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RINGKASAN 
 
 Petis merupakan produk yang sudah dikenal masyarakat luas. Produk ini  
menyerupai  pasta yang terbuat kaldu ikan, garam, gula, dan bumbu tambahan. 
Biasanya produk ini sering digunakan sebagai bumbu atau penyedap masakan, 
pelengkap makanan tertentu. 
 Produk makanan akan mengalami penurunan selama jangka waktu selama 
penyimpanan. Oleh karena itu, perlu dicantumkan  waktu kadaluwarsa pada label 
suatu produk pangan sangat penting sekali, karena dapat memberikan informasi pada 
konsumen mengenai mutu produk yang dibeli dan dapat mengetahui kapan batas 
waktu penggunaan produk tersebut sehingga aman untuk dikonsumsi. 

Tujuan penelitian adalah: (1) untuk mengetahui laju kerusakan petis ikan 
Tuna dan, (2) untuk mengetahui umur simpan, sehingga dapat bermanfaat sebagai 
acuan untuk menentukan tanggal kadaluwarsa. Hipotesa yang diajukan bahwa 
semakin tinggi suhu penyimpanan akan mempengaruhi kualitas fisiokimia, 
mikrobiologis dan umur simpan petis ikan Tuna. 

Metode penelitian adalah observasi, diskusi dan wawancara, pengambilan 
sampel. Pelaksanaan penelitian: (1)Penentuan karakteristik  mutu kritis, petis 
disimpan pada suhu ruang sampai ditolak oleh konsumen(uji organoleptik), dengan 
parameter warna, rasa, bau, kenampakan, dan kekentalan (2)Pendugaan umur simpan, 
petis disimpan pada suhu 270C, 320C ,37 0C, diamati secara berkala (*) meliputi 
warna, nilai Aw, susut berat, kadar air, total mikoba, dan  total kapang. 

Dari grafik semilog, maka diperoleh laju kerusakan petis ikan Tuna dari 
parameter aktivitas air pada suhu penyimpanan 270C sebesar 0.0017/hari, suhu 
320C sebesar 0.0025/hari, dan pada suhu 370C sebesar 0.0033/hari. Hasil 
pendugaan umur simpan petis  adalah 139  hari (27 0C), 94  hari (32 0C), dan 71 hari 
(37 0C). Sedangkan umur simpan berdasarkan uji penerimaan organoleptik petis 
mulai ditolak pada hari ke 133 penyimpanan dengan penolakan karena bau petis. 

 
*= setiap 7 hari sekali pada hari ke 0 sampai hari ke 35 

Kata kunci = petis, suhu,umur simpan 
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SUMMARY  
 

 Fish paste is a popular product. This product like a paste made from fish 
broth, salt, sugar, and additional flavor. Usually, this product is used to as flavor 
for certain food.  
 The quality of this product will be decrease of storage. Therefore, expiry 
date should be signed on the label, because will give to the consumer information 
about the quality of the product and to know about the safety of  product. 
 The purpose of this research to know  determine the rate constant   of Tuna 
fish paste and to know shelf life,  in order to  as a reference for determining the 
expiry date. The hypothesis that the higher storage temperature influence on 
physical-chemical, microbiological quality and shelflife of the paste.  
 The methods of research are observation, discussion and interview, sample 
taking. Research was performed by: (1) Determining the characteristic of critical 
quality, the paste stored in room temperature up to rejected by consumer 
(organoleptical test), using color, taste, smell, appearance, and viscosity as the 
parameters; (2) Estimating the  shelflife, the paste was stored at temperature 27oC, 
32oC, 37oC, which were regularly observed (*) comprising of color, Aw, weight 
decrease, water content, microba total, and total mold. 
 From semilogaritmic graph, it was obtained that determine the rate 
constant of paste atthe water activity in 27oC is 0.0017/day, 32oC is 0.0022/day, 
and 37oC is 0.0033/day. The estimation result of  shelflife is 139 days (27oC), 94 
days (32oC), and 71 (37oC). Based on the organoleptical acceptance test, the paste 
is  rejected by consumer after 133 days of storage because the smell  of the paste. 
 
* = Once in seven days at day 0 to 35. 
 
Keywords: fish paste, temperature, shelf life. 
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I. PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Sampang merupakan salah satu daerah di Madura sebagai penghasil petis 

ikan tuna  dan termasuk daerah yang banyak menghasilkan ikan. Ikan-ikan hasil 

tangkapan dipasarkan baik itu ikan yang masih segar maupun ikan yang 

dipindang, selain itu limbah hasil pemindangan dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebagai bahan baku pembuatan petis ikan.  

Petis memiliki keunggulan tersendiri, yaitu sebagai sumber protein hewani 

yang murah dan mudah didapat. Sesuai dengan bahan baku petis yang digunakan, 

yaitu ikan merupakan sumber protein utama. Sebagai bahan makanan protein, 

petis memiliki kandungan protein 20 %,  kandungan proteinnya hampir sama 

dengan daging ternak. 

Usaha petis yang terkenal di kota Sampang adalah petis yang diproduksi 

oleh UD. Sumber Rejeki yang didirikan pada tahun 1981. Selama ini pemasaran 

petis ikan tuna UD. Sumber Rejeki sudah dipasarkan di berbagai swalayan yang 

ada di pulau Madura dan luar Madura, bahkan sudah di ekspor keluar negeri yaitu 

negara Arab Saudi dan Malaysia. 

 Permintaan pasar terhadap petis ikan Tuna semakin meningkat dan 

persaingan terhadap produksi petis ikan, serta adanya produk yang cepat rusak, 

sehingga  timbul sedikit kekhawatiran dari pemilik industri petis UD. Sumber 

Rejeki terhadap kepercayaan konsumen karena didalam label kemasan tidak 

tercantum tanggal kadaluwarsa (expired date). Selama ini pemilik indutri petis 
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menentukan layak atau tidak layak petis yang dikonsumsi oleh konsumen hanya 

sekedar asumsi dan melihat dari karakteristik fisik saja tanpa memperhatikan 

aspek yang lain. Petis yang diproduksi memiliki umur simpan mulai dari 3 bulan 

sampai 1 tahun. Sedangkan produk yang ditarik dari pasaran disebabkan karena 

adanya jamur, petis menjadi encer dan  warnanya kehitam-hitaman.   

Tiap produk memiliki jangka waktu sebelum produk menjadi tidak dapat 

diterima baik dari tingkat keamanannya maupun sifat organoleptiknya. Jangka 

waktu tersebut merupakan umur simpan atau shelf life produk. Umur simpan tiap 

produk makanan berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung sifat fisik, kimia 

dan biologis dari produk. Karenanya amat penting untuk mencantumkan informasi 

mengenai tanggal kadaluwarsa (expired date). Informasi tersebut akan 

memberikan gambaran kepada konsumen apakah produk tersebut masih layak 

untuk dikonsumsi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi umur simpan produk. 

Faktor-faktor tersebut antara lain suhu, nilai aktivitas air (Aw), pH, kadar air, dan 

kelembaban. Suhu merupakan faktor yang paling mempengaruhi umur simpan.  

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

umur simpan petis ikan Tuna di UD. Sumber Rejeki   

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju kerusakan petis ikan Tuna 

dan untuk mengetahui umur simpan petis ikan Tuna UD Sumber Rejeki. 

 

 



3 
 

1.3 Manfaat Penelitian 

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui umur simpan petis ikan 

Tuna dan diketahui  hasil dugaan umur simpannya 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini tidak membahas tentang jenis mikroorganisme dan 

karakteristiknya serta analisa biaya dari produksi petis di UD Sumber Rejeki.  

  

1.5 Hipotesa Penelitian 

            Hipotesa yang diajukan bahwa semakin tinggi suhu penyimpanan dan 

lama waktu penyimpanan akan mempengaruhi kualitas fisiokimia, mikrobiologis 

dan umur simpan petis ikan Tuna siap pakai. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Tinjauan Umum Komoditi Petis 

2.1.1 Ikan Tuna (Thunnus sp.)  

 Menurut Saanin (1984)  klasifikasi ikan tuna sebagai berikut: 

Phylum : Chordata 

Kelas  : Osteichtyes 

Subkelas : Sarcopterygii 

Ordo  : Scombrriformes 

Famili  : Scombridae 

Genus  : Thunnus 

Spesies : Thunnus sp 

 Dengan komposisi kimia daging ikan Tuna adalah kadar air 72.9 %, 

protein 24.3%, lemak 1.3% dan abu 1.3 %. 

2.1.2 Petis 

 Menurut Affrianto dan Liviawaty (1989), petis merupakan produk dari 

cairan tubuh ikan atau udang yang telah terbentuk selama proses penggaraman 

kemudian diuapkan melalui proses perebusan lebih lanjut sehingga menjadi pasta 

(produk setengah padat). Menurut Suprapti (2001), petis adalah produk yang 

sudah dikenal masyarakat secara luas. Hal ini terlihat dari banyaknya penggunaan 

petis dalam berbagai keperluan, yaitu sebagai bumbu atau penyedap masakan, 

pelengkap makanan tertentu dan bahan baku pembuatan berbagai macam sambal. 
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 Petis merupakan olahan dari ikan atau udang yang ditambah bumbu, 

tepung beras, atau kanji yang berbentuk pasta. Seperti halnya kecap dan saus, 

petis juga merupakan produk yang menyerupai bubur kental, liat, dan elastis, 

berwarna hitam atau cokelat tergantung dari jenis bahan baku yang digunakan. 

Sesuai dengan teksturnya yang setengah padat, petis umumnya diperdagangkan 

dalam kemasan toples, atau plastik bening dengan ukuran yang bervariasi. Petis 

dapat juga dikategorikan sebagai makanan semi basah yang memiliki kadar air 

sekitar 10-40%  (Anonim,2004). 

 Bukle et al. (2007), menyatakan bahwa stabilitas makanan semi basah ini 

lebih baik ditunjukkan dengan aktivitas air (Aw) daripada kadar air. Bahan 

pangan semi basah memiliki kadar air 15-50% dan Aw dibawah 0.9. Nilai Aw ini 

mengindikasikan kegiatan mikrobia yang berkaitan dengan banyaknya air yang 

tersedia. Pada makanan setengah basah golongan mikrobia yang banyak ditemui 

adalah kapang dan khamir. 

 Dalam perdagangan, terdapat tiga petis yang dibedakan berdasarkan bahan 

bakunya (Suprapti, 2001) 

a. Petis udang, umumnya berwarna coklat kehitaman 

b. Petis ikan, umumnya berwarna hitam 

c. Petis daging, umumnya berwarna coklat muda 

 

1.1.2  Kandungan Gizi Petis 

 Adapun unsur gizi yang terkandung dalam petis ikan dapat dilihat dalam 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan Gizi Petis Ikan 
No Unsur Gizi Kadar/100g bahan 

1 Protein 20.0 % 

2 Lemak 0.2 % 

3 Karbohidrat 0 

4 Mineral 23.8 % 

5 Kalsium 37.0 % 

6 Fosfor 2.8 % 

7 Kalori 161 g 

8 Vitamin A - 

9 Vitamin B - 

10 Vitamin C - 

11 Air 56.0 % 
Sumber:Data Analisis Bahan Makanan, Fak. Kedokteran UI. Jakarta,1992(Suprapti, 2001) 
 

2.1.3 Proses Pembuatan Petis Ikan 

a. Proses Pembuatan petis ikan berdasarkan dua jenis bahan baku, menurut 

Afrianto dan Liviawaty (1989) adalah sebagai berikut : 

1) Petis ikan dengan bahan baku hasil produksi sampingan dibuat dengan 

cara  berikut : 

a. Ekstrak ikan yang diperoleh dari hasil pengolahan ikan 

(pemindangan) dipanaskan dan disaring agar bersih dari kotoran 

yang ditampung dalam belanga (periuk) 

b. Dilakukan proses pengentalan dengan pemanasan api kecil. Dimana 

hal ini betujuan agar tidak terbentuk kerak. Ini dilakukan sampai 

adonan yang terbentuk agak mengental lalu ditampung dalam 

wajan yang besar, adonan ini yang disebut babonan. 
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c. Tambahkan gula pasir atau gula merah, garam, tepung dan bahan 

lain kedalam wajan besar yang berisi adonan tersebut dipanaskan 

dan diaduk sampai semua bahan tersebut campur rata dan 

berbentuk pasta (petis mengental). Penambahan ini tergantung dari 

selera yang diinginkan. 

d. Dinginkan dalam suhu kamar, setelah dingin petis direntang-

rentangkan sampai warna petis agak kekuningan. Hal ini bertujuan 

untuk mengawetkan kekentalan petis. 

2) Petis dengan bahan baku ikan segar 

 Petis dari ikan segar dengan cara pembuatan sebagai berikut : 

a. Ikan dibersihkan terlebih dahulu agar kotoran yang mempengaruhi 

mutu petis dapat dihilangkan. 

b. Selanjutnya ditumbuk sampai halus dan ditambahkan ekstraknya. 

Ampas perasan ditumbuk dan ditambahkan air lalu peras lagi 

untuk mendapatkan ekstraknya yang kedua. 

c. Saring ekstrak yang dihasilkan sehingga bersih pada pembuatan 

petis dari bahan baku hasil sampingan. 

 

b. Proses Pembuatan Petis Ikan secara Umum  

 Kaldu ikan yang telah dibumbui, direbus selama 1 jam, kemudian 

disaring, direbus sampai mendidih, dicampur dengan bahan pengental dan bahan 

pengawet dan dipanaskan selama 1 jam, kemudian didinginkan selama 24 jam, 
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dan dipanaskan lagi selama 1 jam, setelah itu dikemas dan dipasteurisasi. 

(Suprapti, 2001) 

  Secara garis besar, tahap pengolahan petis dapat dirangkum dalam 

bagan pada gambar 1. 
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Gambar 1.  Urutan Proses Pengolahan atau  Pembuatan Petis 

(Sumber : Suprapti, 2001) 
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2. 2 Umur Simpan 

 Menurut Gyesley (1991), umur simpan merupakan rekomendasi  waktu 

terhadap produk yang disimpan, selama mutu yang ditetapkan terhadap barang-

barang dapat diterima pada kondisi yang diharapkan serta  pada kondisi 

pendistribusian, penyimpanan, dan pemajangan. 

 Penentuan batas kedaluwarsa dapat dilakukan dengan metode-metode 

tertentu. Penentuan batas kedaluwarsa dilakukan untuk menandai umur simpan 

(shelf life) produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang 

mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya 

adalah keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan 

(misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya 

perubahan kimia (internal dan eksternal). Faktor lain adalah ukuran kemasan 

(volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan 

kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, 

gas, dan bau. Beberapa tipe kode yang dapat digunakan adalah: (Anonim, 2008) 

a. use by atau expiry (gunakan sebelum) : produk pangan harus 

dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum. 

b. best before date (baik digunakan sebelum) : suatu produk pangan 

sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum karena tanggal 

tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan 

produk untuk dikonsumsi 

c. pull date (batas sebelum penarikan) : menandakan tanggal terakhir 

yang dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut, 
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sehingga masih mempunyai jangka waktu untuk mengonsumsinya 

tanpa produk tersebut mulai mengalami kerusakan 

d. pack date (tanggal dikemas) : informasi yang berupa tanggal pada saat 

produk dikemas, baik pengemasan oleh produsen maupun oleh 

pengecer 

e. sell by date (tanggal masuk toko) : informasi yang berupa tanggal pada 

saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau tempat 

penjualan lainnya. 

f. display date(tanggal pemajangan) : informasi tanggal pada saat produk 

mulai dipajang di rak-rak atau display di toko atau tempat penjualan 

lainnya. 

Menurut Institute of Food Technology 1974, umur simpan produk pangan 

adalah selang waktu antara saat produksi hingga konsumsi dimana produk berada 

dalam kondisi memuaskan pada sifat-sifat penampakan, rasa, aroma, tekstur dan 

nilai gizi (Anonim, 2006) 

 

2. 3  Metode Pendugaan Umur Simpan 

 Menurut Syarief dan Halid (1993) untuk menganalisis penurunan mutu 

dengan metode simulasi diperlukan bebebarapa pengamatan, yaitu harus ada 

parameter yang diukur secara kuantitatif dan parameter tersebut harus 

mencerminkan keadaan mutu produk yang diperiksa. Parameter tersebut dapat 

berupa hasil pengukuran kimiawi, uji organoleptik, uji fisik tau mikrobiologis 
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seperti daya serap oksigen, kadar peroksida, intensitas warna TBA, kadar vitamin 

C,skor uji citarasa, tekstur, warna total mikroba dan sebagainya. 

 Umur simpan suatu produk yang dikemas dapat diterapkan dengan metode 

Accelerated Storage Studies(ASS). Metode ini menggunakan suatu kondisi 

lingkungan yang dapa mempercepat (accelerated) terjadinya reaksi-reaksi 

penurunan mutu produk pangan. Metode ASS dapat menggunakan pendekatan 

kadar air kritis dan melaui penerapan studi kinetika reaksi dengan menggunakan 

persamaan arrhenius. Pada metode pendekatan kadar air kritis, produk pangan 

disimpan pada kondisi lingkungan penyimpanan yang memiliki kelembapan 

tinggi, sehingga akan mengalami penurunan mutu akibat menyerap air. Metode 

yang dapat digunakan untuk menentukan umur simpan produk berlemak atau 

gorengan dalam kemasan adalah Schaal Oven Test yaitu metode analisis uji 

banding kualitas produk sampel dengan stander. Teknik yang digunakan adalah 

teknik ASLT (Accelerated Shelf Life Testing) dan kondisi suhu penyimpanan 

dibuat ekstrim. Sedangkan metode arrhenius, produk pangan disimpan pada 

kondisi suhu yang ekstrim, sehingga parameter kritisnya mengalami penurunan 

mutu akibat pengaruh panas. (Anonim, 2006) 
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Tabel 2. Perubahan-Perubahan Mutu Berdasarkan Atribut Mutu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Fennema(1996) 
 

2.4 Prinsip Model Kinetika Reaksi  Kerusakan Makanan 

 Menurut Man dan Jones (2000), secara umum model kinetika reaksi 

diperoleh dari persamaan reaksi kimia dibawah ini : 

 αA + βB  γC + βD ......................................................... (1)  

persamaan laju reaksinya dapat digambarkan sebagai berikut :  

 - [ ]
dt
Ad = kf[A]α[B]β – kb[C]γ[D]δ ................................................... (2) 

 - [ ]
dt
Ad = kf[A]n …................................……………………………. (3) 

Persamaan diatas dapat ditulis mengikuti penurunan atribut mutu : 

Atribut Mutu Perubahan Mutu 
Tekstur   a. kehilangan daya larut   

  b. kehilangan daya ikat air   
  c. Pengerasan    
  d. Pelunakan     

Aroma   a. timbul aroma tengik   
  b. timbul aroma karamel   
  c. timbul aroma lain   

Warna   a. Penggelapan   
  b. Pemucatan    
  c. timbul warna yang tidak diinginkan 

Kenampakan   a. peningkatan ukuran partikel 
  b. penurunan ukuran partikel  
  c. ukuran partikel yang tidak seragam 

Nilai nutrisi   a. degradasi vitamin   
  b. degradasi mineral   
  c. degradasi protein   
  d. degradasi lemak   
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 ±
dt
dQ =  kQn …....................................……………………………. (4) 

  Persamaan (4) ditulis kembali untuk penurunan atribut mutu terhadap 

waktu dan mengikuti orde reaksi “nth” : 

 -
dt
dQ =  kQn …....................................……………………………. (5) 

atau 

 -
θd

dΑ = kAn….......................................……………………………. (6) 

 Menurut Labuza (1979) penurunan mutu bahan pangan dapat 

diklasifikasikan berdasarkan orde reaksi sebagai berikut: 

a. Reaksi Orde Nol 

 Dalam reaksi orde nol, berbagai literatur mengasumsikan nilai n = 0.  

Implikasinya adalah kecepatan penurunan mutu berlangsung secara tetap pada 

suhu konstan. Persamaan dari orde reaksi nol adalah : 

  - =
Α
θd

d = k ……………………………………………….............. (7) 

Jika persamaan diatas diintegralkan, maka persamaannya menjadi : 

 ∫∫ −=
θ

θ
00

dkdA
tA

A

……………………………………………………. (8) 

 Α t = -kθ + Α 0 .......................................................................... (9) 

Dengan membuat plot A terhadap t akan diperoleh garis lurus dengan 

kemiringan (slope) = -k 
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Gambar 2. Penurunan mutu selama penyimpanan (reaksi orde nol) 

 Tipe-tipe kerusakan yang mengikuti kinetika reaksi orde nol meliputi 

reaksi degradasi enzimatis, pencoklatan non enzimatis, dan oksidasi lemak yang 

berperan penting dalam meningkatkan aroma tengik. 

b. Reaksi Orde Satu 

 Penentuan umur simpan produk pangan banyak yang tidak mengikuti orde 

nol, tetapi mengikuti reaksi orde (n=1). Persamaannya adalah sebagai berikut : 

 - 
θd

dΑ = k [ ]A  ………………………………………………..  (9) 

Hasil persamaan diatas jika diintegralkan adalah: 

 ∫∫ −=
θ

θ
00

dk
A

dAtA

A

 ……………………………………………..  (10) 

 ln Α  = - kθ + ln Α 0 ………………………………………… (11) 

Reaksi penurunan mutu berdasarkan orde satu dapat digambarkan seperti berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penurunan mutu selama penyimpanan (reaksi orde satu) 
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Tipe-tipe kerusakan makanan yang ditunjukkan reaksi orde satu adalah 

ketengikan,pertumbuhan dan kematian mikroba, kehilangan warna oksidatif,  dan 

kehilangan vitamin dan protein. 

c. Reaksi Orde nth (orde tidak terbatas) 

 Secara umum untuk penurunan mutu makanan mengikuti persamaan di 

bawah ini : 

 - =
Α
θd

d k nΑ ………………………………………………….. (12) 

Diintegralkan menjadi : 

[ ] [ ]
θk)1(11

1
0

1 −+= −− n
AA nn  (kecuali orde 1) …………………… (13)  

 

2.5 Plot Umur Simpan 

 Menurut Labuza  (1982) dalam Man dan Jones (2000)  mengenalkan  

pendekatan yang sederhana untuk menentukan pengaruh suhu terhadap mutu 

makanan yaitu plot umur simpan. Metode ini secara khusus tepat untuk kondisi 

dimana data yang tersedia untuk mendapatkan konstanta kecepatan sedikit atau 

jika waktu untuk mencapai level tertentu dari perubahan mutu telah ditentukan itu 

tersedia datanya.  

 Dalam penyimpanan makanan, keadaan suhu ruangan penyimpanan 

selayaknya dan keadaan tetap dari waktu ke waku tetapi seringkali keadaan suhu 

penyimpanan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Apabila keadaan suhu 

penyimpanan tetap dari waktu ke waktu (atau dianggap tetap) maka perumusan 
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masalahnya bisa sedeharna,  yaitu untuk menduga laju penurunan mutu cukup 

dengan menggunakan model Arrhenius (Syarief dan Halid, 1993) : 

 k = k0 e –EA/RT ………………………………………………….. (13) 

atau  

 ln k = ln k0 – 
RT
EA ..................................................................  (14) 

 Plot umur simpan dengan model Arrhenius dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

  

  

 

 

Gambar 4. Plot Umur Simpan Menggunakan Model Arrhenius 

2.6 Pengaruh Suhu terhadap Kinetika Reaksi 

 Salah satu penentu utama dari umur simpan produk adalah suhu dimana 

produk ditempatkan dari produksi sampai konsumsi. Laju suatu reaksi kimia 

bertambah dengan naiknya temperatur. Kenaikan laju reaksi ini terjadi karena 

molekul-molekul bergerak kian kemari lebih cepat pada temperatur yang lebih 

tinggi sehingga lebih sering bertabrakan satu sama lain. Dengan naiknya 

temperatur, bukan hanya molekul-molekul lebih sering bertabrakan tetapi juga 

dampak benturannya lebih besar  karena mereka bergerak lebih cepat. Pada 

temperatur yang lebih tinggi, persentase tabrakan yang mengakibatkan reaksi 

kimia akan lebih  besar, karena makin banyak molekul yang memiliki kecepatan 

Slope: 
R

EA  

T
1  

ln
 k
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lebih besar dan karena memiliki energi cukup untuk bereaksi (Keenan et al., 

1991) 

 

2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Umur Simpan Produk  

Menurut Man dan Jones (2000), umur simpan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor: 

a. Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan harus memiliki kualitas yang bagus baik 

secara fisik, kimia dan biologi. Diharapkan bila mutu bahan baku terjaga, mutu 

produk akhir yang dihasilkan juga tinggi. 

b. Komposisi dan Formulasi 

Faktor ini merupakan faktor yang paling penting yang mempengaruhi 

umur simpan petis ikan. Hal ini disebabkan komposisi dan formulasi  dari petis 

dapat mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi selama penyimpanan. 

Perubahan-perubahan itu dapat berupa perubahan secara fisik, kimia dan 

mikrobiologi yang bisa jadi mempengaruhi keamanan pangan dari produk 

tersebut. Misalnya kandungan air yang terlalu tinggi dapat mendorong 

pertumbuhan  bakteri, mempengaruhi tekstur dari produk akhir. 

c. Proses 

Selama dalam proses produksi perlu dikendalikan titik-titik yang dapat 

menyebabkan mutu produk akhir tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya 

pada proses perebusan kaldu ikan, suhu dan lama proses yang digunakan harus 

benar-benar sesuai sehingga tujuan dari proses tersebut dapat tercapai. 
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d. Pengemasan 

Bahan pengemas yang digunakan harus dapat menghambat pertukaran gas 

dari lingkungan ke dalam produk. Gas (terutama oksigen) merupakan faktor yang 

memegang peranan penting pada pangan dalam kemasan karena dapat 

menyebabkan pertumbuhan mikrobia, oksidasi dan lain-lain 

 

2.8  Peranan Aktivitas Air dalam Kerusakan Bahan Pangan  

Aktivitas air dari bahan pangan untuk mengukur terikatnya air pada bahan 

pangan atau komponen bahan pangan tersebut, dimana Aw dari bahan pangan 

cenderung untuk berimbang dengan Aw lingkungan sekitarnya. Sehingga 

persamaannya dapat diformulasikan sebagai berikut : 

 

Aw = ERH  ............................................................................... (15) 
                      100   
 

Menurut Buckle et al., (2007) semua organisme membutuhkan air untuk 

kehidupannya. Jumlah air yang terdapat dalam bahan pangan atau larutan dikenal 

sebagai aktivitas air (water activity =aw ). Jenis mikroorganisme yang berbeda 

membutuhkan jumlah air yang berbeda pula untuk pertumbuhannya  Pada 

kerusakan pangan, mikroorganisme umumnya diikuti dengan pelepasan air dan 

hal ini mengakibatkan naiknya nilai aw dari bahan pangan.   

Hubungan besarnya Aw dan kadar air dalam bahan pangan pada suhu 

tertentu digambarkan seperti pada Gambar 5. Pengolahan pangan secara secara 

desorpsi yaitu bila dimulai dengan kadar air yang tertinggi, dimana pada akhir 
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proses bahan pangan mencapai kadar air dan aktivitas air yang diharapkan, sedang 

pada proses adsorpsi adalah sebaliknya. (Purnomo, 1995). 

 

Gambar 5. Hubungan Kadar  Air dengan Aw dalam Bahan Pangan  
(Purnomo, 1995) 

 

 Kurva diatas  menunjukkan bahwa bahan pangan yang mempunyai nilai 

Aw  yang sama dan mempunyai kadar air yang berbeda. Daerah A mempunyai 

nilai Aw  di bawah 0.20 (ERH=20%), sedang daerah mempunyai nilai Aw  antara 

0.20 sampai 0.60 dan daerah C mempunyai nilai Aw di atas 0.60.  

Ditinjau dari keterikatan air maka di daerah A, air terikat dalam bentuk 1 

lapis (monolayer) dimana molekul air terikat sangat erat. Kadar air bahan pangan 

didaerah ini berkisar antara 5-10 %, di daerah tersebut air sulit diuapkan. Di 

daerah B, air terikat kurang erat dan merupakan lapisan-lapisan. Air yang terdapat 

dalam daerah ini berperan sebagai pelarut, oleh karena itu aktifitas enzim dan 

pencoklatan non enzimatis dapat terjadi. Daerah C disebut sebagai daerah 

kondensasi kapiler. Di daerah ini kondensasi air pada pori-pori bahan pangan 

mulai terjadi sehingga kelarutan komponen menjadi lebih sempurna. Keadaan air 
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dimana air dalam kondisi bebas ini dapat membantu proses kerusakan (Purnomo, 

1995) 

 

2.9 Penyebab Penolakan  Konsumen Terhadap Petis Ikan Tuna 

 Berdasarkan pengamatan di lapang dan pengalaman para produsen petis 

ikan tuna, konsumen akan menolak petis ikan apabila diatas permukaan petis ikan 

ditumbuhi oleh jamur atau kapang, larutan petis tidak kental tapi encer, warna 

petis berubah kehitam-hitaman, dan baunya tengik. Kenampakan petis ikan Tuna 

yang telah ditumbuhi kapang adalah adanya bintik-bintik putih keabu-abuan. 

 Menurut Ray (1996), kapang merupakan mikroorganisme yang dapat 

menggunakan berbagai komponen dari yang sederhana sampai kompleks. 

Kebanyakan kapang memproduksi enzim hidrolitik, misalnya amilase, pektinase, 

protinase dan lipase, oleh karena itu dapat tumbuh pada makanan-makanan yang 

mengandung pati, pektin, protein atau lipid. 

 Kapang berlawanan dengan bakteri dan khamir, seringkali dapat dilihat 

dengan mata. Sifat pertumbuhan yang khas adalah berbentuk kapas dan biasanya 

terlihat pada koran-koran yang basah, kulit-kulit yang sudah usang, buah-buahan 

yang sudah membusuk dan bahan pangan lain seperti keju dan selai. 

Pertumbuhannya dapat berwarna hitam, putih atau berbagai macam warna. Secara 

biokimia, kapang bersifat aktif karena merupakan organisme saprofit.( Buckle et 

al., 2007). Berdasarkan SK Menteri Kesehatan tahun 1984, total mikroba yang 

diperbolehkan untuk produk petis  adalah maksimal 105
  koloni/g.(Djoko dan 

Risanto, 1988) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

 Penelitian dilaksanakan di UD. Sumber Rejeki Kabupaten Sampang, 

Laboratorium Teknik Prosesing Hasil Pertanian, Jurusan Teknik Pertanian, 

Laboratorium Mutu Hasil Pertanian dan Laboratorium  Mikrobiologi Jurusan 

Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang 

pada Januari  2008 – Januari 2009 

  

 3.2 Alat dan Bahan  

 3.2.1 Bahan 

   Bahan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel berupa petis 

ikan tuna UD. Sumber Rejeki  yang diproduksi di Sampang. Petis ikan ini dibuat 

dari bahan-bahan seperti limbah ikan Tuna, bumbu-bumbu(garam,gula putih, 

bawang merah, daun bawang putih), media PCA (Potato Count  Agar), media 

PDA (Media Dextrose Agar),  aquadest, alkohol 70 %, plastik, kertas cokelat, 

kertas label, kapas dan karet.  

 3.2.2  Alat 

   Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan digital, 

inkubator, oven,  autoclave , gelas ukur, vortex, pipet tetes, pipet volum 1 ml, 

mikropipet 1 ml, beaker gelas 250 ml, labu takar 250 ml, kompor gas, petridish, 

bunzen, spatula, erlenmeyer 250 ml, jarum ose, karet hisap, viskosimeter, color 
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reader , spektofotometer, Aw meter, mikroskop, termometer digital, dan colony 

counter. 

 

 3.3 Metode Penelitian 

  Kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala/fenomena yang diteliti (Marzuki, 1995). Kegiatan observasi ini dilakukan 

terhadap: 

- Keadaan umum lokasi dan daerah sekitar lokasi praktek tugas akhir  di 

UD. Sumber Rejeki 

- Pengadaan  bahan baku 

- Sarana dan prasarana yang digunakan selama proses pembuatan petis 

ikan Tuna 

- Proses pembuatan petis ikan Tuna 

- Sanitasi dan higiene tempat usaha pembuatan petis 

- Jumlah produksi yang telah dicapai 

2. Diskusi dan Wawancara 

Dalam praktek tugas akhir ini,  wawancara dilaksanakan bersama dengan 

pemilik usaha, pengelola usaha dan para pekerja, meliputi: 

- Proses pembuatan petis ikan Tuna 

- Sumber air dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan petis 

- Upah pekerja 
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- Pemasaran hasil produksi 

3. Pengambilan Sampel 

   Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaldu  ikan Tuna dan 

petis ikan Tuna berasal dari daerah produksi Sampang (UD. Sumber  Rejeki). 

Sampel petis ikan Tuna itu kemudian dikelompokkan berdasarkan suhu 

penyimpanan yaitu 27, 32, 37 0C.  Sampel petis ikan yang akan diteliti dikemas 

dalam wadah plastik berukuran 200 gram. 

   

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Dikumpulkan 

 Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka diperlukan 

data yang meliputi data primer dan data sekunder 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat (Marzuki, 1995). Adapun data primer meliputi : 

- Sejarah perkembangan tempat usaha 

- Keadaan fisik tempat usaha 

- Proses pembuatan petis ikan Tuna 

- Distribusi pemasaran  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah ada. Data yang diperoleh tidak dari 

sumbernya secara langsung melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain 

dan sudah diolah (Marzuki, 1995). Adapun data sekunder meliputi : 

-  Industri kecil (home industry) khususnya produsen petis 
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Sumber data sekunder : 

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang  

 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

 a. Penentuan Karakteristik  Mutu Kritis Petis Ikan Tuna 

1.   Petis ikan Tuna sebanyak 200 gram disimpan pada suhu ruang 

2.  Karakteristik mutu petis ikan Tuna  diamati secara berkala 7 hari sekali mulai 

dari hari ke 0 sampai panelis menolak melalui uji beda yang meliputi warna, bau, 

kenampakan, kekentalan dan rasa. Dengan skala 0-15 dan dinyatakan berbeda 

pada skala < 7.5. Jumlah panelis yang digunakan adalah 20 orang  

3.  Saat mutu petis ikan tuna ditolak atau ditolak oleh 25 % panelis dilakukan 

analisa kadar air,  warna, nilai Aw, total mikroba, dan total kapang. 

b. Pendugaan Umur Simpan Petis Ikan Tuna 

1. Petis ikan Tuna sebanyak 200 gram diambil kemudian dikelompokkan menjadi 

tiga. Masing-masing kelompok selanjutnya disimpan pada suhu 27 oC, 32 oC, dan  

37 oC. 

2. Dilakukan pengamatan secara berkala tiap 7 hari sekali selama 35 hari. 

Pengamatan parameter mutu yang dilakukan meliputi analisa kadar air, warna, 

nilai Aw, nilai susut berat, total mikroba, dan total kapang 

3. Data dari analisa produk terhadap waktu diplotkan dan dihitung persamaan 

regresi linearnya dimana Y = nilai karakteristik petis ikan Tuna, X = lama 

penyimpanan (hari), a= nilai karakteristik petis ikan Tuna pada awal 

penyimpanan, b = laju perubahan nilai karakteristik (nilai b sama dengan nilai k). 
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4. Dengan menggunakan grafik semilog, k diplotkan terhadap 1/T dan dicari 

persamaan regresi liniernya, dimana k adalah konstanta laju kerusakan 

5. Menentukan parameter kunci penyebab utama kerusakan petis ikan Tuna 

dengan melihat karakteristik mutu yang memiliki nilai energi aktivasi paling 

kecil. 

6. Umur simpan petis ikan Tuna dihitung dengan menggunakan persamaan 

kinetika reaksi berdasarkan orde reaksi 1. 

 

3.5 Pengamatan dan Analisa Data 

Pengamatan dan analisa yang dilakukan pada produk petis ikan Tuna 

meliputi analisa kadar air,  analisa warna dengan color reader (Yuwono dan 

Susanto, 1998), analisa aktivasi air dengan Aw meter (Yuwono dan Susanto, 

1998),  analisa total mikroba dengan media PCA (Djoko dan Risanto, 1989), 

analisa total kapang dengan metode pour plate  pada  media PDA   (Djoko dan 

Risanto, 1989), kadar air dan susut berat (Sudarmadji,dkk, 2007) dan uji 

oganoleptik meliputi warna, bau, kenampakan, kekentalan dan rasa dengan skala 

garis (Lyon,et al, 1994). 

Pengamatan dilakukan secara berkala yaitu untuk suhu penyimpanan    27 

oC, 32 oC, 37 oC. 
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3.5 Diagram Alir 

3.5.1 Penentuan Karakteristik  Mutu Kritis Petis Ikan Tuna 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

 

 

Gambar 6. Diagram Alir Penentuan Karakteristik Mutu Kritis Petis Ikan Tuna 

 

 

 

 

 

 

Analisa Awal : 
- Aw 
- kadar air 
- warna 
- susut berat 
- total mikroba 
- total kapang 

Disimpan pada suhu ruang 

Pengujian organoleptik 

Petis Ikan Tuna 

Analisa Akhir : 
- Aw 
- kadar air 
- warna 
- susut berat 
- total mikroba 
- total kapang 

Mulai 

Selesai 

Ditolak 
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3.5.2 Pendugaan  Umur Simpan Petis Ikan Tuna 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

           

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 7. Diagram Alir Pendugaan  Umur Simpan 

 

 

 

k=konstanta laju reaksi 

Pendekatan Orde Reaksi 

Umur simpan 

Petis Ikan Tuna 
(200 gram) 

Disimpan pada suhu 
27, 32 , 37 oC. 

Analisa Data 

Pengamatan secara 
berkala setiap 7 hari 
meliputi : 
- Aw 
- kadar air 
- warna 
- susut berat 
- total mikroba 
- total kapang 

Data Pengamatan diplotkan terhadap waktu  

Mulai 

Selesai 



29 
 

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Tempat Usaha  

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Usaha 

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan manusia dan beraneka ragamnya 

produk pangan yang bermunculan saat ini, mendorong para nelayan yang tinggal 

di pesisir untuk meningkatkan taraf hidupnya serta memanfaatkan hasil laut secara 

optimal, salah satunya dengan cara mengolah limbah ikan (kaldu hasil 

pemindangan) menjadi petis.   

Pada tahun 1981, Hj. Diya memulai usaha pembuatan petis ikan dengan 

tujuan memperbaiki taraf hidup dan pemanfaatan limbah dari pemindangan ikan. 

Pada akhirnya usaha ini mempunyai izin usaha No. SIUPP: 06/13-29/PF/II/1990 

dengan nama UD. Sumber Rejeki Hj. Diya dan dengan modal awal pendirian 

usaha pembuatan petis ikan Rp. 500.000,-.   

Berdasarkan data yang  berhasil dikumpulkan oleh Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Banyuanyar Sampang, terdapat 

kurang lebih dua puluh sembilan industri rumah tangga yang memproduksi petis 

ikan khususnya petis tuna (Thunnus sp.), tetapi yang telah mendaftarkan hasil 

produksinya yaitu UD. Sumber Rejeki dan UD. Kembar Jaya, UD. Kembar Jaya 

adalah anak usaha dari UD. Sumber Rejeki. 

 Menurut Daiman pengelola usaha petis ikan Tuna UD. Sumber Rejeki, 

alasan pendirian tempat usaha di kelurahan Banyuanyar, kecamatan Sampang 
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karena dekat dengan pantai dan merupakan daerah nelayan sehingga mudah untuk 

mendapatkan bahan baku, selain itu dampak positif dari pendirian tempat usaha 

ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga bisa diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat pada khususnya dan 

masyarakat sekitar pada umumnya. 

4.1.2  Lokasi dan Tata Letak Tempat Usaha  

 Lokasi perusahaan berhubungan dengan lokasi yang dijadikan tempat 

berdiri dan beroperasi suatu perusahaan. Tata letak perusahaan melibatkanb 

penyusunan bangunan, departemen, devisi peralatan, mesin dan berbagai aktiva 

tetap lainnya dalam suatu posisi sehingga memungkinkan tercapainya efektifitas 

kerja dan efisiensi yang memuaskan (Kusnadi, 2001). 

 UD. Sumber Rejeki  berlokasi di wilayah pelabuhan yaitu jalan Mutiara 

no. 105 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa  

Timur. Lokasi tempat usaha ini secara keseluruhan cukup strategis, karena terletak 

dekat dengan pantai. Jarak antara lokasi pengolahan dengan pengolahan kurang 

lebih 800 m sehingga transportasi bahan baku lebih cepat dan mudah. Oleh karena 

itu, bahan baku yang tiba di lokasi pngolahan masih dalam keadaan baik. 

 Menempati luas areal tanah / lahan seluas 260 m2, unit usaha ini 

melakukan kegiatan produksi pembuatan petis ikan secara tradisional. Hal ini 

dapat dilihat dari cara yang digunakan dan alat yang digunakan dalam kegiatan 

produksinya. Untuk pemasarannya disalurkan pada pasar-pasar tradisional dan 
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juga swalayan daerah setempat. Tanah/lahan dan gedung yang digunakan dalam 

kegiatan produksi pembuatan petis ikan statusnya milik sendiri/tidak menyewa. 

4.1.3 Organisasi Perusahaan 

 Struktur organisasi merupakan suatu sistem hubungan yang ada diantara 

para pemegang (anggota) organisasi. Ia merupakan hasil dari perencanaan yang 

disengaja dan dilakukan secara sadar dari bidang pertanggung jawaban, 

spesialisasi dan wewenang untuk masing-masing anggota organisasi. (Kusnadi, 

2001) 

 Pada usaha pembuatan petis ini adalah perusahan perseorangan dalam 

skala rumah tangga, sehingga secara formalitas tidak ada struktur organisasi yang 

mengatur teknis pelaksanaannya. Dalam operasional kerjanya, usaha pembuatan 

petis ikan ini dibantu 2 orang dari keluarganya dan terdapat 9 orang pekerja luar. 

Wewenang dan tanggung jawab secara langsung dipegang oleh pemilik yaitu Hj. 

Diya. 

 Struktur organisasi pada usaha pembuatan petis ikan ini merupakan 

struktur organisasi yang paling sederhana atau biasa disebut struktur organisasi 

garis. 

  

 

  

  

Gambar 8. Struktur Organisasi Usaha Petis di UD. Sumber Rejeki 

Pemilik Usaha 

Pemasaran Keuangan Produksi 
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4.1.4 Tenaga Kerja dan Kesejahteraan 

 Pada umumnya tenaga kerja pada perusahaan perikanan merupakan faktor 

produksi yang sangat penting bagi kelangsungan perusahaan. Hal ini dikarenakan 

perusahaan perikanan membutuhkan banyak keterampilan tenaga kerja mulai dari 

penanganan bahan baku, penyortiran kualitas dan sampai proses produksi. 

(Purwanti, 2003) 

 Tenaga kerja yang terdapat pada UD. Sumber Rejeki sebanyak 11 orang, 9 

orang tenaga kerja luar dan 2 orang tenaga kerja dalam (keluarga). Dalam sehari 

bekerja ± 6.5 jam, dengan upah yang diberikan sebesar Rp.17.000,00. Untuk 

pemberlakuan jam kerja, pada 9 orang pekerja diberlakukan sama, yaitu mulai 

pukul 08.00-12.00, dan pada sore hari bekerja kembali bekerja pukul 15.00-17.30. 

 Dalam menunjang kesejahteraan pekerja, ada beberapa hal yang 

diberlakukan oleh pemilik usaha petis ini, antara lain : 

- Pemberian bonus pada saat lebaran, berupa uang dan pakaian 

- Pemberian bonus apabila mendapatkan keuntungan 

4.1.5 Produksi 

 Produksi adalah suatu proses atau rangkaian aktivitas yang diperlukan 

untuk membuat suatu barang dan jasa yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai 

guna. Sedangkan keluarannya merupakan bagian atau wujud yang telah selesai 
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yang merupakan produk jadi yang siap dikonsumsi atau digunakan. 

(Kusnadi,2001) 

Produk yang dihasilkan oleh UD. Sumber Rejeki adalah petis ikan Tuna 

murni. Usaha ini per harinya memproduksi petis yang dikemas dalam toples per 

200 gram, dengan harga jual Rp.5000,00 per toples. Dalam sekali proses produksi 

menghasilkan 1.000 toples petis ikan Tuna, dimana dalam sebulan melakukan 26 

produksi.  Sehingga dalam setahun produk yang dihasilkan oleh UD. Sumber 

Rejeki  sebanyak 312.000 toples petis Ikan Tuna. 

 

4.2 Sarana Produksi 

  Sarana produksi di UD. Sumber Rejeki yang akan dibahas meliputi sarana 

produksi yang berasal dari alam (meliputi sarana produksi bahan baku dan sumber 

air), dan sarana produksi modal yang meliputi : konstruksi bangunan dan penataan 

ruang, peralatan proses, sarana produksi penunjang, bahan pengemas dan bahan 

sanitasi. 

4.2.1 Konstruksi Bangunan dan Penataan Ruang 

 Penataan dan pengaturan posisi bangunan, peralatan harus sedemikian 

rupa sistematisnya sehingga mendukung terhadap prinsip efektifitas dan 

organisasi perusahaan. Kesalahan pada kebijakan bangunan, peralatan dan mesin 

akan dapat menghasilkan produk yang tidak akan menghasilkan laba yang optimal 

serta tidak memberikan kepuasan optimal bagi para konsumen. (Kusnadi, 2001) 



34 
 

 Sistematika ruang di UD. Sumber Rejeki menjadi satu dengan kediaman 

pemilik usaha. Tetapi telah ditempatkan di ruang tersendiri dan ada penyekatan. 

Ruang Utama yaitu tempat display produk petis ikan yang telah jadi dan siap 

dipasarkan sehingga konsumen yang datang sewaktu-waktu langsung dapat 

melihat produk petis ikan ke tempat display. Ruangannya berbentuk segiempat 

dengan kondisi terbuka. Dinding dari batu bata yang dilapisi semen dan dicat 

putih, berlantai semen dengan permukaan halus dan luas 2x5 m2, dan ventilasi 

terdiri dari kaca jendela untuk memperlancar sirkulasi udara dalam ruang display 

tersebut. Ruang kedua adalah tempat pengolahan petis dimana berbentuk persegi 

panjang dengan kondisi semi terbuka. Dinding dari batu bata yang dilapisi semen 

dan lantai trebuat dari semen dengan permukaan halus. Luas ruangan ini 4x7 m2, 

dengan empat macam tempat yaitu sebelah barat tempat tungku pemanasan dan 

tempat peralatan pengolahan, sebelah utara tempat bak  penampungan petis, dan 

rungan tengah sebagai area bebas tempat pengolahan. Ruangan ketiga adalah 

kediaman pemilik usaha dengan  luas 10.5x4 m2. Ruangan keempat adalah ruang 

pengemasan dan penyimpanan bahan, dengan dinding batu bata yang dilapisi 

semen dan dicat putih. Lantai terbuat dari semen dengan permukaan halus, pada 

bagian depan dinding lebih didominasi dari kawat yang berfungsi sebagai 

ventilasi untuk memperlancar sirkulasi udara, ruangan ini bertingkat dimana ruang 

atas sebagai tempat penyimpanan toples, ruangan belakang terdapat penampunagn 

air berupa sumur  untuk membersihkan alat-alat yang sudah digunakan dan luas 
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ruangan ini 7x5 m2. Ruangan kelima adalah kediaman pemilik usaha yang 

digunakan sebagai kantor UD. Sumber Rejeki.  

4.2.2 Peralatan yang digunakan 

 Seperti halnya proses produksi yang berlangsung pada sebagian besar 

industri, proses produksi petis ikan di UD. Sumber Rejeki juga menggunakan 

peralatan-peralaatn untuk menunjang berlangsungnya proses produksi. Peralatan 

tersebut dipilih berdasarkan sifat bahannya sehingga menunjang keefisienan 

proses produksi yang berlangsung. Peralatan yang diguakan masih sederhana, hal 

ini dapat dilihat dari terbatasnya peralatan yang tersedia, peralatan tersebut 

dikerjakan oleh tenaga manusia (manual), dan dapat dipindah-pindahkan tempat 

operasinya. Hal ini karena UD. Sumber Rejeki masih melibatkan keluarganya 

sebagai tenaga kerjanya. Seluruh peralatan yang terdapat di UD. Sumber Rejeki 

ditempatkan berdasarkan pusat kegiatan. Misalnya untuk pengolahan 

pemindangan dilakukan ditempat terpisah di daerah sekitar pantai. Pada proses 

pengolahan dan pengemasan dipusatkan di kediaman pemilik usaha. Peralatan 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Peralatan untuk pengolahan ikan (pemindangan) 

1. Bak Pendingin 

Bak pendingin berfungsi sebagai tempat penampungan ikan sementara 

sebelum mengalami proses pemindangan, terbuat dari plastik dan 

mempunyai daya tampung 17 kg. Bak penampungan dipilih dari bahan 

plastik karena murah dan mudah mendapatkannya, selain itu bahan 



36 
 

plastik ringan dan mudah dipindahkan. Hasil ikan yang berlebih 

ditampung sementara dalam bak pendingin. Penempungan ikan ini 

hanya sementara, tidak sampai memakan waktu satu hari, hanya 

menunggu jeda waktu pemindangan. 

2. Tangki Perebusan 

Tangki perebusan berfungsi sebagai tempat merebus ikan. Terbuat dari 

tembaga yang mudah menyerap panas sehingga proses perebusan 

dapat berlangsung cepat. Berdiameter 60 cm dan mempunyai daya 

tampung 15 kg. 

3. Penyaring 

Penyaring digunakan untuk menyaring sari atau ekstrak ikan setelah 

mengalami proses perebusan (pemindangan). Penyaring terbuat dari 

anyaman bambu yang dilapisi kain saring berupa kain putih yang 

terbuat dari bahan katun dengan tenunan yang jarang (tidak rapat) 

sehinggga dapat memisahkankan antara hasil pemindangan dengan 

benda-benda lain atau kotoran lain. 

b. Peralatan untuk pengolahan petis 

1. Wajan 

Wajan berfungsi sebagai tempat pemasakan atau pengolahan bahan 

setengah jadi dan pengentalan sari tau ekstrak ikan yang terbuat dari 

tembaga yang merupakan pengahantar panas yang baik. Wajan yang 

digunakan UD. Sumber Rejeki berkapasitas 50 kg dan diameter 65 cm. 
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2. Bak Penampung 

Bak penampung berfungsi sebagai tempat adonan petis yang telah jadi, 

juga berfungsi sebagai tempat untuk mendinginkan petis setelah 

dimasak, dan sebelum mengalami proses pengemasan. Bak 

penampung ini terbuat dari plastik yang mudah, murah dan ringan, 

karena memiliki daya tampung yang besar. Kapasitas bak sebesar 25 

kg dan UD. Sumber Rejeki memiliki 15 bak penampungan. 

3. Keranjang Plastik 

Keranjang ini digunakan untuk menyimpan produk yang telah dikemas 

sebelum diletakkan di ruang display. Keranjangn ini berjumlah 10 

buah 

4. Pengaduk 

Alat yang berfungsi untuk mengaduk adonan petis pada saat 

pemasakan. Alat ini terbuat dari kayu dengan panjang 70 cm 

5. Kompor Biasa dan Kompor Lisrik 

Kompor ini berfungsi untuk membantu proses pemasakan pada 

pembuatan petis, dimana jumlah kompor biasa sebanyak 3 buah 

sedangkan kompor listrik 1 buah. 

4.2.3 Air Bersih 

 Penyedian air untuk pengolahan bahan makanan sangat vital, karena air 

digunakan untuk pencucian ikan dalam berbagai bentuk dan juga untuk pencucian 
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semua peralatan yang kontak langsung dengan produk atau bahan lain yang 

memungkinkan dapat menimbulkan kontaminasi (Lane, 1974). 

 Air yang digunakan di UD. Sumber Rejeki berasal dari sumur dan air 

PDAM. Letak sumur berada di sudut ruang pengolahan dan ruang pemindangan. 

Sarana produksi air dapat berpotensi sebagai limbah setelah digunakan dalam 

proses produksi, diantaranya jika air tersebut digunakan untuk membersihkan 

lantai, alat-alat proses produksi, proses pencucian ikan dan proses pemindangan. 

4.2.4 Bahan Baku 

 Bahan baku merupakan obyek pokok dari suatu proses produksi. Bahan 

baku yang digunakan dalam pembuatan petis adalah ikan Tuna. Bahan baku ikan 

Tuna diperoleh dari PT. Aneka Tuna Indonesia berupa ikan segar dan bahan 

setengah jadi (sari ikan Tuna hasil dari pemindangan). Kendala yang sering 

dihadapi UD. Sumber Rejeki adalah kurangnya pasokan ikan untuk dipindang 

yang kemudian diambil kaldunya karena faktor alam (cuaca), maka alternatif 

utama yang dilakukan oleh pemilik usaha adalah menyimpan ekstrak setengah 

jadi yang umur simpannya bertahan kurang lebih dua bulan. 

 Bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam proses pembuatan petis 

ikan Tuna adalah sebagai berikut: 

1. Gula 

Gula didalam makanan mempunyai pengaruh sebagai penambah cita rasa 

yang nyata. Sifat-sifat citarasa dan warna dari banyak bahan pangan yang 

dimasak dan diolah, sangat tergantung pada reaksi antara gula reduksi 
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dalam kelompok asam amino yang menghasilkan warna coklat  dan 

bermacam-macam komponen cita rasa. Reaksi mailard atau pencoklatanh 

sangat diperlukan agar berwarna coklat (Buckle et al., 2007) 

Gula yang digunakan dalam pembuatan petis ikan Tuna di UD. Sumber 

Rejeki adalah gula pasir atau gula putih. Fungsi gula sebagai pengimbang 

rasa, sekaligus meberikan rasa sedap pada petis yang sari atau ekstraknya 

tersa asin atau pahit karena mengalami proses pemasakan dan pengentalan. 

Perbandingan gula pada adonan petis yang masih mentah adalah setiap 1.5 

kwintal petis mentah (setengah jadi) menggunakan 15 kg gula pasir 

2. Garam 

Fungsi garam dalam adonan membentuk cita rasa, mempertinggi aroma, 

memperkuat adonan dan memperlambat pertumbuhan jamur pada produk 

akhir. 

3. Bawang Merah dan Bawang Putih 

Penambahan bumbu dalam produk petis yag diproduksi UD. Sumber 

Rejeki adalah untuk membedakan cita rasa dengan petis yang diproduksi 

oleh produsen lain.  

4.2.5 Transportasi 

Alat transportasi yang dimiliki UD. Sumber Rejeki adalah mobil pick up 

yang digunakan sebagai alat transport pada waktu pengambilan bahan baku dan 

sebagai alat untuk mengirimkan petis ke swalayan baik dalam kota maupun luar 

kota seperti Pamekasan, Bangkalan, Surabaya dan kota-kota lain. Selain itu, ada 
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dua sepeda motor yang digunakan sebagai alat transport dalam pengiriman petis 

yang tempatnya relatif dekat dan dalam jumlah yang tidak begitu banyak. 

 

4.3 Aspek Produksi 

4.3.1 Pengadaan Bahan Baku 

 Proses produksi yang dilakukan sangat bergantung pada jumlah dan 

ketersediaan bahan baku. Jika bahan baku yang diterima sangat sedikit, maka 

semua bahan baku langsung dilakukan proses pemindangan. Namun jika bahan 

baku yang diterima sangat banyak dan memungkinkan untuk diproduksi secara 

langsung, maka ikan –ikan didinginkan dalam bak pendingin untuk mencegah 

kerusakan atau pembusukan. Jumlah ikan yang diproduksi setiap hari sekitar ± 1-8 

kwintal/hari. Harga bahan baku yang dijadikan pindang untuk musim ikan seharga 

Rp.7.500/kg, musim sedang seharga Rp.8.500/kg, dan pada waktu musim ikan 

seharga Rp. 9.500/kg. Dengan demikian, proses produksi pemindangan 

berlangsung secara kontinyu dengan pengambilan bahan baku dilakukan pada sore 

hari sekitar pukul 15.00 WIB. 

4.3.2 Aspek Pemindangan 

 Menurut Afrianto dan Liviawati (1989), ikan pindang dapat dibuat dengan 

berbagai cara, tergantung jenis ikan dan wadah yang digunakan. Namun demikian, 

proses pembuatan ikan pindang mempunyai prinsip yang sama, diantaranya:  

1. Penyiangan dan Pencucian 
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Ikan yang digunakan sebaiknya dikelompokkan berdasarkan jenis, ukuran 

dan tingkat kesegarannya. Kemudian ikan disiangi dengan cara membuang sisik, 

sirip, isi perut dan kotoran lainya. 

2. Penyusunan Ikan 

Setelah disiangi dan dicuci bersih, ikan segera disusun secara teratur dalam 

periuk. Ikan disusun dalam wadah yang mempuyai ukuran ikan yang seragam, 

agar diperoleh ikan pindang dan hasil pemindangan dengan mutu dan rasa yang 

seragam. 

 

3. Penyiapan Wadah 

Wadah yang digunakan untuk prose pemindangan adalah periuk yang 

terbuat dari tanah liat atau alumunium. Besarnya periuk disesuaikan dengan 

ukuran ikan yang diproses. Bagian dalam periuk biasanya dilapisi jerami atau 

anayaman bambu setebal; 1-2 cm, alas ini berfungsi untuk mencegah melekatnya 

ikan ke dasar atau tepi wadah atau hangusnya ikan pindang. 

Penataan ikan di UD. Sumber Rejeki menggunakan besek yang dilapisi 

jerami dengan jumlah ikan yang akan dipindang sebanyak 2-3 ikan, tergantung 

besar-kecilnya ikan. 

4. Penggaraman Ikan 

Garam yang digunakan dalam proses pemindangan berfungsi untuk 

memberikan rasa gurih pada ikan, menurunkan kadar air di dalam tubuh ikan dan 

mencegah atu menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk maupun organisme 
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lain. Garam yang digunakan dapat berbentuk kristal atau larutan. Jumlah garam 

kristal yang digunakan berkisar 5-40% dari berat total ikan, atau tergantung selera. 

Garam ditaburkan di atas lapisan ikan hingga ikan tertutup garam. 

Setelah garam selesai ditaburkan, kemudian ditambahkan 1 liter air bersih 

setiap 2 kg ikan. Penambahan air dimaksudkan untuk membantu dalam 

menghasilkan larutan yang akan menjadi adonan petis berwarna coklat. Air yang 

digunakan harus bersih, karena akan berpengaruh pada akhir produk. 

5. Perebusan Ikan 

Proses perebusan menggunakan bahan bakar yang masih sederhana yaitu 

kayu bakar. Kayu bakar yang digunakan adalah kayu yang tidak menimbulkan 

bau pembakaran yang kurang sedap, tujuannya agar tidak mempengaruhi mutu 

ikan pindang dan hasil pemindangan. Lama perebusan tidak dapat ditentukan 

secara pasti, biasanya proses perebusan ± 4 jam, dimana pekerja menentukan  dari 

bunyi air yang mendidih. Dalam setiap pemindangan, ikan yang sudah dipindang 

diganti dengan ikan yang baru ± 3-4 kali setiap dandang, dengan penambahan air 

±5 liter. 

4.3.3 Pemasakan Bahan Setengah Jadi Petis 

 UD. Sumber Rejeki melakukan proses pemasakan bahan setengah jadi 

dimana sari/ekstrak ikan yang sudah disaring ± 5 jam, dimana larutan/adonan  

berwarna hitam. Kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan 

penambahan gula dan garam, pemasakan ini dilakukan ± 1 jam, hingga diperoleh 

petis yang gurih, berwarna coklat kekuning-kuningan dan berbau khas petis ikan. 
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Penambahan gula pasir yang yang telah dipanaskan sebanyak (±40 % dari berat 

petis mentah) sambil diaduk agar gula tercampur merata dan tidak terjadi 

penggumpalan atau kerak yang tidak diinginkan. Bawang merah dan bawang 

putih ditambahkan sebelum petis menjadi dingin agar bahan tercampur rata. Petis 

yang sudah jadi kemudian ditampung dalam bak penampungan yang berkapasitas 

25 kg. Proses pendinginan ± 6 jam 

4.3.4 Pengemasan dan Pelabelan 

 Petis ikan yang diperoleh, setelah dingin dilakukan 

pengepakan/pengemasan dalam botol plasti/toples. Sebelum dimasukkan kedalam 

toples, petis terlebih dahulu dilakukan perenggangan/penarikan untuk 

memperbaiki kualitas warna petis dan memperbesar volume petis, sehingga petis 

yang dihasilkan berwarna cokelat kekuningan dan mempunyai tekstur yang 

elastis. Sebelum petis dimasukkan, toples terlebih diolesi minyak goreng, hal ini 

dilakukan untuk mencegah petis tidak lengket dan mudah diambil. 

 Proses pengemasan yang dilakukan UD. Sumber Rejeki belum memenuhi 

syarat-syarat pengemasan, kemasan yang digunakan belum disterilisasi (sanitasi). 

Proses sterilisasi tidak dilakukan karena produsen beranggapan bahwa kemasan 

sudah bersih dan bila disterilkan membutuhkan tambahan waktu. Sedangkan pada 

label, nomor register dari Deperindag belum tertera dan nomor SP dari 

Departemen Kesehatan sudah dicantumkan dengan no.112/13.35/02. 

 Merek yang beredar di pasaran untuk mutu petis ikan Tuna UD. Sumber 

Rejeki  adalah ”PETIS TUNA SUPER Hj. DIYA product”  dengan harga jual 
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Rp.5000/toples, dengan volume 200 gram.  Kualitas petis ini merupakan kualitas 

terbaik, karena mengandung 100 % ekstrak/sari ikan Tuna. 

Tabel 3. Rincian Biaya Produksi di UD. Sumber Rejeki Dalam Satu Kali Proses 
 Produksi pada tahun 2007 

No Uraian Jumlah Harga 
Satuan (Rp) 

Total Biaya 
(Rp) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Bahan Baku 
Tenaga Kerja 
Minyak Tanah 
Toples 
Transportasi 
Gula 
Bumbu 

8 bak (@ 23 kg) 
9 orang 
50 liter 
84 lusin 
1 pick up 
100 kg 
1 kg 

184.000 
17.000 
2.300 
5.000 

125.000 
5.600 
4.000 

1.472.000 
   153.000 
  115.000 
  420.000 
  125.000 
  560.000 
      4.000 

Total Biaya Produksi 2.849.000 

Sumber : UD. Sumber Rejeki(2008) 

 

4.4  Karakteristik Mutu Petis Ikan Tuna 

 Penentuan umur simpan suatu produk perlu dilakukan pengujian parameter 

yang mempengaruhi mutu produk sebelum disimpan untuk periode tertentu. 

Parameter yang diamati pada produk petis ikan Tuna UD. Sumber Rejeki sebelum 

penyimpanan (hari ke 0 penyimpanan) adalah analisa warna, nilai aktivitas air 

(Aw), analisa kadar air, analisa susut berat,  total mikroba, dan total kapang. Hal 

ini berfungsi untuk menyeragamkan mutu awal petis ikan Tuna dan sebagai nilai 

karakteristik mutu awal petis ikan Tuna. 

 Dalam menentukan umur simpan petis ikan Tuna, diperlukan nilai 

karakteristik mutu akhir petis ikan Tuna (At atau nilai karakteristik mutu saat petis 

ikan Tuna mulai ditolak oleh konsumen). Nilai akhir (At) petis ikan Tuna 

ditentukan melalui uji organoleptik dengan skala garis. Dalam uji organoleptik 

diperlukan 20 orang panelis karena panelis yang dipakai adalah panelis bukan 
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terlatih dan jumlah minimal panelis minimal yang dibutuhkan adalah 20 orang. 

Petis yang digunakan untuk uji ini disimpan pada suhu ruang dan diamati secara 

berkala tiap 7 hari sekali sampai panelis menolak petis ikan Tuna ini. Penggunaan 

suhu ruang pada penentuan karakteristik mutu petis ikan Tuna ini dikarenakan 

kasus dilapang petis ikan Tuna yang dijual di toko (swalayan) disimpan pada suhu 

ruang. 

 Mutu petis ikan ditolak oleh panelis dengan penyimpanan ruang pada 

minggu ke 20 (hari ke 133). Saat petis ikan ditolak oleh panelis, dilakukan analisa 

yang meliputi warna (tingkat kecerahan) , aktivitas air (Aw),analisa kadar air, 

total mikroba dan total kapang. Hasil analisa karakteristik mutu petis ikan Tuna 

pada awal dan akhir penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Karakteristik Mutu Kritis  Petis Ikan Tuna pada Awal dan Akhir 
Penyimpanan pada minggu 20 (hari ke 133) uji organoleptik 

Parameter 
Penyimpanan 
Awal Akhir 

- Aktivitas Air (Aw) 0.671               0.85 
- Kadar Air (%) 20.10 31.52 
- Tingkat Kecerahan (L*) 
- Susut Berat (gram) 
- Total Mikroba (koloni/gram) 
- Total Kapang (koloni/gram) 
 

34.4 
200.10 
106 
2.0 x 1010 
 

16.57 
197.8 
1.24x1011 
6.5 x 1012 

 

4.5 Kinetika Reaksi Dasar untuk Menduga Penurunan Mutu 

4.5.1 Aktivitas Air  

Hasil pengamatan perubahan aktivitas air petis ikan Tuna akibat 

penyimpanan pada suhu yang berbeda-beda dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Perubahan Nilai Aktivitas Air Petis Ikan Tuna selama Penyimpanan 
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Grafik data perubahan nilai aktivitas air petis ikan Tuna selama 

penyimpanan pada tiga suhu penyimpanan yang berbeda terhadap waktu dapat 

dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Grafik Data Aktivitas Air Petis Ikan Tuna selama Penyimpanan pada 

Tiga Kondisi Suhu Penyimpanan 
 

 Persamaan regresi linier perubahan nilai aktivitas air petis ikan Tuna akan 

berbeda pada suhu penyimpanan yang berbeda. Persamaan regresi liniernya 

adalah: 

Suhu 27 0C (300 K), Y= 0.0017x + 0.6741  (k=0.0017) 
   R2 = 0.9746  r = 0.9872 

Suhu 32 0C (305 K), Y=  0.0025x + 0.6721  (k=0.0025) 
   R2 = 0.9497  r = 0.9745 

Suhu 37 0C (310 K), Y=0.0033x + 0.6747  (k=0.0033) 
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0 0.671 0.671 0.671 
7 0.688 0.680 0.691 
14 0.700 0.717 0.730 
21 0.710 0.730 0.751 
28 0.728 0.744 0.772 
35 0.730 0.752 0.780 
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   R2 = 0.96690  r = 0.9833 

  Dari Tabel 5 dan Gambar 9 terlihat bahwa selama penyimpanan nilai 

aktivitas air petis ikan Tuna cenderung  meningkat yang berarti air didalam petis 

ikan Tuna banyak. Semakin tinggi suhu penyimpanan maka akan menghasilkan 

kemiringan garis yang semakin tajam atau besar. Hal ini berarti peningkatan suhu 

penyimpanan suhu petis menyebabkan nilai aktivitas air meningkat atau reaksi 

peningkatan nilai aktivitas airnya  berlangsung  cepat. 

 Menurut Buckle et al. (2003), mutu makanan selama penyimpanan tidak 

tergantung pada kadar air tetapi pada aktivitas air. Besar kecilnya aktivitas petis 

ikan Tuna akan menentukan reaksi apa saja yang dapat berlangsung dan akan 

menentukan daya tahan petis ikan terhadap serangan mikroba. Menurut Peleizar 

dan Chan (1992), berbagai mikroorganisme mempunyai aktivitas air minimum 

agar dapat tumbuh dengan baik, misalnya bakteri pada Aw 0.9; khamir pada Aw 

0.8-0.9 dan kapang Aw 0.6-0.7. 

 Peningkatan konstanta laju aktivitas air petis ikanTuna selama 

penyimpanan pada tiga kondisi suhu yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 6 

dibawah ini. 

Tabel 6. Perubahan konstanta laju  Aw 
 

  

T (0K) 1/T (K-1) k (1/hari) 
300 0.00333 0.0017 
305 0.00328 0.0025 
310 0.00322 0.0033 
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Tabel 7. Perubahan nilai Kadar Air Petis Ikan Tuna selama Penyimpanan pada 
Tiga Kondisi Suhu Penyimpanan 

Hari ke 
Nilai Kadar Air(%) 
27 0C 32 0C 37 0C 

0 20.10 20.10 20.10 
7 20.80 21.07 22.77 
14 21.53 22.05 25.05 
21 21.98 23.45 26.23 
28 22.48 24.22 28.94 
35 22.96 25.36 30.92 

 

 Grafik data pengamatan kadar air petis ikan Tuna selama penyimpanan 

pada tiga kondisi dapat dilihat pada Gambar 11 dibawah ini 

 
Gambar 11. Grafik Data Kadar Air Petis Ikan Tuna selama Penyimpanan pada 

Tiga Kondisi Suhu yang Berbeda 
  

 Dari grafik data antara kadar air dan lama penyimpanan untuk masing-

masing suhu didapat dari tiga persamaan regresi linernya yaitu : 

Suhu 27 0C (300 K), Y=0.0808x + 20.228  k=0.0808) 
   R2 = 0.9897  r = 0.9948 

Suhu 32 0C (305 K), Y=0.1516x + 20.055  (k=0.1516) 
   R2 = 0.9964 r = 0.9982 

Suhu 37 0C (310 K), Y=0.5583x + 20.064  k=0.5583) 
   R2 = 0.9923  r = 0.9961 
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 Dari ketiga persamaan regresi linier tersebut dapat dilihat bahwa semakin 

tinggi suhu penyimpanan, maka kadar air semakin tajam kemiringannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan suhu penyimpanan menyebabkan reaksi 

peningkatan kadar air petis ikan Tuna. Dari hasil regresi didapat nilai koefisien 

korelasi yang mendekati satu (r~1) yang artinya bahwa faktor suhu sangat 

berpengaruh terhadap perubahan nilai kadar air petis ikan Tuna. 

 Analisa regresi yang sama juga menunjukkan nilai koefisien determinasi 

(R2) yang mendekati satu (r~1). Nilai R2 untuk suhu 28 0C adalah 98.97% yang 

berarti 98.87% besarnya nilai kadar air petis ikan Tuna ditentukan oleh besarnya 

suhu penyimpanan. Nilai R2 untuk suhu 32 0C adalah 99.64% yang  berarti 

99.64% besarnya nilai kadar air ditentukan oleh suhu penyimpanan                             

. Dan nilai R2 untuk suhu 37 0C adalah 99.23% yang berarti 99.23% besarnya nilai 

kadar air petis ikan Tuna ditentukan oleh besarnya suhu penyimpanan. 

 Menurut Winarno (2002), semua bahan makanan mengandung air dalam 

jumlah yang berbeda-beda. Kandungan air dalam bahan makanan ikut 

menentukan acceptability, kesegaran, dan daya tahan bahan itu. Sudarmadji 

(2007) menyatakan  bentuk air dalam makanan dapat ditemukan sebagai air bebas 

dan air terikat (lemah/kuat). Air bebas dapat mudah hilang apabila terjadi 

penguapan atau pengeringan, sedangkan air terikat sulit dilepaskan. 

 Peningkatan konstanta laju kadar air petis ikanTuna selama penyimpanan 

pada tiga kondisi suhu yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 8. 
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y = ‐4421x + 14.75

0,01

0,1

1
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Tabel 8. Perubahan Konstanta Laju Kadar Air  
 
 
 

 

Gambar 12. Grafik Semilog Perubahan Nilai Kadar Air 
 

 Persamaan regresi linier grafik semilog dari plot  k dan 1/T pada 

peningkatan nilai kadar air adalah Y = -4421x+14.75. Energi aktivasi(Lampiran 7) 

untuk reaksi peningkatan nilai kadar air adalah 8780.11 kal/mol yang artinya 

untuk meningkatkan nilai kadar air dibutuhkan energi sebesar 8780.11 kal/mol. 

Semakin besar energi aktivasi maka reaksi akan berjalan semakin lambat karena 

lebih banyak membutuhkan energi. 

 Dari uji penerimaan konsumen oleh panelis untuk menentukan nilai kritis 

pada saat petis ikan Tuna ditolak,  kadar airnya mencapai 31.52 % 

4.5.3 Susut Berat 

T (0K) 1/T (K-1) k(1/hari) 
300 0.00333 0.0808 
305 0.00328 0.1516 
305 0.00322 0.5583 
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 Hasil pengamatan perubahan berat petis ikan Tuna yang sudah dikemas 

dan disimpan pada tiga kondisi suhu penyimpanan yang berbeda dapat dilihat 

pada Tabel 9 dibawah ini. 

Tabel 9. Nilai Susut Berat Petis Ikan Tuna selama Penyimpanan pada Tiga 
Kondisi Suhu 

Hari ke 
Nilai Susut Berat(%) 
27 0C 32 0C 37 0C 

0 0 0 0 
7 0.01 0.61 3.99 
14 0.02 1.73 6.83 
21 0.03 2.84 9.37 
28 0.04 3.97 11.00 
35 0.05 4.60 13.95 

 

 Grafik data pengamatan susut berat petis ikan Tuna selama penyimpanan 

pada tiga kondisi suhu  yang berbeda terhadap waktu lama penyimpanan dapat 

dilihat pada Gambar 13 dibawah ini. 

 
Gambar 13. Grafik Data Peningkatan Susut Berat Petis Ikan Tuna selama 

Penyimpanan pada Tiga Kondisi Suhu Penyimpanan 
 

 Pendekatan kinetika dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh suhu 

penyimpanan terhadap berat petis ikan Tuna yang sudah dikemas. Untuk itu perlu 

dilakukan pengamatan secara berkala untuk melihat laju penurunan berat petis 
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dalam kemasan. Secara matematis, laju penurunan berat petis ikan Tuna selama 

penyimpanan pada suhu yang berbeda-beda dapat dihitung melalui regresi linier 

antara lama penyimpanan dan nilai susut berat petis ikan Tuna. 

 Persamaan regresi linier penurunan berat petis ikan Tuna dalam kemasan 

untuk masing-masing suhu penyimpanan adalah : 

Suhu 27 0C (300 K), Y=0,0016x - 0,0012  (k=0.0016) 
   R2 = 0,9952  r = 0.9976 

Suhu 32 0C (305 K), Y=0,1397x - 0,1505  (k=0.1397) 
   R2 = 0,9916  r = 0.9979 

Suhu 37 0C (310 K), Y=0,3808x + 0,8607  (k=0.3808) 
   R2 = 0,9844  r = 0.9922 

 Gambar 13 menunjukkan bahwa selama penyimpanan nilai susut berat 

petis ikan Tuna dalam kemasan cenderung meningkat. Berat petis ikan Tuna 

dalam kemasan menurun seiring dengan peningkatan suhu penyimpanan. 

Kecepatan reaksi penurunan berat petis dalam kemasan ditunjukkan oleh nilai k 

yang merupakan slope kemiringan dari garis linier yang menghubungkan antara 

lama penyimpanan dan nilai susut berat. 

 Dari ketiga persamaan regresi liner tersebut dapat dilihat bahwa semakin 

tinggi suhu penyimpanan, maka nilai susut berat petis ikan dalam kemasan 

semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu penyimpanan 

menyebabkan reaksi peningkatan kadar air petis ikan Tuna sehingga berat petis 

dalam kemasan berkurang.  Dari hasil regresi didapat nilai koefisien korelasi yang 

mendekati satu (r~1) yang artinya bahwa faktor suhu sangat berpengaruh 

terhadap penyusutan berat  petis ikan Tuna dalam kemasan.  
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 Analisa regresi yang sama juga menunjukkan nilai koefisien determinasi 

(R2) yang mendekati satu (r~1). Nilai R2 untuk suhu 27 0C adalah 99.52% yang 

berarti 99.52% besarnya nilai susut berat petis ikan Tuna ditentukan oleh besarnya 

suhu penyimpanan. Nilai R2 untuk suhu 32 0C adalah 99.16% yang  berarti 

99.16% besarnya nilai susut berat ditentukan oleh suhu penyimpanan. Dan nilai 

R2 untuk suhu 37 0C adalah 98.44% yang berarti 98.44% besarnya nilai susut 

berat petis ikan Tuna ditentukan oleh besarnya suhu penyimpanan. 

 Peningkatan konstanta laju susut berat petis ikanTuna selama 

penyimpanan pada tiga kondisi suhu yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 10 

dibawah ini 

Tabel 10. Perubahan Konstanta Laju Susut Berat 
T (0K) 1/T (K-1) k(1/hari) 
300 0.00333 0.0016 
305 0.00328 0.1397 
310 0.00322 0.3808 

 

Grafik semilog dari plot antara nilai 1/T dan k dapat dilihat pada Gambar 14. 

 
 
 

 

Gambar 14. Grafik  Semilog Perubahan Nilai Susut Berat 
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 Persamaan regresi linier grafik semilog pada plot 1/T dan k pada 

penurunan berat petis dalam kemasan adalah Y= -3466x+11.53. Energi aktivasi 

(Lampiran 7) untuk penurunan berat petis dalam kemasan adalah 6883.48   

kal/mol. yang artinya untuk menurunkan berat petis maka dibutuhkan energi 

sebanyak 6883.48 kal/mol. Semakin besar energi aktivasinya maka reaksinya akan 

berjalan semakin lambat karena lebih banyak membutuhkan energi. 

4.4.4 Tingkat Kecerahan 

 Hasil pengamatan perubahan tingkat kecerahan petis ikan Tuna yang 

disimpan pada tiga keadaan suhu yang penyimpanan yang berbeda dapat dilihat 

pada Tabel 11. 

Tabel 11. Perubahan Tingkat Kecerahan Petis Ikan Tuna selama Penyimpanan   

Hari ke 
Tingkat Kecerahan 
27 0C 32 0C 37 0C 

0 34.40 34.40 34.40 
7 33.90 33.52 33.60 
14 33.15 31.10 30.85 
21 32.77 29.70 27.35 
28 32.01 27.25 26.10 
35 31.00 25.10 21.97 

  

Grafik pengamatan tingkat kecerahan petis ikan Tuna selama 

penyimpanan pada tiga kondisi suhu penyimpanan terhadap waktu dapat dilihat 

pada Gambar 15 dibawah ini. 
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Gambar 15.  Grafik  Tingkat Kecerahan Petis Ikan Tuna selama Penyimpanan 

pada Tiga Kondisi Suhu Penyimpanan 
 

 Persamaan regresi linier penurunan tingkat kecerahan petis ikan Tuna 

untuk masing-masing suhu penyimpanan adalah : 

Suhu 27 0C (300 K), Y= -0.0941x + 34.518  (k=0.0941) 
   R2 = 0.9823  r = 0.9911   

Suhu 32 0C (305 K), Y= -0.2723x + 34.943  (k=0.2723) 
   R2 = 0.9867   = 0.9933 

Suhu 37 0C (310 K), Y=-0.3598x + 35.341  (k=0.3598) 
   R2 = 0.9713  r = 0.9855 

 Gambar 15 menunjukkan bahwa selama penyimpanan tingkat kecerahan 

petis ikan Tuna cenderung menurun seiring dengan peningkatan suhu 

penyimpanan. Tingkat kecerahan tertinggi adalah pada suhu 27 0C dan yang 

terendah 37 0C.  Selama penyimpanan petis dengan suhu yang berbeda-beda 

terjadi peningkatan nilai aktivitas dan kadar air. Peningkatan ini dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan warna dari terang menjadi gelap. Perubahan 

yang timbul tersebut karena adanya reaksi Maillard pada petis ikan. Pada ikan 
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y = ‐2383x + 8.053

0,01

0,1

1

0,0032 0,00325 0,0033 0,00335

k

1/T

Tuna mengandung lemak dan protein, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi 

penggelapan (browning). 

Peningkatan konstanta laju tingkat kecerahan  ikan Tuna selama 

penyimpanan pada tiga kondisi suhu yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 12 

dibawah ini. 

Tabel 12. Perubahan Konstanta Laju Tingkat Kecerahan 
 

 

Grafik semilog dari plot antara nilai 1/T dan  k dapat dilihat pada Gambar 16. 

 

 

 
            
  

 
 
 
 
 

Gambar 16. Grafik Semilog Perubahan Tingkat Kecerahan 
 

 Persamaan regresi linier grafik semilog dari plot 1/T dan k pada penurunan 

tingkat kecerahan adalah Y= -2383x+8.053. Energi aktivasi (Lampiran 7) untuk 

reaksi penurunan tingkat kecerahan petis ikan Tuna adalah 4732.64 kal/mol yang 

artinya untuk menurunkan tingkat kecerahan dibutuhkan energi sebanyak 4732.64 

T (0K) 1/T (K-1) k(1/hari) 
300 0.00333 0.0941 
305 0.00328 0.2723 
310 0.00322 0.3598 
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kal/mol. Semakin besar energi aktivasinya maka reaksinya akan berjalan semakin 

lambat karena lebih banyak membutuhkan energi. 

 Dari hasil uji beda dan uji penerimaan oleh panelis untuk menentukan nilai 

mutu kritis, pada saat petis ikan Tuna ditolak, parameter tingkat kecerahan 

menunjukkan nilai 16.57. 

4.5.5 Total Kapang 

 Hasil pengamatan perubahan total kapang petis ikan Tuna akibat 

perbedaan suhu penyimpanan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Perubahan Total Kapang Petis Ikan Tuna selama Penyimpanan 
 

 

 Plot data perubahan total kapang  petis ikan Tuna selama penyimpanan 

pada tiga suhu penyimpanan berbeda terhadap waktu dapat dilihat pada Gambar 

17 dibawah ini. 

Hari ke 
Total Kapang (koloni/gram) 
27 0C 32 0C 37 0C 

0 2.0 x 1010 2.0 x 1010 2.0 x 1010 
7 1.9 x 1011 1.6 x 1011 4.6 x 1011 
14 3.1 x 1011 7.0 x 1011 9.0 x 1011 
21 3.7 x 1011 1.19 x 1011 1.80 x 1012 
28 9.0 x 1011 1.74 x 1012 2.30 x 1012 
35 9.6 x 1011 1.76 x 1012 2.54 x 1012 
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Gambar 17. Grafik Ln Total Kapang Petis Ikan Tuna selama Penyimpanan pada 
Tiga Kondisi Suhu Penyimpanan 

 

 Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui persamaan regresi linier 

perubahan total kapang petis ikan Tuna akibat suhu penyimpanan yang berbeda-

beda. Persamaan regresi liniernya adalah : 

Suhu 27 0C (300 K), Y= 0.0988x + 24.588  (k=0.0988) 
   R2 = 0.8302  r = 0.9111   

Suhu 32 0C (305 K), Y= 0.1228x + 24.68  (k=0.1228) 
   R2 = 0.8287  r = 0.9103 

Suhu 37 0C (310 K), Y= 0.1214x + 25.099  (k=0.1214) 
   R2 = 0.7506   r= 0.8664 

 Gambar 17 menunjukkan bahwa selama penyimpanan total kapang petis 

ikan Tuna cenderung meningkat. Makin tinggi suhu penyimpanan petis ikan Tuna 

menghasilkan kemiringan garis yang makin tajam atau besar. Hal ini berarti 

peningkatan suhu penyimpanan petis ikan Tuna menyebabkan peningkatan total 

kapang  petis ikan Tuna yang lebih besar. 
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 Menurut Fardiaz (1992) menyatakan kebanyakan kapang memproduksi 

enzim hidrolitik, misalnya amylase, pektinase, proteinase dan lipase. Oleh karena 

itu, kapang dapat tumbuh pada makanan-makanan yang mengandung pektin, pati, 

protein dan lipid. Winarno (2002), peningkatan kadar air dan aktivitas air selama 

penyimpanan akan sangat mendorong pertumbuhan mikroba yang sangat cepat 

karena aktivitas air menunjukkan jumlah air bebas yang dapat digunakan untuk 

pertumbuhan mikroba. Dan kebanyakan kapang bersifat mesofil artinya suhu 

optimum pertumbuhannya berkisar antara 30 – 40 0C. 

 Peningkatan konstanta laju total kapang  petis ikan Tuna selama 

penyimpanan pada tiga kondisi suhu yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 14 

dibawah ini. 

Tabel 14.  Perubahan Konstanta Laju Total Kapang   
T (0K) 1/T (K-1) k(1/hari) 
300 0.00333 0.0988 
305 0.00328 0.1228 
310 0.00323 0.1214 

 
Grafik semilog hubungan antara k dan 1/T dapat dilihat pada Gambar 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Gambar 18.Grafik Semilog Perubahan Total Kapang 
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 Persamaan regresi linier grafik semilog dari plot k dan 1/T pada 

peningkatan jumlah total kapang  adalah Y = -197.9x+0.762.  Dari hasil 

perhitungan pada Lampiran 7, energi aktivasi untuk reaksi peningkatan total 

kapang  petis ikan Tuna adalah 393.03 kal/mol. Hal ini berarti bahwa untuk 

meningkatkan total kapang  petis ikan Tuna diperlukan energi sebesar 393.03 

kal/mol. Semakin besar energi aktivasi, maka suatu reaksi akan berjalan semakin 

lambat karena energi yang dibutuhkan lebih banyak. 

 Dari hasil uji penerimaan organoleptik menunjukkan bahwa saat petis ikan 

ditolak oleh konsumen, nilai total kapangnya 6.5 x 1012 koloni/gram 

4.6.6 Analisa Total Mikroba 

 Hasil pengamatan perubahan total mikroba petis ikan Tuna akibat 

perbedaan suhu penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15.  Perubahan Total Mikroba Petis Ikan Tuna selama Penyimpanan 

Hari ke 
Total Mikroba (koloni/gram) 
27 0C 32 0C 37 0C 

0 1.0 x 106 1.0 x 106 1.0 x 106 

7 1.7 x 106 2.8 x 106 6.1 x 106 
14 2.4 x 106 6.3 x 106 8.2 x 106 
21 3.1 x 106 7.0 x 106 9.8 x 106 
28 6.7 x 106 7.2 x 106 1.14 x 106 
35 7.1 x 106 7.5 x 106 1.56 x 106 

  

 Plot data perubahan total mikroba petis ikan Tuna selama penyimpanan 

pada tiga suhu yang berbeda terhadap waktu dapat dilihat pada Gambar  19. 
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Gambar 19.  Grafik Ln Total Mikroba Petis Ikan Tuna selama Penyimpanan pada 
Tiga Kondisi Suhu Penyimpanan 

 
 Grafik diatas menunjukkan persamaan regresi linier perubahan total 

mikroba petis ikan Tuna akan berbeda akibat suhu penyimpanan yang berbeda-

beda. Persamaan regresi liniernya adalah : 

a. Suhu 27 0C (300 K), Y=  0.0574x + 13.877  (k=0.0574) 
R2 =  0.9667  r = 0.9832 
 

b. Suhu 32 0C (305 K), Y= 0.0531x + 14.352  (k=0.0531) 
R2 = 0.7428  r = 0.8618 
 

c. Suhu 33 0C (310 K), Y= 0.0644x + 14.585  (k=0.0644) 
R2 = 0.7416  r = 0.8612 
 

 Berdasarkan gambar 19 terlihat bahwa selama penyimpanan terjadi 

kecenderungan peningkatan total mikroba petis ikan Tuna. Makin tinggi suhu 

penyimpanan petis ikan Tuna menghasilkan kemiringan garis yang makin tajam 

atau besar. Hal ini berarti berarti peningkatan suhu penyimpanan petis ikan 

menyebabkan peningkatan total mikroba petis ikan yang lebih besar. 

 Peningkatan kadar air dan aktivitas air selama penyimpanan akan  sangat 

mendorong pertumbuhan mikroba yang sangat cepat karena aktivitas air 
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menunjukkan jumlah air bebas yang dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroba 

(Winarno, 2002). Sehingga pada saat aktivitas air pada petis ikan Tuna meningkat 

maka semakin banyak  jumlah air bebas yang digunakan untuk pertumbuhan 

mikroba.  

 Peningkatan konstanta laju total mikroba petis  ikan Tuna selama 

penyimpanan pada tiga kondisi suhu yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16. Perubahan Konstanta Laju  Total Mikroba  
 

 
Grafik semilog hubungan antara 1/T dan  k dapat dilihat pada Gambar 20. 

       

 
 

Gambar 20. Grafik Semilog Perubahan Nilai Total Mikroba  
 

 Persamaan regresi linier grafik semilog dari plot  k dan 1/T pada grafik 

semilog pada peningkatan jumlah total mikroba adalah Y = -67.74x+0.280. Dari 

hasil perhitungan pada Lampiran 7, energi aktivasi untuk peningkatan nilai total 

mikroba petis ikan Tuna adalah 134.53 kal/mol. Hal ini menunjukkan bahwa 

untuk meningkatkan total mikroba petis ikan Tuna diperlukan energi sebesar 

y = ‐67,74x + 0,280
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T (0K) 1/T (K-1) k(1/hari) 
300 0.00333 0.0574 
305 0.00328 0.0531 
310 0.00322 0.0644 
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134.53 kal/mol. Semakin besar energi aktivasi, maka reaksi akan berjalan semakin 

lambat karena energi yang dibutuhkan lebih banyak. 

 Dari hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa saat mutu petis  ikan Tuna 

ditolak oleh konsumen, nilai total mikrobanya 1.24x1011 koloni/gram. 

 

4.6 Pendugaan Umur Simpan Petis Ikan Tuna 

 Nilai energi aktivasi setiap parameter dapat diperoleh dari perkalian nilai 

slope grafik hubungan  k dan 1/T dengan nilai konstanta gas ideal (R). Besarnya 

energi aktivasi dapat dilihat pada Tabel 17 

Tabel 17. Nilai Energi Aktivasi Tiap Parameter 
Parameter Persamaan Regresi Linier Slope Nilai Energi 

Aktivasi (kal/mol) 

Aktivitas Air Y= -14.5x+0.05  14.5 28.8 
Kadar Air Y= -4421x+14.75  4421 8780.11  
Susut Berat Y= -3466x+11.53 3466 6883.48  
Tingkat Kecerahan Y=-2383x+8.053  2383 4732.64 
Total Kapang Y= -197.9x+0.762 197.9 393.03 
Total Mikroba Y= -67.74x+0.280 67.74  134.53 

 
 Data diatas menunjukkan bahwa kadar air memiliki energi aktivasi 

terbesar dan yang terkecil adalah aktivitas air. Hal ini berarti bahwa perubahan 

aktivitas air merupakan faktor utama penurunan mutu petis ikan Tuna.  

Parameter yang digunakan dalam menentukan umur simpan petis ikan 

Tuna adalah parameter yang memiliki nilai energi aktivitasi terkecil yaitu 

parameter aktivitas air.  Umur simpan petis ikan Tuna dengan suhu penyimpanan 

yang berbeda-beda dapat dilihat pada Tabel 18. 
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Tabel 18. Umur Simpan Petis Ikan Tuna 

Persamaan Suhu 
(0C) 

Nilai k 
(1/hari) 

Aktivitas Air Umur Simpan  
(hari) Awal  Akhir 

Y= -14.5x+0.05 27 0.0017 0.671 0.85 139 
Y= -14.5x+0.05 32 0.0025 0.671 0.85 94 
Y= -14.5x+0.05 37 0.0033 0.671 0.85 71 

  
 Hasil uji penerimaan konsumen atas petis ikan Tuna yang disimpan pada 

suhu ruang menunjukkan bahwa petis ikan Tuna mulai ditolak pada hari 133 

penyimpanan. Sedangkan dari hasil perhitungan matematis diperoleh untuk suhu 

27 0C umur simpan petis ikan Tuna adalah 139 hari. Perbedaan ini disebabkan 

penolakan panelis adalah berdasarkan kualitas fisik dan panelis tidak mampu 

memberikan penilaian atas mikrobiologi petis ikan Tuna. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pada hari ke 133, secara fisik petis ikan Tuna masih dapat diterima oleh 

konsumen meskipun total kapang dan total mikroba awal sudah tidak memenuhi 

standart. 

 Berdasarkan SK Menteri Kesehatan tahun 1984, nilai total mikroba untuk 

produk petis  maksimal yang diperbolehkan adalah 105 koloni/gram. Total 

mikroba awal pada saat mutu petis diterima konsumen  adalah  106 koloni/gram 

dan pada saat  mutu petis ditolak konsumen adalah 124 x 1011 koloni/gram. Hal 

ini menunjukkan nilai total mikroba saat diterima maupun ditolak oleh konsumen 

sudah tidak memenuhi standar mutu petis.  

Perbedaan total mikroba maupun kapang yang diperbolehkan berdasarkan 

SNI dengan total mikroba atau kapang hasil penelitian disebabkan karena proses 

pembuatan petis yang kurang higienis. Proses pembuatan petis dari awal sampai 
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proses pengemasan  yang masih tradisional (konvesional) memungkinkan bakteri 

tumbuh lebih cepat meskipun proses pemanasan (kaldu menjadi petis) diperlukan 

waktu yang lama ± 4 jam dan proses pendinginan ± 6 jam, sehingga menjadi hal 

yang wajar jika total mikroba dan total kapang melewati batas total yang 

diijinkan. 

Dari hasil tinjauan langsung dilapang, kegiatan proses produksi dari 

persiapan, pengolahan dan pengemasan produk, pembersihan tempat usaha dan 

kesehatan pekerja kurang diperhatikan aspek sanitasinya. Proses pengemasan petis 

pun masih belum sesuai dengan syarat-syarat pengemasan. Kemasan yang 

digunakan belum disanitisasi (sterilisasi) karena produsen beranggapan bahwa 

kemasan-kemasan yang digunakan untuk mengemas telah bersih dan apabila 

disterilisasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya. Sementara kunci untuk 

mengontrol pertumbuhan mikroba pada produk pangan dan tempat pengolahan 

pangan adalah program higiene dan sanitasi yang baik. 

 

4.7 Validasi Pendugaan Umur Simpan 

 Penentuan mutu bahan makanan pada umumnya sangat bergantung pada 

beberapa faktor diantaranya cita rasa, warna, tekstur, dan nilai gizinya; disamping 

itu ada faktor lain, misalnya sifat mikrobiologis. Cita rasa bahan pangan 

sesungguhnya terdiri dari tiga komponen yaitu bau, rasa, dan rangsangan mulut. 

Pengaturan terhadap cita rasa untuk menunjukkan  penerimaan konsumen 
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terhadap suatu makanan umumnya dilakukan dengan alat indera 

manusia.(Winarno, 2002) 

Untuk mengetahui karakteristik mutu petis ikan Tuna yang diproduksi 

oleh UD. Sumber Rejeki, maka dilakukan uji organoleptik menggunakan uji 

deskriptif yaitu dengan metode scoring atau skaling kepada 20 panelis secara 

berkala 7 hari sekali sampai petis ditolak kepada konsumen petis dengan 

parameter-parameter meliputi warna, bau, rasa, kenampakan, dan kekentalan. 

Angka atau skor yang digunakan untuk menilai intensitas produk dengan susunan 

menurun. 

Berdasarkan data uji penerimaan organoleptik yang diperoleh (Lampiran 

4) petis mulai ditolak pada minggu ke 20 (hari ke 133). Parameter pertama yang 

ditolak adalah bau, karena menurut panelis (konsumen) bau dan warna makanan 

banyak menentukan kelezatan makanan dan faktor tersebut mudah dikenali oleh 

panelis. 

Hasil perhitungan matematis dengan menggunakan rumus, 

θ=(lnA0/lnAt)/k, maka diperoleh untuk suhu 27 0C umur simpan petis ikan Tuna 

adalah  139  hari, suhu 32 0C umur simpan  adalah 94  hari dan pada suhu 37 0C 

umur simpannya adalah 71 hari. Berdasarkan perbandingan kedua metode umur 

simpan diatas  bahwa perhitungan umur simpan  berbeda  dengan uji penerimaan 

organoleptik. Apabila suhu penyimpanan dikonversikan pada suhu 25 0C maka 

umur simpannya 156 hari (Lampiran 8). Seiring dengan rendahnya suhu 
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penyimpanan maka akan memperpanjang umur simpan dari petis ikan Tuna yang 

dapat ditunjukkan pada grafik semilog di bawah ini. 

 

Gambar 21. Grafik Semilog Umur Simpan Petis Ikan Tuna  

 

Perhitungan umur simpan dengan matematis lebih lama dibandingkan 

dengan uji penerimaan organoleptik. Perbedaan terjadi karena dalam penerimaan 

uji organoleptik, panelis dapat mengidentifikasi sifat sifat sensori yang membantu 

untuk mendeskripsikan produk, apakah produk tersebut masih layak dikonsumsi 

atau tidak. Sehingga dalam kasus ini (UD Sumber Rejeki) panelis dimana sabagai 

kosumen petis ikan Tuna  dapat mengamati secara kontinyu perubahan yang 

terjadi selama proses atau penyimpanan dan memberikan data yang diperlukan 

bagi peningkatan produk.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

• Laju kerusakan petis ikan Tuna dari parameter aktivitas air pada suhu 270C 

sebesar 0.0017/hari, suhu 320C sebesar 0.0025/hari, dan pada suhu 370C 

sebesar 0.0033/hari. 

• Hasil pendugaan umur simpan petis berdasarkan hitungan matematis  adalah   

139 hari (suhu penyimpanan 27 0C), 94  hari (suhu penyimpanan 32 0C), dan 

71  hari (suhu penyimpanan 37 0C). Sedangkan penolakan konsumen terhadap 

petis ikan Tuna berdasarkan uji organoleptik petis mulai ditolak pada hari ke 

133 (parameter bau) 

 

5.2 Saran  

• Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut   untuk mengetahui jenis mikroba dan 

kapang yang terdapat pada petis ikan Tuna 

• Untuk produsen, pada proses pembuatan petis tidak menggunakan cara 

tradisional (konvensional) tetapi menggunakan mesin pengolahan yang lebih 

modern sehingga dapat menekan jumlah mikroba maupun kapang dan petis 

ikan Tuna mempunyai daya simpan yang lebih lama. 
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LAMPIRAN 1. Prosedur Analisa Fisik, Kimia dan Mikrobiologi 

1. Penentuan Warna dengan Color Reader  

1. Petis sebanyak 50 gram disiapkan dan dimasukkan dalam plastik 

2. Colour Reader dihidupkan 

3. Target pembacaan dibaca L*a*b atau L*c*h 

4. Warna diukur, bacaan L untuk parameter kecerahan, a dan b koordinat 

kromatis, c kroma dan h sudut hue (warna) 

2.    Penentuan Aktivitas Air dengan Aw meter  

 1.   Petis sebanyak 10 gram dimasukkan dalam wadah yang terdapat pada alat 

Aw meter dan ditutup 

2.  Alat dinyalakan sehingga alat Aw meter bekerja dengan menunjukkan 

bilangan pada digital pembaca. Pembacaan nilai Aw dari bahan yang 

masih berubah biarkan sampai pembacaan konstan dengan menunjukkan 

sinyal lampu merah ke hijau. 

Perhitungan dinyatakan dengan rumus = 

   Aw=
100
RH  

 RH = bilangan pembaca  pada alat Aw meter 

3. Penentuan Viskositas dengan menggunakan Viskosimeter  

1.   Bahan diletakkan dalam beaker gelas 250 ml 

2.   Spindel dipasang pada viskometer dan diatur kecepatan getarnya 

3. Spindel dimasukkan ke dalam bahan sampai tanda batas yang telah 

ditentukan. 
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LAMPIRAN 1 (Lanjutan) 

4. Viskosimeter dihidupkan dan dibiarkan selama 10 detik supaya konstan 

5. Baca angka yang ditunjukkan pada viskosimeter 

   Viskosimeter = angka pembacaan * faktor kalibrasi 

4. Penentuan Kadar Air 

1. Timbang petis sebanyak 10 gram dalam wadah yang telah diketahui 

beratnya 

2. Keringkan dalam oven pada suhu 100-105 0C selama 24 jam. Dinginkan 

dalam desikator 

3. Pengurangan berat merupakan banyak air dalam bahan 

Perhitungan kadar air = x
(gram) awalberat 

(gram)akhir berat - (gram) awalberat  100% 

5. Penentuan Susut Berat 

1. Timbang petis yang sudah dikemas sebelum disimpan 

2. Setelah keluar dari inkubator, dinginkan dan timbang kembali 

3. Kehilangan berat (%) dari komoditi setelah penyimpanan dihitung dengan 

menggunakan persamaan 

 % kehilangan berat = x
(gram) awalberat 

(gram)akhir berat - (gram) awalberat 100% 

6.  Pembuatan larutan Pengencer , media PCA dan media PDA.   

 a. Pembuatan larutan pengencer 

      1. Timbang  pepton sebanyak 2,55  gram dan 100 ml aquadest  

      2. Dilarutkan dalam erlenmeyer dan dipanaskan 

 3. Dimasukkan dalam tabung reaksi sebanyak 9 ml (9 buah tabung reaksi) 
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LAMPIRAN 1 (Lanjutan) 

4. Disterilisasi pada suhu 1210 C selama 15 menit 

      b. Pembuatan media PCA (Potato Carrot Agar) dan media PDA (Potato 

Dextrose Agar) 

1. Timbang 3,5 gram media PCA, 7,8 gram media PDA dan 400 ml  

aquadest 

2. Dilarutkan dalam erlenmeyer  masing-masing media dalam 200 ml 

aquadest dan dipanaskan  

 3.  Disterilisasi pada suhu 1210 C selama 15 menit 

 

7. Penghitungan total media media PCA dan media PDA 

1. Timbang petis sebanyak 1 gram dan dimasukkan dalam larutan pepton 

sebanyak 9 ml dalam tabung reaksi, kemudian dihomogenkan 

menggunakan vortex 

2. Larutan pengenceran 10-1 yang telah di vortex diambil 1 ml kemudian 

dipindahkan ke dalam tabung reaksi pada pengenceran 10-2, 10-3,      

10-4,sampai pengenceran 10-9 

3. Tiga (3) pengenceran terakhir diambil masing-masing 1 ml lalu 

dipindahkan ke dalam petridish yang telah dituang media PCA dan 

petridish yang telah dituang media PDA. 

4.  Petridish digoyang membentuk angka delapan (8) agar media dan petis 

hasil pengenceran tercampur merata. 
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LAMPIRAN 1 (Lanjutan) 

5.  Di inkubasi selama 35 hari pada suhu 27 0C, 32 0C,dan 37 0C  

6. Pada hari ke 3, pada hari ke 7 dan kelipatannya sampai hari ke 35 

dihitung jumlah mikrobanya 

Perhitungan : 

Faktor Pengenceran (FP) = Pengenceran awal x Pengenceran selanjutnya x  

Jumlah yang ditumbuhkan 

Koloni per ml = jumlah koloni x 
FP
1  
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LAMPIRAN 2. Lembar Uji Penerimaan 
 

 
Lembar Uji Perbedaan 

Nama   : 
Tanggal Produk :  
Jenis Produk  :  

Dihadapan saudara disajikan sample petis ikan Tuna. Saudara diminta untuk 
memberikan penilaian terhadap warna, rasa, aroma, kekentalan dan kenampakan 
(berjamur/tidak). Hasil penilaian saudara diletakkan pada garis skala yang besarnya 
antara 0 – 15. 
 
Warna 
 
 
 
 
Rasa 
 
 
 
 
Aroma 
 
 
 
 
Kekentalan 
 
 
 
 
Kenampakan 
 
 
 
 
Menurut pendapat saudara : 

1. Karakteristik mutu petis ikan Tuna 
a. ditolak 
b. diterima 

2. Penolakan saudara terhadap petis ikan Tuna ditolak disebabkan oleh 
a. warna 
b. rasa 
c. aroma 
d. kekentalan 
e. kenampakan 

 
 
 

0 
Berbeda 

15 
Tidak   berbeda 

0 
Berbeda 

15 
Tidak   berbeda 

0 
Berbeda 

15 
Tidak   berbeda 

0 
Berbeda 

15 
Tidak   berbeda 

0 
Berbeda 

15 
Tidak   berbeda 
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LAMPIRAN 3. Hasil Rerata Uji Penerimaan Konsumen  
  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minggu 
ke 

Parameter 
Rasa Bau Warna Kekentalan Kenampakan 

0 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
1 14.82 14.66 14.74 14.69 14.77 
2 14.52 14.16 14.14 14.36 14.55 
3 14.07 13.70 13.56 14.15 14.18 
4 13.86 13.37 13.26 13.91 13.92 
5 13.47 12.99 12.90 13.54 13.73 
6 13.22 12.54 12.46 13.22 13.44 
7 12.87 12.12 12.15 12.92 13.20 
8 12.57 11.75 11.83 12.55 12.86 
9 12.22 11.23 11.21 12.15 12.58 

10 11.88 10.90 10.97 11.82 12.54 
11 11.52 10.58 10.53 11.50 12.18 
12 11.18 10.21 10.16 11.10 11.49 
13 10.84 9.84 9.83 10.82 11.53 
14 10.51 9.42 9.51 10.54 11.82 
15 10.17 9.03 9.14 10.25 10.53 
16 9.81 8.71 8.69 9.97 10.18 
17 9.44 8.33 8.31 9.71 9.82 
18 9.10 7.93 7.99 9.35 9.50 
19 8.76 7.51 7.57 8.94 9.18 
20 8.39 7.14 7.21 8.59 8.78 
21 8.08 6.91 6.96 8.22 8.38 
22 7.71 6.46 6.56 7.85 7.98 
23 7.29 6.02 6.11 7.47 7.62 
24 6.95 5.63 5.79 7.21 7.29 
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13 m 

LAMPIRAN 4. Lay Out Ruang Pengolahan Petis (Produksi) 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
 
Keterangan gambar : 

1. Ruang Dislay (2mx5m) 
2. Ruang Pengolahan(4mx7m) 
3. Ruang Kediaman Pemilik Usaha(4mx10.5m) 
4. Ruang Pengemasan dan Penyimpanan(5mx7m) 
5. Ruang Kediaman Pemilik Usaha(4mx10.5m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
                                                     
 
Halaman Depan 

 
 
1 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

5 

20 m 

 
 

3 
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LAMPIRAN 5. Urutan Proses Pengolahan atau Proses Pembuatan 
Petis(Sumber : UD. Sumber Rejeki) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimasukkan dalam tangki 
pengukusan/dandang 

Ikan Tuna  
Segar 

Ditata dalam keranjang Dilapisi jerami 

Ditambahkan Garam 

Dipanaskan (± 4 jam) Ikan dikeluarkan 

Petis Ikan Tuna 

Disaring 

Gula+bumbu 

Dikemas 

Dipanaskan (± 5 jam) 

Dijual (Pasar) 

Dicuci 

Kaldu I 

Kaldu   II 

Dipanaskan (± 1 jam) 

Didinginkan (± 6 jam) 
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LAMPIRAN 6. Deskripsi Proses Produksi Petis Ikan Tuna UD. Sumber 
Rejeki 

 
Proses Deskripsi Keterangan 

1. Penyediaan Ikan 
Tuna 

 
  

- kondisi ikan Tuna segar, cerah dan 
mengkilat 
- kondisi daging ikan kenyal dan 
lentur 

- 

2. Penyucian - - 
3. Pengukusan 
 

- ikan disusun secara bertingkat baik 
di dalam keranjang dan di dandang 
- ditambahkan garam 10 kg 
- ikan dikukus ± 4 jam 
-ikan dikeluarkan, ikan hasil 
pemindangan dijual ke pasar 

Diameter keranjang = ± 6 cm 
Diameter  dandang = 70 cm 
∑ikan/keranjang = 2 - 3 ekor 
Suhu pengukusan = 102-105 0C 
 

4. Penyaringan 
 

-kaldu hasil pengukusan disaring 
-warna kaldu keruh 

Viskositas kaldu = 0.3 d.Pa.S 
Kadar Air = 93.78 % 
Tingkat Kecerahan = 92.4 

5. Pemanasan 
kaldu 

 

- kaldu dipanaskan ± 5 jam 
- pemasakan lanjutan ± 1 jam  
- ditambahkan gula 1:10 (gula:kaldu) 
-warna petis akhir coklat mengkilap 

Suhu pengukusan= 102-105 0C 
Viskositas kaldu = 11 d.Pa.S 
Kadar Air = 45.53 % 
Tingkat Kecerahan = 9.1 
 

6. Pendinginan 
 

- petis didinginkan ± 6 jam  
 

Aktivitas Air  = 0.671 
Protein = 13.29 %  
Kadar Air = 20.1 % 
Tingkat Kecerahan = 34.4 

7. Pengemasan 
 

-petis dikemas dengan toples plastik 
 

v = 200 gram/toples 
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LAMPIRAN 7. Perhitungan Nilai Energi Aktivasi dari Persamaan Regresi 
Linier Grafik  Semilog Perubahan Konstanta Laju 
Kerusakan terhadap  Suhu 

 
EA = Energi Aktivasi (kal/mol) 
b    = slope dari persamaan regresi linier grafik semilog 
R    = konstanta gas (8.314 J/mol.K = 1.986 kal/mol K) 
 
 
1. Aktivitas Air (Aw) 
  
 Y   = -14.5x+0.05  

b =  EA/R 
EA =  b x R 
EA = 14.5 x 1.986 
EA = 28.8 kal/mol 

 
2. Tingkat Kadar Air      

 
Y   = -4421x+14.75 
b =  4421 
b =  EA/R 
EA =  b x R 
EA = 4421 x 1.986 
EA = 8780.11 kal/mol 

 
3. Susut Berat 
       
     Y    = -3466x+11.53 
 b =  3466 

b =  EA/R 
EA =  b x R 
EA =  3466 x 1.986 
EA =  6883.48   kal/mol 

 
4. Tingkat Kecerahan 

 
      Y   = -2383x+8.053 
      b = 2383 

b =  EA/R 
EA =  b x R 
EA =  2383 x 1.986 
EA =  4732.64 kal/mol 
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LAMPIRAN 7 (Lanjutan) 
 
5. Total Kapang 

 
      Y   = -197.9x+0.762 

b =  197.9 
b =  EA/R 
EA =  b x R 
EA =  197.9 x 1.986 
EA =  393.03 kal/mol  
 

6. Total Mikroba 
 

Y   = -67.74x+0.280 
b =  67.74  
b =  EA/R 
EA =  b x R 
EA =  67.74 x 1.986 
EA = 134.53kal/mol 
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LAMPIRAN 8. Perhitungan Umur Simpan Petis Ikan Tuna dengan 
Parameter Aktivitas Air   

 
 
A0  = 0.671  
At   = 0.681 
k  pada penyimpanan suhu 27 0C (300 K) = 0.0017/hari 
k  pada penyimpanan suhu 32 0C (305 K) = 0.0025/hari 
k  pada penyimpanan suhu 37 0C (310 K) = 0.0033/hari 
 
1. Penyimpanan  dengan Suhu 27 0C (300 K) 
    
 ln (A0/At) = -k. θ 
 θ  = (ln(A0/At))/-k 
 θ  = (ln(0.671/0.85))/-0.0017 
 θ  = 139.1  ≈  139 hari 
 
2. Penyimpanan dengan Suhu 32 0C (305 K) 
  
 Ln (A0/At) = -k. θ 
 θ  = (Ln(A0/At))/-k 
 θ  = (ln(0.671/0.85))/-0.0025 
 θ  = 94.59  hari  ≈  94 hari 
 
3. Penyimpanan dengan  Suhu 37 0C (310 K) 
  
 Ln (A0/At) = -k.θ 
 θ  = (ln(A0/At))/-k 
 θ  = (ln(0.671/0.85))/-0.0033 
 θ  = 71.66  hari ≈ 71 hari  
 
Suhu Penyimpanan 25 0C (298 K) 
 
 Y = -14.5x + 0.05 
 k = 0.0013/hari    
 
    Ln (A0/At) = -k.θ 
 θ  = (ln(A0/At))/-k 
 θ  = (ln(0.671/0.85))/-0.0013 
 θ  = 181.89  hari ≈ 181 hari 
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LAMPIRAN 9. Dokumentasi Hasil Penelitian     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

 
 
 

Gambar 23. Mikroba Awal 
(Pada hari ke 35) 

Gambar 22. Kapang Awal 
(Pada hari ke 0) 

Gambar 24. Kapang Akhir 
(Pada hari ke 35) 

Gambar 25. Mikroba Akhir 
(Pada hari ke 35) 

Gambar 26.  
Kapang (Hasil Uji Organoleptik 

pada hari ke 133) 

Gambar 27.  
Mikroba (Hasil Uji Organoleptik 

pada hari ke 133) 
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Gambar 29.  
Penghitungan Bakteri dan Kapang 

Menggunakan Colony Counter 

LAMPIRAN 9 (Lanjutan) 
 
 
 
 

Gambar 28.  
Sterilisasi Alat dan Bahan 

Gambar 32.  
Penyimpanan Petis dalam Inkubator 

Gambar 31.  
Sampel Petis Baru  
 (Uji Organoleptik) 

Gambar 30.  
Petis Siap Kemas 
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