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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini dilakukan pembuatan ikan asin beloso dengan dua jenis metode 

penggaraman dan dua alat pengeringan. Untuk jenis penggaraman berupa penggaraman 

basah dan penggaraman kering. Sedangkan untuk alat pengeringan yang digunakan 

berupa Solar Tunnel Dryer yang dilakukan selama 12 jam dengan suhu sekitar 45-78oC 

dan Modified Solar Tunnel Dryer yang dilakukan selama 8 jam dengan suhu sekitar 55-

70oC.  

 

4.1. Analisa Kualitas Fisikokimia 

Pengujian untuk kualitas fisikokimia ikan asin beloso yang dilakukan berupa analisa 

aktivitas air, kadar air dan kadar lemak.  

 

4.1.1. Kadar Air 

Dari hasil penelitian pada Tabel 1 memperlihatkan kadar air ikan setelah penggaraman 

mengalami penurunan dari 78,170% menjadi 74,165% (penggaraman basah) dan 

73,278% (pengggaraman kering). Hal ini memperlihatkan penggaraman yang 

menurunkan kadar air pada ikan, akibat dari pengeluaran air dari dalam ikan ke 

lingkungan sekitarnya. Penggaraman akan menyebabkan keluarnya air dari dalam ikan, 

digantikan dengan masuknya garam akibat adanya perbedaan tekanan osmotik pada 

lingkungan sekitar ikan yang digantikan dan bagian ikan itu sendiri. Tekanan osmotik 

yang menyebabkan berdifusinya air keluar dari garam ini terjadi karena adanya perbedaan 

konsentrasi. Konsentrasi pada jaringan ikan lebih rendah dibandingkan dengan 

konsentrasi lingkungan karena jenuh dengan garam, sehingga air bergerak dari jaringan 

ikan (konsentrasi rendah) ke lingkungan luar ikan (konsentrasi tinggi) (Zaitsev et al., 

1969). 

 

Penurunan kadar air pada penggaraman kering lebih besar dibandingkan penurunan kadar 

air pada penggaraman basah. Hal ini dipengaruhi sebagian besar karena kecepatan 

penggaraman (masuknya garam dan keluarnya air) pada penggaraman kering lebih besar 

daripada penggaraman basah.  Kecepatan proses penggaraman pada ikan ini dipengaruhi 

antara lain oleh konsentrasi larutan garam di luar tubuh ikan, kemurnian garam, kesegaran 
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ikan, besarnya ikan dan kandungan lemak pada ikan. Pada penggaraman kering, 

pengeluaran air yang terjadi dari ikan akan membentuk larutan garam alami (air 

melarutkan kristal garam yang melumuri ikan) (Zaitsev et al., 1969). Semakin lama, 

larutan garam alami ini akan semakin merendam ikan dengan semakin banyaknya air 

yang keluar, juga akan membuat lingkungan luar ikan yang merupakan larutan garam 

alami tersebut semakin melarutkan garam. Jika dibandingkan dengan penggaraman basah 

yang airnya semakin bertambah akibat adanya pengeluaran air, maka konsentrasi garam 

pada larutan garam alami (dalam penggaraman kering) dengan larutan garam yang 

digunakan dalam penggaraman basah, maka konsentrasinya lebih tinggi pada 

penggaraman kering. Terbentuknya larutan garam alami ini juga membuat bagian ikan 

yang terpapar garam semakin besar (luas permukaan yang saling kontak semakin besar), 

sehingga proses osmosis yang terjadi juga semakin tinggi pada penggaraman kering.  

 

Hasil perhitungan kadar air memperlihatkan bahwa setelah dikeringkan, kadar air ikan 

beloso mengalami penurunan kembali. Pada proses pengeringan, terjadi penguapan air 

akibat panas yang terpapar pada bahan (Rahayoe et al., 2008). Maka dari itu, terjadi 

penurunan kadar air dari ikan yang sudah digarami. Pada pengeringan ikan ini, dicapai 

kadar air ikan asin hingga di bawah atau sama dengan 40%. Hal ini telah menjadi standar 

nasional Indonesia untuk produk ikan asin (SNI 2721-1:2009). 

 

Pada hasil pengujian kadar air ikan asin antara hasil pengeringan dengan STD dan MSTD, 

didapatkan hasil kadar air yang lebih rendah pada ikan dengan pengeringan STD. Hal ini 

memperlihatkan produk ikan asin dengan STD yang lebih kering. Ini terjadi karena suhu 

pengeringan pada STD lebih tinggi dibandingkan suhu pengeringan pada MSTD. Suhu 

dan lamanya waktu pengeringan menjadi parameter paling penting yang mempengaruhi 

kualitas produk pengeringan (Ahn et al.,2015).  

 

4.1.2. Aktivitas Air 

Aktivitas air secara kuantitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan banyaknya air 

bebas dalam suatu sistem yang tersedia untuk mendukung reaksi biologi dan kimiawi, 

sedangkan kadar air menyatakan kandungan air yang terdapat pada sistem (bahan pangan) 

tersebut (Nollet & Toldra, 2008). Hal tersebut dapat memperlihatkan bahwa ketika terjadi 
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perubahan pada kadar air, maka aktivitas airnya juga akan mengalami perubahan, 

terutama ketika terjadi dehidrasi pada bahan pangan. Pada hasil analisa kadar air dan 

aktivitas air memperlihatkan ketika kadar air ikan asin semakin kecil, maka aktivitas 

airnya juga semakin kecil.  

 

Aktivitas air setelah penggaraman masing-masing mengalami penurunan akibat dari 

proses penggaraman yang mengeluarkan air dari ikan. Pengeluaran air pada ikan dengan 

penggaraman kering lebih besar, sehingga nilai dari aktivitas air ikan asin penggaraman 

kering lebih kecil dari ikan asin penggaraman basah. Sedangkan pada proses pengeringan, 

akibat suhu pada STD lebih tinggi dan waktu pengeringan yang lebih lama, maka 

dehidrasi pada ikan asin akan lebih tinggi yang juga membuat nilai aktivitas airnya juga 

lebih rendah dibandingkan dengan alat pengering MSTD.  

 

4.1.3. Kadar Lemak 

Hasil uji kadar lemak pada ikan segar beloso adalah rata-rata 0,772 ±0,073%. Ikan beloso 

diketahui sebagai ikan yang termasuk dalam kelompok ikan dengan kadar lemak yang 

rendah (lean fish), karena kadar lemaknya yang kurang dari 5%. Ketika dilakukan 

penggaraman dan pengeringan, kadar lemak pada ikan mengalami kenaikan. Setelah 

digarami, kadar lemak meningkat menjadi rata-rata 1,196%  untuk penggaraman basah 

dan pada penggaraman kering menjadi rata-rata 1,824%. Kemudian ketika dilakukan 

pengeringan, kadar air mengalami peningkatan kembali menjadi sekitar 2% untuk 

pengeringan STD dan 4-5% untuk pengeringan MSTD. Pada saat penggaraman, terjadi 

pengeluaran air yang akan meningkatkan materi kering (materi tidak larut air) pada ikan 

(Binici & Kaya, 2017). Hal ini juga terjadi saat pengeringan yang akan semakin 

meningkatkan kadar materi ikan yang tidak larut air, salah satunya lemak (Riansyah et 

al., 2013).  

 

Penggunaan metode penggaraman yang berbeda tidak mempengaruhi kadar lemak pada 

ikan asin yang dihasilkan, hal ini dikarenakan kedua metode penggaraman hanya 

menyebabkan pengeluaran air pada ikan, sedangkan lemak merupakan material dari ikan 

yang tidak larut air. Sementara itu, metode pengeringan mempengaruhi kadar lemak pada 

ikan asin, dimana kadar lemak pada ikan asin dengan pengeringan STD lebih rendah 
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dibandingkan dengan pengeringan MSTD. Jika dilihat dari kadar air ikan asin dengan 

pengeringan STD yang lebih rendah dari ikan asin penngeringan MSTD, maka kadar 

lemak ikan asin STD seharusnya lebih tinggi dari MSTD, karena proporsi air dengan 

material kering lain yang lebih banyak. Hal ini dapat terjadi karena lemak ikan 

mengandung asam lemak tidak jenuh yang lebih banyak dan mudah teroksidasi. 

Kerusakan lemak ini semakin dipercepat ketika ikan terpapar cahaya (Zaitsev et al., 

1969). Pengeringan diatas 70oC akan mendorong proses oksidasi pada lemak. Kondisi 

pengeringan STD yang suhunya dapat mencapai lebih dari 70oC ketika cuaca panas dan 

juga sampel yang terpapar cahaya lebih banyak dibandingkan dengan pengeringan MSTD 

yang tertutup, meningkatkan terjadinya proses oksidasi pada ikan asin.  

 

4.2. Analisa Kualitas Mikrobiologi 

Untuk pengujian kualitas mikrobiologi pada ikan asin beloso, analisa yang dilakukan 

berupa penghitungan total koloni bakteri dan total koloni kapang-khamir. Secara 

keseluruhan bila dibandingkan dengan standar, hasil dari angka lempeng total bakteri 

pada ikan asin beloso yang dihasilkan masih dibawah standar maksimal, baik dengan 

metode penggaraman basah dan kering serta pengeringan dengan STD dan MSTD. Pada 

Standar Nasional Indonesia, ditetapkan bahwa maksimal ALT Bakteri pada ikan asin 

adalah 100.000 CFU/gram (SNI 2721-1:2009). Sementara itu, hasil analisa ALT ikan asin 

yang didapat adalah kurang dari 250 koloni/gram untuk pengeringan STD (61 

koloni/gram untuk penggaraman basah dan 44 koloni/gram untuk penggaraman kering), 

serta 630 koloni/gram untuk ikan asin dengan pengeringan MSTD-penggaraman basah 

dan 520 koloni/gram untuk ikan asin dengan pengeringan MSTD-penggaraman kering. 

Keseluruhan sampel ikan asin beloso menunjukan bahwa terjadi pengurangan jumlah 

cemaran bakteri dari jumlah awal bakteri pada sampel ikan segar. Pada ikan segar, 

cemaran bakteri mencapai 1,0 x 105 koloni/gram (Meena et al., 2015). 

 

Pengaplikasian penggaraman dan pengeringan memberikan manfaat pengawetan pada 

ikan. Kedua perlakuan ini membuat kandungan air pada ikan berkurang, yang 

menyebabkan kadar air dan aktivitas airnya ikut berkurang pada masing-masing 

perlakuan. Hal tersebut akan berdampak pada aktivitas mikroba yang dapat tumbuh pada 

ikan akan mengalami penghambatan pertumbuhan akibat tidak tersedianya cukup air 
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(Rahmani et al., 2007). Selain itu dengan kandungan garam yang ada pada ikan, 

menimbulkan tekanan osmosis pada tubuh ikan sendiri membuat mikroba mengalami 

pengeluaran air dari jaringan tubuh mikroorganisme tersebut (Ünlüsayin et al., 2010). Hal 

ini mendukung pernyataan Zaitsev et al., (1969), dimana garam secara umum memiliki 

sifat bakteriostatik dan bakterisidal, dimana kedua sifat ini sama-sama akan menghambat 

pertumbuhan bakteri dan membunuhnya.  

 

Hasil angka lempeng total koloni bakteri pada pengeringan dengan MSTD memberikan 

hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeringan STD. Hal ini berhubungan 

dengan kualitas fisikokimianya, dimana kadar air dan juga nilai aktivitas air pada ikan 

asin beloso hasil pengeringan STD yang lebih rendah akibat suhu dan waktu pengeringan 

yang lebih tinggi dan lama. Aktivitas air erat kaitannya dengan tingkat kemudahan 

rusaknya bahan pangan baik akibat aktivitas mikrobiologi maupun biokimia (Nollet & 

Toldra, 2008). Pada aktivitas air yang lebih rendah, maka air bebas yang dapat digunakan 

oleh mikroba akan semakin sedikit, sehingga akan menghambat pertumbuhannya.  

 

Perbandingan hasil ALT bakteri untuk metode penggaraman memperlihatkan bahwa 

dengan metode penggaraman kering lebih menghambat pertumbuhan bakteri. Pada 

penggaraman kering, pengeluaran air yang terjadi dari ikan ke lingkungan lebih besar 

dibandingkan pengeluaran air pada penggaraman basah. Hal ini terjadi karena tekanan 

osmotik yang terjadi pada ikan dengan penggaraman kering lebih besar. Tingginya 

tekanan osmotik yang mengatur perpindahan air akan meningkatkan plasmolisis yang 

terjadi pada sel bakteri (Zaitsev et al., 1969). Pada hasil pengamatan pada aktivitas air 

ikan asin juga memperlihatkan bahwa penggaraman kering memiliki nilai akivitas air 

yang lebih rendah, dimana hal ini menunjukan ketersedian air untuk aktivitas mikroba 

dalam ikan juga lebih rendah dibandingkan ikan asin dengan penggaraman basah, 

sehingga penggaraman kering akan lebih menghambat pertumbuhan bakteri pada ikan 

asin.  

 

TPC kapang-khamir pada semua sampel produk pengeringan dan penggaraman 

menghasilkan keberadaan kapang dan khamir yang negatif. Hal ini menunjukan bahwa 

kualitas produk ikan asin yang dihasilkan sesuai dengan standar SPI-KAN-02-03-0983, 
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dimana cemaran kapang pada produk ikan asin harus negatif. Pada produk ikan asin, 

pertumbuhan kapang harus dihindari karena kapang perusak jenis tertentu dapat 

menghasilkan racun yang sulit untuk dihilangkan, seperti kapang kelompok Aspergillus 

sp. yang dapat menghasilkan aflatoxin (Atapattu & Samarajeewa, 1990). Pertumbuhan 

kapang dan khamir pada ikan asin dapat dihambat akibat pengeringan dan penggaraman 

yang menurunkan aktivitas air pada ikan. Kapang dan khamir pada sampel ikan segar 

mencapai 1,5 x 102, kemudian ketika ikan sudah menjadi ikan asin, jumlah kapang-

khamir menjadi 0. Dilihat pada hasil aktivitas air ikan asin yang berkisar pada 0,6 hingga 

0,7 yang masih dibawah nilai aktivitas air minimal untuk pertumbuhan kapang dan 

khamir perusak. Nilai aktivitas air minimal untuk bakteri tumbuh adalah 0,9, sedangkan 

untuk khamir adalah 0,88 dan 0,8 untuk kapang perusak bahan pangan (Pursudarsono et 

al., 2015).  

 

 


