), hal ini menunjukkan bahwa kadar lemak ikan gabus segar kurang dari 

2%. Bila kadar lemak ikan kurang dari 2%, proses penetrasi garam masuk ke dalam tubuh 

ikan menjadi lebih cepat (Harmayani, 2000), sehingga molekul air dalam tubuh ikan  semakin 

cepat berdifusi keluar. Kadar air dalam tubuh ikan menjadi lebih rendah. Dengan adanya 

proses lanjutan yakni proses pengeringan, molekul air dalam tubuh ikan semakin menurun. 

Berkurangnya molekul air menyebabkan kadar air dalam bahan yang terukur rendah, 

sedangkan senyawa seperti protein, lemak, karbohidrat, dan mineral meningkat 

konsentrasinya di dalam bahan pangan (Rahmani et al, 2007). Kadar lemak tertinggi dimiliki 

oleh ikan asin gabus yang dikeringkan dengan menggunakan solar tunnel drying. Hal ini 

dapat dikarenakan jumlah air yang teruapkan pada  pengeringan dilakukan dengan solar 

tunnel dryer lebih banyak daripada kedua metode pengeringan yang lain (nampak dari hasil 

pengukuran kadar air Tabel 1), sehingga konsentrasi lemak yang terukur meningkat. 

 

Kadar karbohidrat tertinggi dimiliki oleh ikan asin gabus yang dikeringkan dengan 

menggunakan solar tunnel drying. Sedangkan pada kedua pengeringan yang lain tidak 

terdapat perbedaan yang nyata. Hal ini dapat dikarenakan jumlah air yang teruapkan pada 

pengeringan dilakukan dengan solar tunnel drying lebih banyak daripada 2 metode 

pengeringan yang lain (Tabel 1), sehingga konsentrasi karbohidrat yang terukur meningkat.  

 

4.2 Pengujian Karakteristik Mikrobiologi Ikan Asin Gabus 

 

Pengujian karakteristik mikrobiologi ikan asin gabus meliputi uji angka lempeng total 

bakteri, isolasi bakteri koliform, dan pendugaan bakteri Escherichia coli. Berdasarkan hasil 

pengujian angka lempeng total bakteri (Tabel 2), seluruh sampel ikan asin gabus yang diolah 

dengan tiga metode pengeringan yang berbeda telah memiliki angka lempeng total kurang 

dari 100.000 koloni/g. Hasil yang diperoleh ini telah sesuai dengan persyaratan dari SNI yaitu 

bahwa angka lempeng total maksimal untuk ikan asin adalah 100.000 koloni/g (SNI 2721.1-

2009).  
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Angka lempeng total bakteri cenderung mengalami penurunan setelah dilakukan 

penggaraman dan pengeringan (Tabel 2). Setelah dilakukan penggaraman maka jumlah 

bakteri pada ikan gabus tersebut mengalami penurunan. Konsentrasi garam yang tinggi dan 

menyusutnya cairan dalam tubuh ikan menghentikan proses autolisis. Penambahan garam 

dapat memberi efek pengawetan karena garam juga mampu untuk menurunkan Aw, 

menurunkan kelarutan oksigen, serta mengganggu keseimbangan ionik sel mikroorganisme 

karena terjadi peningkatan proton di dalam sel (Afrianto & Liviawaty, 1989). Penambahan 

garam juga menyebabkan kadar air dalam tubuh ikan menurun, sehingga semakin sedikit air 

yang dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu penambahan garam 

juga menyebabkan sel bakteri mengalami lisis, sehingga jumlah mikroorganisme pada ikan 

akan menurun (Rahmani et al, 2007).   

 

Angka lempeng total tertinggi dimiliki oleh ikan asin gabus yang dikeringkan dengan 

menggunakan open air sun drying. Hal ini dapat dikarenakan pengeringan dengan metode 

open air sun drying dilakukan di tempat terbuka sehingga bahan menjadi mudah 

terkontaminasi (Handoyo et al, 2006). Sedangkan pengeringan dengan menggunakan kedua 

metode yang lain dilakukan di dalam alat yang memiliki penutup, sehingga kebersihan ikan 

asin menjadi lebih terjaga dan bahan tidak mudah terkontaminasi.  

 

Suhu pengeringan pada metode open air sun drying lebih rendah dibandingkan suhu 

pengeringan kedua metode yang lain, sehingga jumlah molekul air yang dapat teruapkan pada 

proses pengeringan dengan open air sun drying juga lebih sedikit. Semakin sedikit air yang 

teruapkan dalam proses pengeringan, maka semakin banyak pula air yang dapat digunakan 

mikroorganisme untuk tumbuh sehingga jumlah mikroorganisme pada ikan asin gabus yang 

dikeringkan dengan open air sun drying lebih banyak dibandingkan kedua metode 

pengeringan yang lain.  

 

Jumlah bakteri koliform juga menjadi indikator dalam penelitian ini, hal ini dapat 

dikarenakan tempat hidup ikan adalah air, di dalam air banyak terdapat bakteri koliform 

seperti E. coli (Okeyo et al., 2011). Jumlah bakteri koliform menjadi salah satu indikator 

penting dalam penentuan kualitas ikan asin. Isolasi bakteri koliform akan dilakukan melalui 

dua tahapan, yakni presumptive test dan confirmed test. Berdasarkan hasil presumptive test 

diduga ada keberadaan koliform dengan ditandai terbentuknya gas pada tabung Durham 

(tabung positif) pada sampel ikan asin yang dikeringkan baik dengan open air sun drying, 
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solar tent drying, dan solar tunnel drying (Tabel 3 dan Gambar 6). Sifat dari bakteri golongan 

koliform adalah berbentuk batang, tidak dapat membentuk spora, gram negatif, hidup aerob 

atau anaerob fakultatif, dan dapat meragikan laktosa dengan membentuk gas, sehingga pada 

saat ditumbuhkan pada lactose broth pertumbuhan bakteri koliform ditandai dengan 

terbentuknya gas (Suriawiria, 1996). Jumlah bakteri koliform tertinggi diduga dimiliki oleh 

ikan asin gabus yang dikeringkan dengan menggunakan open air sun drying (Tabel 3).  

 

Berdasarkan hasil penegasan bakteri koliform (Tabel 4 dan Gambar 7) maka diperoleh 

jumlah bakteri koliform tertinggi dimiliki oleh ikan gabus yang dikeringkan dengan 

menggunakan open air sun drying. Pengeringan dengan open air sun drying dilakukan di 

tempat terbuka dan tanpa penutup, sehingga lebih mudah terkontaminasi baik oleh debu, 

tanah, bahkan uap air, sehingga jumlah bakteri koliform lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan kedua metode pengeringan yang lain (Handoyo et al, 2006). Keberadaan bakteri 

koliform sangat terkait dengan sanitasi. Jenis bakteri koliform ini dapat berada di mana saja, 

asal terdapat nutrisi yang cukup untuk mempertahankan keberadaan bakteri ini.  Keberadaan 

bakteri koliform merupakan indikasi bagi keberadaan organisme patogen lainnya (Suriawiria, 

1996). 

 

Semakin tinggi suhu pengeringan ikan asin yang digunakan maka kadar air dari bahan akan 

semakin berkurang sehingga pertumbuhan bakteri koliform menjadi terhambat. Suhu 

pertumbuhan bakteri koliform antara 10
0
C-46,5

0
C (Suriawiria, 1996). Pada pengeringan open 

air sun drying suhu yang digunakan berkisar antara 36
0
C-56

0
 C, lebih rendah dari kedua 

pengeringan yang lain, sehingga jumlah bakteri koliform yang terhambat pertumbuhannya 

menjadi lebih sedikit. Pada solar tunnel drying suhu yang digunakan berkisar antara 50
0
C-

72
0
C, pertumbuhan bakteri koliform akan terhambat. 

 

Escherichia coli merupakan bakteri indikator kemungkinan kontaminasi air oleh bakteri 

koliform yang dapat berasal dari feses (Suhardi, 1991). Bakteri Escherichia coli mempunyai  

sifat sebagai: Gram negatif berbentuk batang, tidak membentuk spora dan mampu 

memfermentasikan kaldu laktosa pada temperatur 37
0
C dengan membentuk asam dan gas  

dalam waktu 48 jam. Bakteri Escherichia coli merupakan bakteri yang dapat berada di mana 

saja, asal terdapat nutrisi yang cukup untuk mempertahankan keberadaannya. Bakteri ini 

dapat berada pada tanah, air, udara, tangan para pegawai, peralatan (Suriawiria, 1996). Maka 

kebersihan dalam setiap proses pengolahan ikan menjadi ikan asin harus dijaga. 
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Berdasarkan hasil pengujian bakteri Escherichia coli (Tabel 5 dan Gambar 8), seluruh sampel 

ikan asin gabus yang diolah dengan tiga metode pengeringan yang berbeda memiliki jumlah 

bakteri Escherichia coli kurang dari 3 koloni/g. Hasil yang diperoleh ini telah sesuai dengan 

persyaratan dari SNI yaitu bahwa jumlah bakteri Escherichia coli maksimal untuk ikan asin 

adalah 3 koloni/g (SNI 2721.1-2009). Jumlah Escherichia coli terendah dimiliki oleh ikan 

gabus yang dikeringkan dengan menggunakan solar tunnel drying. Pada pengeringan  dengan 

solar tunnel drying suhu yang digunakan berkisar antara 50
0
C-72

0
C. Sedangkan suhu 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli antara 20
0
C-46

0
C (Suriawiria, 1996). Maka jumlah 

bakteri Escherichia coli yang terhambat pertumbuhannya menjadi lebih tinggi.  

 

4.3 Pengujian Karakteristik Sensori Ikan Asin Gabus 

 

Pengujian sensori ikan asin gabus dilakukan dua kali yakni pada ikan asin gabus dan ikan 

gabus goreng. Pengujian karakteristik sensori pada ikan asin gabus meliputi kenampakan, 

aroma, tekstur, dan keberadaan jamur secara visual. Kenampakan, aroma, dan tekstur ikan 

asin gabus yang paling disukai oleh panelis adalah ikan asin gabus yang dikeringkan dengan 

menggunakan solar tunnel drying (Tabel 6 dan Gambar 9). Sedangkan untuk keberadaan 

jamur secara visual tidak terdapat perbedaan yang nyata untuk semua sampel ikan asin gabus. 

Seluruh nilai  atribut sensori dari ikan asin gabus dengan berbagai metode pengeringan 

(Tabel 6), telah sesuai dengan persyaratan SNI yakni nilai minimal untuk seluruh atribut 

sensori pada ikan asin ialah 7. 

 

Ikan asin gabus yang dikeringkan dengan solar tunnel drying memiliki penampakan warna 

yang kecoklatan, utuh, bersih, dan lebih kering sehingga lebih disukai oleh para panelis. Hal 

ini dapat dikarenakan suhu pengeringan solar tunnel drying lebih tinggi daripada kedua 

metode pengeringan yang lain, sehingga warna produk yang dihasilkan kecoklatan dan 

produk memiliki penampakan yang lebih kering. Suhu yang tinggi akan menyebabkan 

terjadinya reaksi maillard terjadi lebih cepat. Reaksi maillard merupakan reaksi antara 

karbohidrat dan protein sehingga menyebabkan pembentukan warna coklat pada suatu produk 

(Fellows, 2000). Adanya perbedaan suhu pengeringan yang digunakan juga menyebabkan 

adanya perbedaan tekstur dan warna produk yang dihasilkan (Labuza et al, 2004).  

 

Aroma dari ikan asin gabus yang dikeringkan dengan solar tunnel drying juga paling disukai 

oleh para panelis. Namun tidak terdapat perbedaan yang nyata dengan ikan asin gabus yang 
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dihasilkan dari kedua pengeringan yang lain. Perbedaan jenis pengeringan yang dilakukan 

dalam proses pengolahan ikan asin gabus, tidak mempengaruhi aroma ikan asin gabus yang 

dihasilkan.  

 

Ikan asin gabus yang dikeringkan dengan solar tunnel drying juga memiliki tekstur yang 

lebih kering dan keras. Hal ini dapat dikarenakan pada pengeringan dengan solar tunnel 

drying,  jumlah air yang diuapkan juga lebih tinggi, sehingga kadar air menjadi rendah, 

akibatnya tekstur ikan asin gabus yang dihasilkan menjadi lebih keras. Menurut Irawan 

(1995), konsumen lebih menyukai tekstur ikan asin yang kering dan keras dibandingkan 

dengan tekstur ikan asin yang basah dan lunak. 

 

Berdasarkan hasil pengujian sensori ikan asin gabus (Tabel 6), pada seluruh sampel ikan asin 

gabus tidak terdapat perbedaan nyata untuk atribut keberadaan jamur secara visual. Seluruh 

sampel ikan asin gabus diberikan skor 9 oleh panelis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat jamur pada seluruh sampel ikan asin. 

 

Pengujian sensori dilakukan pula pada ikan asin gabus yang telah digoreng dengan metode 

rangking hedonik. Atribut sensori yang diujikan pada ikan gabus goreng meliputi tekstur, 

aroma, dan rasa. Ikan asin gabus digoreng pada suhu 180
0
C selama 3 menit. Dalam proses 

penggorengan minyak digunakan 2 kali untuk setiap perlakuan pengeringan. Berdasarkan 

hasil pengujian sensori ikan asin gabus goreng (Tabel 7), sampel ikan asin gabus yang 

dikeringkan dengan solar tunnel drying paling disukai tekstur dan aromanya oleh para panelis 

setelah dilakukan proses penggorengan. Sedangkan ikan asin gabus yang dikeringkan dengan 

open air sun drying paling disukai rasanya oleh para panelis setelah dilakukan proses 

penggorengan. Namun tidak terdapat perbedaan yang nyata terhadap seluruh atribut sensori 

ikan asin gabus yang dikeringkan dengan berbagai metode pengeringan setelah dilakukan 

penggorengan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penggunaan metode pengeringan yang 

berbeda pada proses pengolahan ikan asin gabus tidak mempengaruhi tingkat kesukaan 

panelis terhadap tekstur, aroma, rasa ikan asin gabus setelah dilakukan proses 

pengggorengan. Menurut Gaman & Sherrington (1994), penggorengan merupakan 

pengolahan makanan dengan suhu tinggi, yaitu sekitar 180
o
C yang digunakan untuk 

mengubah kualitas bahan pangan. Penggunaan minyak dalam proses penggorengan ini 

berfungsi sebagai penghantar panas dan penambah rasa gurih bahan pangan. Selama proses 

penggorengan bahan akan mengalami perubahan fisik, kimia, dan sifat sensori.  
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Perlakuan penggorengan menyebabkan kadar air dalam ikan asin semakin berkurang, 

sehingga seluruh sampel ikan asin gabus teksturnya berubah menjadi lebih keras. Proses 

penggorengan berpengaruh terhadap warna dari ikan asin gabus, warnanya menjadi lebih 

gelap, aroma menjadi lebih kuat, serta rasa menjadi lebih gurih. Menurut Fellows (2000), 

Proses penggorengan dapat menimbulkan beberapa akibat, antara lain rasa yang lebih gurih, 

bahan pangan menjadi lebih kering sehingga Aw pada bahan pangan turun dan pertumbuhan 

mikroorganisme terhambat, warna pada bahan mengalami perubahan karena pada saat 

penggorengan terjadi reaksi maillard yang menyebabkan bahan pangan yang digoreng 

berwarna lebih gelap. 

 

Secara keseluruhan, ikan asin gabus goreng yang paling disukai panelis adalah ikan asin 

gabus yang dikeringkan dengan menggunakan solar tunnel drying. Berdasarkan uji 

pendekatan dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

nyata tingkat kesukaan panelis terhadap ikan asin gabus pada berbagai metode pengeringan 

setelah dilakukan proses penggorengan. Perbedaan kesukaan tekstur, aroma, dan kenampakan 

pada ikan asin gabus (Tabel 6) menjadi hilang ketika dilakukan proses penggorengan. 

Sehingga ditetapkan bahwa perbedaan metode pengeringan tidak berpengaruh secara nyata 

terhadap tingkat kesukaan panelis pada ikan asin gabus setelah dilakukan proses 

penggorengan. 




