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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan, menjadi salah satu 

negara dengan potensi sumber daya alam di bidang perikanan yang cukup tinggi. 

Indonesia juga menempati urutan pertama sebagai negara yang paling banyak 

memproduksi ikan tangkap diantara negara-negara Asia Tenggara (Tejomukti, 2015). 

Tentunya dengan hasil produksi yang banyak ini, perlu adanya peningkatan pengolahan 

pada ikan hasil tangkap karena sifat bahan pangan ini yang sangatlah mudah rusak.  

 

Kemudahan ikan untuk rusak dikarenakan tingginya nutrisi yang terkandung dalam bahan 

pangan ini, dan sangatlah cocok untuk ditumbuhi mikroba. Selain itu proses penguraian 

enzimatis juga akan terjadi secara alami pada tubuh ikan yang sudah mati. Untuk 

mencegah proses-proses ini, terdapat berbagai pengolahan untuk memperpanjang masa 

simpan ikan, salah satunya adalah dengan proses penggaraman dan pengeringan.  

 

Pengeringan akan meningkatkan masa simpan ikan dengan menguapkan air yang 

terkandung dalam bahan pangan sehingga kadar air maupun aktivitas air bahan pangan 

tersebut menurun. Sementara itu, dengan penggaraman akan terjadi pengeluaran air dari 

dalam bahan pangan yang juga membantu proses pengeringan menjadi lebih cepat 

dibanding tanpa dilakukannya penggaraman. Penggabungan kedua metode pengolahan 

ini banyak dilakukan di Indonesia dalam membuat ikan asin. Biasanya ikan laut yang 

lebih banyak diolah menjadi ikan asin kering. Pengolahan dalam membuat ikan asin di 

Indonesia masih banyak dilakukan dengan cara tradisional (Ariyani et al.,2015).  

 

Salah satu daerah dengan produksi ikan asin yang masih dilakukan dengan cara 

tradisional adalah di daerah Ujung Batu, Jepara. Salah satu tempat yang memiliki Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) ini menggunakan metode penggaraman basah dan pengeringan 

dengan dijemur di bawah matahari langsung. Penjemuran di bawah matahari langsung 

memiliki resiko pemaparan kontaminan pada produk dan menghasilkan produk yang 

tidak higienis. Metode penggaraman dan pengeringan yang digunakan sebenarnya akan 
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mempengaruhi kualitas produk akhir ikan asin, sehingga perlunya penelitian lebih lanjut 

akan hal tersebut.   

 

Salah satu cara pengeringan yang juga memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber 

panas, tetapi tidak langsung terpapar dengan udara terbuka yaitu dengan menggunakan 

alat Solar Tunnel Dryer (STD). Akan tetapi, penggunaan alat ini juga sangat tergantung 

dari intensitas panas matahari dan tidak dapat digunakan apabila cuaca yang tidak 

mendukung (mendung). Salah satu pengembangan alat yang dilakukan sekarang ini 

adalah memodifikasi STD agar juga dapat berfungsi ketika mendung, yaitu dengan 

menggantikan sumber panas dengan penggunaan kompor LPG yang cukup mudah 

ditemukan dan digunakan, sehingga pengembangannya dinamakan dengan Modified 

Solar Tunnel Dryer (MSTD). Pada alat ini, sumber panas dihasilkan dari kompor yang 

akan memanaskan pipa-pipa dalam suatu kotak yang berfungsi sebagai kolektor panas. 

Dibantu dengan pendorong udara yaitu blower, udara yang melewati kotak koletor panas 

akan membawa panas masuk ke dalam chamber bagian dari STD dan mengeringkan 

sampel yang dipaparkan udara panas tersebut.  

 

Salah satu ikan yang banyak dijumpai di TPI Ujung Batu Jepara adalah ikan beloso. Ikan 

ini bukan merupakan ikan tangkapan utama, melainkan termasuk ikan hasil tangkapan 

samping (HTS) (Muhibuddin, 2010). Ikan beloso termasuk ikan dengan daya jual yang 

rendah, tetapi tidak cukup digemari sebagai ikan untuk konsumsi langsung. Ikan ini 

biasanya digunakan untuk olahan lebih lanjut seperti sebagai bahan baku ikan asin 

(Supriyanti et al.,2013). Kelompok-kelompok nelayan di Ujung Batu Jepara biasanya 

menggunakan metode penggaraman basah (penggaraman dengan larutan garam) dalam 

menghasilkan ikan asin. Namun, sebenarnya terdapat metode penggaraman lain yang 

dapat membantu pengeringan ikan asin menjadi lebih efektif, yaitu dengan metode 

penggaraman kering, dimana pada metode ini akan membuat laju pengeluaran air pada 

ikan yang diasinkan lebih tinggi daripada penggaraman basah (Binici & Kaya, 2017), 

sehingga ikan yang sudah diasinkan ini akan lebih cepat dikeringkan. Pada penelitian ini 

akan dibandingkan pengaruh dari penggaraman basah dan kering terhadap kualitas ikan 

asin beloso yang dihasilkan.  
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1.2. Tinjauan Pustaka  

1.2.1. Ikan Beloso (Saurida tumbil) 

 

Gambar 1. Ikan Beloso 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Ikan beloso merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki harga jual yang rendah dan 

merupakan ikan hasil tangkapan samping yang jumlahnya cukup banyak (Muhibuddin, 

2010). Ikan ini hidup di laut tropis sekitar Asia Pasifik, Australia, Afrika dan Laut Merah 

(Supriyanti et al., 2013). Ikan ini banyak dijumpai di perairan yang banyak terumbu 

karang (perairan demersal) dan dapat hidup di antara air laut dan air tawar. 

 

Ikan beloso banyak diolah menjadi surimi, ikan asin, campuran siomay dan kerupuk 

karena bukan merupakan ikan yang disukai untuk dikonsumsi utuh, karena 

kenampakannya yang kurang menarik dan memiliki banyak duri (Supriyanti et al., 2013). 

Nutrisi yang dimiliki dari ikan beloso ini menurut penelitian Jitesh et al., (2011) yaitu 

kadar air 78,43%, lemak 1,89%, protein 17,15% dan abu 1,59%. Sementara itu, 

berdasarkan analisa proksimat lain, ikan beloso memiliki kadar air sebesar 79,19%, 

protein 16,28%, Lemak 0,29%, abu 1,85%, karbohidrat 0,09% dan energi sebesar 67,93 

kcal.  

 

1.2.2. Ikan Asin  

Ikan asin merupakan produk olahan ikan yang banyak diproduksi dan mudah ditemukan 

di Indonesia karena digemari oleh masyarakat. Pengolahannya terbilang mudah dan 

masih banyak dilakukan secara tradisional, yaitu dengan penggaraman dan pengeringan 

(Ariyani et al., 2015). Kedua proses utama tersebut memberikan efek berkurangnya 

kandungan air dalam ikan sehingga membuat ikan menjadi lebih awet (Tuyu et al., 2014). 
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Ikan asin menjadi salah satu produk olahan ikan terbesar kedua setelah produk ikan beku 

(Chandra, 2016), maka kualitas produk tradisional ini juga perlu dijaga dan sudah 

distandarisasi oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia dengan megeluarkan standar 

ikan asin SNI 2721:2009.  

 

1.2.2.1.Penggaraman 

Penggaraman merupakan salah satu metode pengawetan makanan yang sudah cukup lama 

dilakukan. Garam yang umumnya digunakan, terutama oleh para nelayan dalam 

menggarami hasil tangkapannya adalah garam curah atau krosok (Syahruddin, 2013). 

Penggaraman dapat mengawetkan bahan pangan karena dapat menyebabkan 

terhambatnya pertumbuhan mikroba dan menonaktifkan enzim-enzim dalam bahan 

pangan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses penggaraman pada ikan 

diantaranya adalah kemurnian garam, jumlah garam dan metode penggaraman yang 

digunakan, selain itu kondisi cuaca dan flavor dari produk juga mempengaruhi (Binici & 

Kaya, 2017). 

 

Terdapat 3 metode penggaraman yang umumnya digunakan, yaitu penggaraman kering, 

penggaraman basah, dan kombinasi keduanya. Tujuan utama dilakukannya proses 

penggaraman adalah untuk mengeluarkan air dari ikan dan menggantikannya dengan 

garam, sehingga kadar air dalam ikan akan berkurang. Ion klorin dan natrium akan 

berpindah dari larutan garam masuk ke dalam ikan, kemudian air akan terbawa keluar 

digantikan ion-ion tersebut (Binici & Kaya, 2017). 

 

Pada metode penggaraman kering, digunakan kristal garam yang dicampurkan dengan 

ikan. Ikan yang digunakan ini biasanya sudah dibersihkan dari organ dalam, dan diiris 

melebar hingga cukup tipis agar lebih mudah ditembus garam. Ikan akan disusun 

berlapis-lapis dengan setiap lapisan diselingi dengan lapisan kristal garam. Untuk 

penggaraman basah, digunakan garam yang sudah dilarutkan dengan air (larutan garam). 

Ikan dimasukkan ke dalam larutan dan diletakkan pemberat pada bagian atas lapisan ikan 

agar tidak ada ikan yang terapung (terendam seluruhnya) (Adawyah, 2007).  

 



5 

 

 

Penggaraman kering merupakan metode yang paling mudah dilakukan dalam proses 

curing pada ikan. Terbentuknya larutan garam alami selama dalam proses penggaraman 

ini akan meningkatkan tekanan osmotik yang mempercepat penetrasi garam ke dalam 

ikan. Kekurangan dari metode penggaraman ini adalah perlunya distribusi garam yang 

merata dalam melumuri ikan, karena proses difusi awal yang lambat. Dalam 

penggaraman basah, larutan garam akan secara merata mengenai seluruh bagian ikan, 

sehingga pada awal penggaraman, proses difusi akan berjalan lebih cepat. Namun 

kekuatan curing pada ikan tidak terlalu kuat akibat konsentrasi larutan garam yang akan 

melemah dengan bertambahnya air yang keluar dari ikan pada akhir proses penggaraman 

(Zaitsev et al., 1969). 

 

Hasil penelitian mengenai pengaruh cara penggaraman terhadap mutu ikan lemuru 

(Sardinella longiceps) memperlihatkan bahwa dengan penggaraman kering 

menyebabkan penetrasi garam yang masuk ke dalam tubuh ikan lebih besar dibandingkan 

penggaraman basah, sehingga kadar garam ikan lebih tinggi pada peggaraman kering. 

Kemudian untuk kadar air dan kadar lemak mengalami penurunan, dengan penurunan 

lebih besar terjadi pada penggaraman kering untuk kadar air, sedangkan untuk kadar 

lemak penurunan lebih besar terjadi pada penggaraman basah. Kadar protein pada ikan 

lemur yang digarami dengan penggaraman kering lebih tinggi dari penggaraman basah 

(Syamsiar, 1986). Penelitian pengaruh penggaraman kering dan basah terhadap ikan chub 

(Squalius cephalus) menunjukkan kualitas ikan yang lebih baik dihasilkan dengan 

penggaraman kering, dilihat dari analisa proksimat, fisikokimia, dan mikrobiologi (Binici 

& Kaya, 2017). 

 

1.2.2.2.Pengeringan 

Pengeringan adalah penguapan air dari bahan yang menggunakan suatu proses 

perpindahan panas dan perpindahan massa yang terjadi secara serempak, dimana media 

panas digunakan untuk menguapkan air dari permukaan bahan ke media pengering 

berupa udara (Rahayoe et al., 2008). Dengan menurunnya kadar air sebagian besar 

aktivitas enzim dalam bahan pangan akan terhambat dan juga menghambat pertumbuhan 

mikroba yang sangat menggunakan air bebas untuk bertumbuh (Asgar et al., 2013).  
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Teknik pengeringan yang banyak digunakan masyarakat merupakan cara konvensional 

yaitu penjemuran di bawah terik sinar matahari. Cara ini kurang efektif karena sangat 

bergantung pada kondisi cuaca dan memerlukan waktu yang cukup lama yakni 2 hari dan 

menghasilkan produk yang kurang higienis karena produk terkontaminasi dengan debu 

atau kontaminan yang ada di udara (Asgar et al., 2013).  

 

1.2.2.2.1. Solar Tunnel Dryer 

Pengeringan dengan Solar Tunnel Dryer, memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber 

energi. Bagian penting dari alat ini terdiri dari kolektor panas, bagian pengeringan produk 

(tunnel) dan fan untuk mendorong udara. Desain dari pengering ini membuat suhu 

semakin meningkat dengan semakin panjangnya bagian kolektor panas (Reza et al., 

2009).  Penggunaan fan pada STD membuat aliran udara dalam alat, sehingga uap air 

yang terevaporasi dapat dikeluarkan atau tidak terperangkap dalam STD. Energi yang 

dibutuhkan untuk menggerakan fan ini sangat rendah, sehingga dapat dihasilkan dari 

sebuah photovoltaic untuk menghasilkan listrik yang akan menggerakan fan. Untuk 

bagian kolektor, dibuat bewarna hitam dan bahan yang bersifat menyerap panas. Radiasi 

panas matahari masuk melalui tutup transparan baik pada bagian kolektor juga bagian 

tunnel pengering. Panas pada bagian kolektor tentunya lebih banyak karena terkumpul 

oleh bahan hitam tersebut. Udara dari luar akan masuk melalui fan dan terdorong melalui 

kolektor ke bagian tunnel dengan membawa panas. Udara panas ini kemudian memapar 

produk dan menguapkan air dalam produk menjadi kering. Dengan panjang 18 meter dan 

lebar 2 meter, alat ini dapat mencapai kapasitas 200 kg.  

 
Gambar 2. Rancangan Solar Tunnel Dryer 
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Berbagai penelitian mengenai pengeringan dengan STD sudah dilakukan untuk 

mengeringkan buah, sayur, serealia, kacang, rempah, bahkan ikan dan daging, dimana 

hasilnya cukup bagus (El-Shiatry et al., 1991, dan Bala, 1997). Pada penelitian yang 

dilakukan sebelumnya, STD tipe Hohenheim yang dibuat dengan material-material lokal 

yang tersedia, STD ini sangat cocok untuk mengeringkan ikan silver jew yang digarami 

dengan suhu 35-52oC selama 5 hari, menghasilkan produk tanpa adanya kontaminasi dan 

kerusakan. Terdapat ruangan khusus untuk meletakan bahan pangan, sehingga tidak 

terjadi kontak langsung dengan udara lingkungan dan penggunaan sumber energi 

alternatif yang bebas polusi dan emisi menjadi keuntungan dari alat STD (Chaudhari & 

Salve, 2014). 

1.2.2.2.2. Modified Solar Tunnel Dryer 

Penelitian ini menggunakan alat modifikasi yang dikembangkan di Fakultas Teknologi 

Pertanian UNIKA Soegijapranata yang disebut Modified Solar Tunnel Dryer. Modifikasi 

yang dilakukan berupa penggantian sumber panas berupa kompor dengan bahan bakar 

LPG untuk membuat STD tetap efektif ketika cuaca sedang mendung dan tidak 

mendukung matahari menjadi sumber pemanas utama. Energi untuk pengeringan sendiri 

dapat diperoleh dari berbagai sumber energi, seperti bahan bakar minyak atau fosil, energi 

listrik, energi solar, gas dan lain sebagainya (Aziz et al., 2016). LPG sendiri merupakan 

bahan bakar campuran antara gas propana dan butana yang berbentuk cair akibat adanya 

tekanan yang diaplikasikan pada tabung penampung LPG (Lestari & Hartono, 2012) 

 

Rangkaian utama pada alat ini adalah kompor, pipa kolektor (jenis pipa galvanum), dan 

gas LPG. Kompor dan pipa kolektor dibuat menjadi satu tempat kotak yang dibuat dari 

baja ringan dan dilapisi asbes dengan ukuran 100 x 60 x 127 cm. Kompor diletakkan 

dibagian bawah kotak, dengan diatasnya diletakkan pipa-pipa galvanum yang akan 

menyimpan panas ketika kompor dinyalakan. Panas pada pipa-pipa ini kemudian akan 

didorong oleh udara dari blower menuju area pengeringan berupa chamber yang 

merupakan bagian dari STD. Sumber panas ini berasal dari pembakaran gas LPG oleh 

kompor. Oleh karena itu, pengontrolan suhu pada MSTD dapat dilakukan dengan 

mengatur besar kecilnya api kompor yang terpengaruhi tekanan gas pada regulator tabung 

gas LPG (Lestari & Hartono, 2012).  
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Gambar 3. Rangkaian Alat Modified Solar Tunnel Dryer  

 

Penelitian penggunaan MSTD sebagai alat pengeringan ini hanya baru dilakukan pada 

pembuatan simplisia kunyit. Pada penelitian pengaruh pretreatment pada kunyit yang 

dikeringkan dengan MSTD. Kemudian penelitian lain berupa perbandingan pengeringan 

kunyit dengan STD dan MSTD serta pengaruh peletakan tray-nya pada masing-masing 

pengeringan. Hasil dari kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa MSTD dapat 

digunakan sebagai alat pengeringan untuk kunyit dengan tetap menjaga kualitasnya dan 

masih dapat berfungsi ketika cuaca sedang mendung yang tidak mendukung pengeringan 

dengan STD. Dari perbandingan waktu pengeringan kunyit antara STD dan MSTD, 

penggunaan MSTD lebih cepat 15 menit untuk mengeringkan kunyit dengan kadar air di 

bawah 7%.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh metode penggaraman 

basah dan kering serta alat pengeringan berupa solar tunnel dryer dan modified solar 

tunnel dryer terhadap kualitas fisikokimia dan mikrobiologi ikan asin beloso (Saurida 

tumbil). 

 


