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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Profil Suhu  

Hasil penelitian mengenai profil suhu dalam alat STD dan MSTD selama pengeringan 

ikan asin beloso dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8. Pengeringan dilakukan selama 

Agustus-September 2018 dengan cuaca cerah dan berawan.  

 

 

Gambar 7. Profil Suhu dalam STD 

 

 

Gambar 8. Profil Suhu dalam Chamber Rangkaian Alat MSTD 

 

Pada Gambar 7 dan 8 menunjukkan grafik suhu dalam alat STD dan MSTD. Pada gambar 

7 terlihat suhu yang berubah-berubah setiap jamnya dan rentang suhu setiap kali 

pengeringan sangatlah berbeda-beda, tergantung dari cuaca pada hari itu. Pada pukul 
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tersebut juga, suhu STD mengalami naik turun dengan rata-rata suhu tertinggi pada pukul 

13.00 WIB, yaitu mencapai 78,80 ± 16,26oC yang kemudian terjadi penurunan suhu terus 

menerus. Untuk optimalnya, suhu pengeringan dengan alat STD terjadi dari pukul 10.00 

hingga 13.30 WIB. Untuk waktu pengeringan dimulai pada pukul 9.00 WIB dengan suhu 

awal 47,2oC. Untuk suhu pengeringan pada MSTD dapat dikontrol dengan rentang antara 

55-70oC, tidak seperti STD. Waktu pengeringan MSTD juga lebih singkat, yaitu selama 

8 jam. Suhu dipantau setiap 30 menit dengan suhu awal rata-rata 56,60 ± 2,30oC.  

 

3.2. Analisa Kualitas Fisikokimia 

Analisa kualitas fisikokimia yang dilakukan berupa pengujian kadar air, aktivitas air dan 

kadar lemak.  

 

3.2.1. Kadar Air 

Hasil penelitian tentang kadar air pada sampel ikan segar, sampel ikan sebelum dan 

setelah pengeringan dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

 Tabel 1. Kadar Air Sebelum dan Setelah Pengeringan 

Sampel Perlakuan Kadar Air (%) 

Ikan Segar  78,170 ± 0,279 

Setelah Penggaraman 
Penggaraman Basah 74,165 ± 4,117 

Penggaraman Kering 73,278 ± 3,603 

Setelah Pengeringan STD 
Penggaraman Basah 27,295 ± 3,680 a1 

Penggaraman Kering 15,857 ± 3,639 a2 

Setelah Pengeringan MSTD 
Penggaraman Basah 33,695 ± 2,313 b1 

Penggaraman Kering 23,053 ± 4,399 b2 

Keterangan : 

1. Semua nilai yang tertera merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi 

2. Hasil dengan superscript alphabet yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan yang 

nyata antar perlakuan alat pengeringan pada uji Independent T-test dengan tingkat kepercayaan 

95% (p<0.05) 

3. Hasil dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan yang 

nyata antar perlakuan metode penggaraman pada uji Independent T-test dengan tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05) 

 

Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa penggaraman dan pengeringan menurunkan kadar air 

ikan. Pada perlakuan penggaraman, penggaraman kering menghasilkan kadar air yang 

lebih rendah dibanding sampel dengan penggaraman basah, baik setelah pengaraman, 

maupun setelah pengeringan. Jika dibandingkan kadar air dengan alat pengering yang 
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berbeda, kadar air pada sampel hasil pengeringan MSTD lebih tinggi dibandingkan kadar 

air pada sampel hasil pengeringan STD. Keseluruhan dari sampel hasil pengeringan 

memperlihatkan kadar air di bawah 40% yang sesuai dengan standar SNI.  

 

3.2.2. Aktivitas Air 

Hasil penelitian tentang analisa aktivitas air pada sampel ikan segar, sampel ikan sebelum 

dan setelah pengeringan dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Nilai Aktivitas Air Sebelum dan Setelah Pengeringan 

Sampel Perlakuan Aktivitas Air 

Ikan Segar  0,947 ± 0,002 

Setelah Penggaraman 
Penggaraman Basah 0,910 ± 0,001 

Penggaraman Kering 0,884 ± 0,010 

Setelah Pengeringan STD 
Penggaraman Basah 0,690 ± 0,011 a1 

Penggaraman Kering 0,649 ± 0,013 a2 

Setelah Pengeringan MSTD 
Penggaraman Basah 0,729 ± 0,010 b1 

Penggaraman Kering 0,699 ± 0,011 b2 

Keterangan : 

1. Semua nilai yang tertera merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi 

2. Hasil dengan superscript alphabet yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan yang 

nyata antar perlakuan alat pengeringan pada uji Independent T-test dengan tingkat kepercayaan 

95% (p<0.05) 

3. Hasil dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan yang 

nyata antar perlakuan metode penggaraman pada uji Independent T-test dengan tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05) 

 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggaraman dan pengeringan berpengaruh 

dalam menurunkan aktivitas air pada ikan. Hasil ikan asin beloso dari keseluruhan 

perlakuan menghasilkan aktivitas air yang berkisar pada nilai 0,6-0,7. Perlakuan 

penggaraman kering memiliki nilai aktivitas air yang lebih kecil dibanding penggaraman 

basah. Untuk perlakuan alat pengering, nilai aktivitas air sampel setelah pengeringan 

dengan STD memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan sampel setelah 

pengeringan dengan MSTD.  

 

3.2.3. Kadar Lemak 

Hasil penelitian tentang analisa kadar lemak pada sampel ikan segar, sampel ikan sebelum 

dan setelah pengeringan dapat dilihat pada Tabel 3. Kadar lemak pada sampel ikan segar 

memiliki nilai yang lebih rendah dibadingkan setelah dilakukan penggaraman baik 
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dengan penggaraman basah dan kering. Kemudian setelah dikeringkan, kadar lemaknya 

mengalami penurunan pada sampel setelah pengeringan STD, tetapi meningkat pada 

sampel setelah pengeringan MSTD. 

 

Tabel 3. Kadar Lemak Sebelum dan Setelah Pengeringan 

Sampel Perlakuan Kadar Lemak (%) 

Ikan Segar  0,772 ± 0,073 

Setelah Penggaraman 
Penggaraman Basah 1,196 ± 0,096 

Penggaraman Kering 1,824 ± 0,108 

Setelah Pengeringan STD 
Penggaraman Basah 2,294 ± 0,159 a1 

Penggaraman Kering 2,768 ± 0,311 a1 

Setelah Pengeringan MSTD 
Penggaraman Basah 4,307 ± 0,900 b1 

Penggaraman Kering 5,792 ± 0,869 b1 

Keterangan : 

1. Semua nilai yang tertera merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi 

2. Hasil dengan superscript alphabet yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan yang 

nyata antar perlakuan alat pengeringan pada uji Independent T-test dengan tingkat kepercayaan 

95% (p<0.05) 

3. Hasil dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan yang 

nyata antar perlakuan metode penggaraman pada uji Independent T-test dengan tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05) 

 

Dilihat dari uji independent t-test, sampel dengan perlakuan penggaraman basah maupun 

kering tidak berpengaruh terhadap kadar lemak. Untuk hasil dari perlakuan alat 

pengeringan akan mempengaruhi kadar lemak ikan asin, dimana sampel ikan asin dengan 

alat pengering MSTD memiliki kadar lemak yang lebih tinggi.  

 

3.3. Analisa Kualitas Mikrobiologi 

3.3.1. Total Koloni Bakteri 

Hasil penelitian tentang total koloni bakteri pada sampel ikan asin beloso setelah 

penggaraman dan pengeringan dapat dilihat pada Tabel 4. Pengolahan dalam pembuatan 

ikan asin mengakibatkan jumlah cemaran bakteri pada ikan beloso menurun. Hal ini 

terihat ketika TPC bakteri berdasarkan data Meena et al., (2015) dibandingkan dengan 

data TPC bakteri ikan asin beloso yang lebih sedikit. Hasil TPC Bakteri pada sampel ikan 

asin beloso yang sudah dikeringkan memperlihatkan bahwa sampel ikan asin dengan 

pengeringan MSTD memiliki koloni bakteri yang lebih banyak dari ikan asin dengan 

pengeringan STD. Baik itu dengan penggaraman basah ataupun kering. Untuk pengaruh 

perlakuan penggaraman, dilihat dari hasil pengeringan dengan MSTD, penggaraman 
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basah memiliki koloni bakteri yang lebih banyak dibandingkan dengan penggaraman 

kering. Produk ikan asin yang dihasilkan pada penelitian ini secara keseluruhan 

menghasilkan Angka Lempeng Total kurang dari 1,0 x 105 yang memenuhi persyaratan 

SNI.  

 

Tabel 4. Banyaknya Koloni Bakteri Pada Sampel Ikan Asin Beloso 

Sampel Perlakuan 
TPC Bakteri 

(koloni/gr) 

Keterangan 

jumlah 

(koloni/gram) 

Ikan segar*  1,0 × 105  100.000 

Setelah Pengeringan STD 
Penggaraman Basah < 2,5 × 102 61 

Penggaraman Kering < 2,5 × 102 44 

Setelah Pengeringan MSTD 
Penggaraman Basah 6,3 × 102 630 

Penggaraman Kering 5,2 × 102 520 

*) Sumber Meena et al., 2015 

 

3.3.2. Total Koloni Kapang-Khamir 

Hasil penelitian tentang total koloni kapang-khamir pada sampel ikan asin beloso setelah 

penggaraman dan pengeringan dapat dilihat pada Tabel 5.  

 

Tabel 5. Hasil TPC Kapang-Khamir Pada Sampel Ikan Asin Beloso 

Sampel Perlakuan TPC Kapang-Khamir  

Ikan segar  1,5 × 102 

Setelah Pengeringan STD 
Penggaraman Basah 0 

Penggaraman Kering 0 

Setelah Pengeringan MSTD 
Penggaraman Basah 0 

Penggaraman Kering 0 

Cemaran kapang-khamir pada ikan segar didapatkan sebanyak 1,5 x 102, ketika ikan 

diolah menjadi ikan asin, cemaran kapang menjadi 0 (tidak ada cemaran kapang-khamir).  

Terlihat pada tabel di atas bahwa hasil dari pengujian koloni kapang-khamir pada ikan 

asin beloso yang dikeringkan dengan alat STD dan MSTD sama-sama tidak terdeteksi 

atau tumbuh. Hasil pertumbuhan kapang dan khamir pada produk ikan asin dapat 

dikatakan negatif, yang sesuai dengan mutu ikan asin pada SPI-KAN-02-03-0983. 


