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Mernia Sofrida. 0511010052-101. Pengembangan Sensor Kesegaran untuk 
Mendeteksi Umur Simpan Ikan Pindang Tongkol dan Aplikasinya pada 
Kemasan Pintar 
Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Simon Bambang Wijanarko, M.App.Sc 
 

RINGKASAN 
Kasus keracunan makanan menurut laporan BPOM (2007) telah terjadi 

minimal sebanyak 48 kasus sepanjang tahun 2006. Adanya produk kadalauarsa 
dalam pasar yang terkonsumsi oleh konsumen menunjukkan perlu dilakukan 
tahapan monitoring mulai dari proses produksi sampai penanganan konsumen. 

Ikan pindang merupakan salah satu produk yang sangat mudah rusak dan 
memiliki daya awet 3 - 4 hari. Kondisi penyimpanan dan distribusi memungkinkan 
terjadinya kontaminasi mikroba. Kerusakan yang sering terjadi pada produk 
perikanan umumnya disebabkan oleh aktivitas mikroba proteolitik menghasilkan 
senyawa berbau busuk seperti senyawa volatil amina, indol, TVBN. Penentuan 
kualitas kesegaran ikan pindang hanya dilakukan melalui kualitas organoleptik. 
Cara tersebut kurang akurat, bersifat subyektif, dan tidak menjamin produk layak 
dikonsumsi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sensitifitas beberapa 
jenis indikator pH untuk sensor kesegaran yang diaplikasikan pada kemasan 
pintar serta mengetahui korelasi antara perubahan warna sensor dengan sifat 
kimia, mikrobiologi, dan organoleptik ikan pindang tongkol sehingga dapat 
diketahui umur simpan ikan pindang tongkol. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjabarkan hubungan 
antara perubahan warna sensor dengan pengujian analisa kimia, mikrobiologi, 
dan organoleptik ikan pindang tongkol. Selain itu diinterpretasikan dalam bentuk 
tabel atau grafik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sensor/ indikator thymol blue 
merupakan indikator yang paling cepat memberikan respon perubahan warna 
dan dapat dilihat oleh konsumen secara jelas perubahannya.  Sensor thymol blue 
(TB) mulai mengalami perubahan pada hari ke-7 kemudian methyl orange 
berubah  warna pada hari ke-10 dan respon sensor bromocresol green 
ditunjukkan pada hari ke-13. Perubahan respon sensor TB ditunjukkan dengan 
perubahan warna dari ungu menjadi kuning pada hari ke-7 dengan respon 
sensor (ΔE) sebesar 7.703. Respon sensor TB juga diikuti dengan peningkatan  
kadar TVBN pindang yang telah melebihi batas maksimal konsumsi 30 mg/ 100 g 
(Komisi Eropa, 1995) yakni 33.641 mg/ 100 g, TVC 9.01 x 1010 cfu/ g, pH 6.33, 
kadar TMA 8.4812 mg/ 100 g, dan skor penerimaan panelis terhadap aroma 5.5 
dan 4.5 untuk kenampakan (masih dapat diterima).  

Korelasi antar parameter TVBN, pH, TMA, TVC, aroma dan kenampakan 
menunjukkan korelasi yang linear terhadap respon sensor TB dengan R2 
berturut-turut 0.709, 0.609, 0.2633, 0.865, dan 0.959, 0.896. Semakin lama 
penyimpanan ikan pindang tongkol semakin tinggi nilai parameter kimia dan 
mikrobiologi namun menurun pada analisa organoleptik dengan nilai respon 
sensor yang semakin meningkat. 
 
Kata kunci : indikator/ sensor, ikan pindang tongkol, penyimpanan, kemasan 
pintar  
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Mernia Sofrida. 0511010052-101. Development of Freshness Sensor to 
Determine Shelf Life of Salt-Boiled Fish and Its Application On Intelligent 
Packaging 
Supervisor : Prof. Dr. Ir. Simon Bambang Wijanarko, M.App.Sc 

SUMMARRY
As food deteriorates, accompanying chemical changed take place. Often this 

was due to microbial growth and several by-products may be given off. This 
process could be reflected in, for example, a change in pH. Detection of such 
changes may give a measurement of the degree of deterioration. Monitoring the 
quality of perishable food is a critical task throughout the food production, 
storage, distribution, and consumption chain. Many food products were subject to 
spoilage, either as a result of improper handling. Spoiled food not only poses risk 
due to illness, but also represent lost revenue for grocers and squandered wages 
for the consumer. 

Salt-boiled fish was one of the perishable product. Deterioration almost have 
been occurred generally was caused by proteolitic microbes activity. They 
produced volatile compounds such as amines, indole, TVBN (Total Volatile Base 
Nitrogen). Traditional method for evaluating the freshness of fish include sensory 
evaluation, trimethylamine determination and bacterial determination, were of 
only limited because they were subjective, debatable, and require highly trained/ 
skilled personnel. It is highly desirable to be able to evaluate fish quality directly 
at the retail outlet and to be able to make an objective evaluation within minutes. 

One aim of research to provide a simple and safe food deterioratin sensor. 
The aim of this research was to determine sensitivity of acid-base indicator for 
freshness sensor that aplicated on intelligent packaging and to determine the 
correlation between color-changing as sensor response and chemical, 
microbiology, organoleptic properties of salt-boiled fish so that it can be used to 
inform about shelf life of salt-boiled fish. 

This research used descriptive method to explain the correlation among 
chemical, microbiology, and organoleptic properties of salt-boiled fish. The result 
showed that storage of salt-boiled fish and acid-base indicator and interaction 
both of them were gave highly significant effect (α=0,01) to sensor response 
(ΔE). The most sensitive sensor to salt-boiled fish deterioration was thymol blue. 
It was showed by color changing from purple to yellow at 7th day with ΔE = 7.703. 
Thymol blue respon was followed by increasing of TVBN that have been 
overlimited for consumption (33.641 mg/ 100 g), TVC 9.01 x 1010 cfu/ g, 6.33 for 
pH, and TMA 8.4812 mg/ 100 g, and panelis acceptability score was 5.5 for 
flavor, and 4.5 for appearance. 

The correlation among quality properties TVBN, pH, TMA, TVC, flavor, and 
appearance acceptability were showed linear correlation to thymol blue respon. 
The value of R2 respectively were 0.709, 0.609, 0.2633, 0.865, 0.959, and 0.896. 
 
Keywords: sensor/ acid-base indiactor, intelligent packaging,salt-boiled fish, 
storage time 
 



I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Kasus keracunan makanan menurut laporan BPOM (2007) telah terjadi 

minimal sebanyak 48 kasus sepanjang tahun 2006. Adanya produk kadalauarsa 

dalam pasar yang terkonsumsi oleh konsumen menunjukkan perlu dilakukan 

tahapan monitoring mulai dari proses produksi sampai penanganan konsumen. 

Produk makanan yang telah dibeli oleh konsumen mungkin saja berada pada 

kondisi yang tidak terkontrol pada tahap pengangkutan ataupun penyimpanannya. 

Ikan pindang merupakan salah satu produk yang sangat mudah rusak dan 

memiliki daya awet 3 - 4 hari. Kondisi penyimpanan dan distribusi dalam keadaan 

terbuka memungkinkan terjadinya kontaminasi mikroba. Kerusakan yang sering 

terjadi pada produk-produk perikanan umumnya disebabkan oleh aktivitas 

mikroba proteolitik. Protein dipecah menjadi senyawa-senyawa berbau busuk 

seperti senyawa volatil amina, indol, TVBN (Castro dan Pedron, 2006). 

Penentuan kualitas kesegaran ikan pindang hanya dilakukan melalui kualitas 

organoleptik (Wardani, 2001). Cara tersebut dirasa kurang akurat karena bersifat 

subyektif dan tidak bisa menjamin produk layak dikonsumsi. Budiman (2002) 

menyatakan lebih sulit untuk menentukan tingkat kesegaran ikan pindang dalam 

penyimpanan dingin. Salah satu metode terbaru yang bersifat cepat, sederhana, 

dan akurat adalah menggunakan kemasan pintar dengan keberadaan label/ sensor 

yang dapat meninformasikan kelayakan konsumsi produk melalui perubahan 

warna label/ sensor. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Miller (2006) menunjukkan metode cepat 

mendeteksi kebusukan produk beku (adanya basa volatil) menggunakan indikator 

(halogenated azo/ sulfonated xanthene). Pacquit dan Frisby dalam Anonymous 

(2009) menulis tentang sensor senyawa volatil amina ikan segar menggunakan 

indikator bromocresol green yang diaplikasikan pada kemasan pintar. Penelitian 

tentang aplikasi sensor CO2 produk karbohidrat juga dilaporkan oleh Holman 

(2008). Hong dan Park (1999) menulis tentang sensor untuk produk sayur asin 

asal Korea (kimchi) dengan indikator methyl red. Penelitian tentang sensor 

kesegaran dengan indikator bromothymol blue dan methyl red untuk mendeteksi 

CO2 sebagai indikasi pertumbuhan mikroba produk pangan juga ditunjukkan oleh 

Morris (2005). 

Berdasarkan uraian di atas, belum diketahui sensitifitas indikator pH pada 

sensor kesegaran untuk mendeteksi umur simpan ikan pindang secara langsung 

berdasarkan kondisi nyata produk. Untuk itu perlu diteliti sensitifitas beberapa 

jenis indikator pH dan korelasinya terhadap sifat kimia, mikrobiologi, dan 

organoleptik ikan pindang tongkol. Pemilihan indikator pH didasarkan pada nilai 

ketetapan keasaman (pKIn) dari indikator pH dalam menangkap senyawa volatil 

basa. 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi adalah kerusakan ikan pindang tongkol tidak 

dapat diketahui secara nyata bila dilihat secara visual. Kerusakan tersebut hanya 

bisa diketahui melalui analisa kimiawi dan organoleptik dengan panelis terlatih. 
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Oleh karenanya dibutuhkan sensor yang dapat mendeteksi kerusakan tersebut 

secara langsung dan nyata. 

Sensor kesegaran ikan pindang tongkol ini belum diketahui sensitifitas 

indikator pH berdasarkan penurunan parameter kualitas ikan pindang baik secara  

kimia, mikrobiologi, dan organoleptik. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui sensitifitas beberapa jenis indikator pH yang diaplikasikan pada 

kemasan pintar 

2. Mengetahui korelasi antara perubahan warna sensor dengan sifat kimia, 

mikrobiologi, dan organoleptik ikan pindang tongkol sehingga dapat 

diketahui umur simpan ikan pindang tongkol 



II. Tinjauan Pustaka 

2.1. Ikan Tongkol dan Karakteristiknya 

 Ikan tongkol termasuk keluarga scombroidae, yang ditangkap di Indonesia 

termasuk genus Euthynnus. Bentuk tubuhnya seperti cerutu dengan kulit licin, 

sirip dada melengkung, ujungnya tirus, dan pangkalnya melebar (Hartuti, dkk, 

2004). Adapun klasifikasi ikan tongkol adalah sebagai berikut: 

Phylum : Animalia 
Sub phyllum : Chordata 
Kelas  : Pisces 
Ordo  : Perchomorphii 
Sub ordo : Scombrina 
Famili  : Scombridae 
Genus  : Euthynnus 
Spesies : Euthynnus affinis 
 

 

 

 

Gambar 1. Ikan Tongkol Segar (Dinas Perikanan dan Kelautan, 2009) 

Menurut Syam (2004) ikan tongkol merupakan salah satu jenis ikan yang 

sering dijadikan pindang tetapi pindang cepat sekali berlendir dan busuk. Dari 

segi teknologi pengawetan produk pindang dapat diklasifikasikan sebagai produk 

setengah awet (semi preserved). Dibandingkan dengan ikan segar, pindang masih 

mungkin sampai mencapai pelosok desa, meningat masih kurang tersedianya 

fasilitas pendingin ikan. Deng an demikian upaya untuk memasyarakatkan makan 

ikan memperoleh jangkauan yang lebih luas.  
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2.2. Pemindangan 

Pemindangan adalah pengolahan ikan yang dilakukan dengan cara 

merebus ikan dalam susana bergaram selama waktu tertentu (Budiman, 2004). 

Proses pemindangan secara umum menurut Sijabat (2004) terdiri dari 

penimbangan ikan segar, pencucian dan pembersihan kotoran dan insang, proses 

pengawetan terdiri dari perebusan dan penggaraman, penirisan, dan pengemasan. 

Perebusan bertujuan untuk memasak ikan. Air yang digunakan untuk merebus 

mengandung garam 5 – 6%. Suhu pemanasan mencapai 100°C. Sedangkan 

penggaraman dilakukan sebagai media pengawetan dari ikan. Menurut Surono et 

al., (1992) larutan garam yang ditambahkan pada ikan pindang sebesar 15 - 25%. 

Metode penggaraman bisa dilakukan dengan dua macam yaitu direndam 

dengan air garam (basah) dan melapisi ikan dengan garam (kering). Penggaraman 

ini kemudian didiamkan dalam jangka waktu 5 – 15 jam. Penggaraman basah 

menggunakan larutan garam jenuh ± 25% sedangkan penggaraman kering 

menggunakan kristal-kristal garam 5 – 30% dari total berat ikan (Tim Penulis 

Pusdiklat Pertanian, 1986) 

Pindang umunya tidak terlalu awet karena masih mempunyai aktivitas air 

yang relatif tinggi dan sesuai bagi pertumbuhan mikroorganisme, terutama bakteri 

pembentuk lendir dan kapang. Pemanasan yang diberikan pada umumnya tidak 

terlalu mampu membasmi semua mikroorganisme. Selama penyebaran dan 

penjualan, pindang sangat mudah mengalami kontaminasi mikroba. Kerusakan 

pindang yang disebabkan oleh pertumbuhan mikrorganisme ditandai dengan 

pembentukan lendir, pertumbuhan kapang, dan teksturnya yang menjadi hancur 
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(Budiman, 2004). Ditambahkan oleh Anonymous (2007), daya awet ikan pindang 

tidak terlalu lama. Pindang hanya tahan kira-kira 3 - 4 hari setelah penutup wadah 

dibuka.  

Menurut Standard Nasional Indonesia (1992), standar mutu ikan pindang 

tercantum pada Tabel 4. Standar ini sesuai dengan Keppres No. 20 tahun 1984 dan 

Keppres No. 7 tahun 1989. 

Tabel 1. Standar Mutu Ikan Pindang 
No. Jenis Analisa Persyaratan Mutu 
1. Organoleptik 

• Nilai minimum (skala 1 – 10) 
 

6.5 
2. Mikrobiologi 

• TPC/ gram 
• Salmonella *) 
• Vibrio cholera *) 
• Staphylococcus Aureus *) 

 
Maks 1 x 105 cfu/ gram 

Negatif 
Negatif 

1 x 10 cfu/ gram 
3. Kimia 

• Air, %  
• Garam, %  
• Protein 
• Lemak 

 
60 

Maks 20 
30%** 
2.8%** 

Ket : * Jika dibutuhkan  

Sumber: SNI (1992) 

** Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1981) 

2.3. Kerusakan Produk Olahan Ikan Selama Penyimpanan 

Kerusakan yang sering terjadi pada produk pangan berbasis protein adalah 

disebabkan karena aktivitas mikroorganisme yang bersifat proteolitik, proses 

autolisis oleh enzim- enzim pada ikan, dan reaksi oksidasi. Mikroorganisme 

memecah protein menjadi senyawa yang tidak diharapkan seperti NH3, senyawa-

senyawa indol, H2S, yang dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan 

seperti aroma, rasa, warna, tekstur, sehingga tidak dapat untuk dikonsumsi. 

Beberapa contoh mikroorganisme proteolitik tersebut adalah Pseudomonas sp. 
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yang dapat memecah molekul protein menjadi senyawa-senyawa basa yang 

menyebabkan off-flavor pada produk ikan (William dan Shaw, 1992) dan 

peningkatan pH lebih dari 6.8 – 7.0 (Kilinc dan Cakli, 2004). 

Pada produk-produk olahan ikan yang mengandung garam (NaCl) rendah 

(<20%) seperti ikan pindang menurut (Nickelson et al., 2000) kerusakan yang 

terjadi hampir sama dengan ikan segar. Pseudomonas menjadi organisme yang 

dominan terhadap kerusakan produk tersebut. Produk dengan garam tinggi 

(>30%) seperti ikan asin kering mikroorganisme yang tumbuh adalah golongan 

gram-positif halofilik.  

2.3.1. Parameter Kimia 

Senyawa volatil amina merupakan parameter standar analisa biokimiawi 

yang menjadi karakteristik produk-produk hasil perikanan atau produk yang 

berkadar protein tinggi. Senyawa tersebut adalah TVBN (total volatile base 

nitrogen) yang terdiri dari trimehylamine (TMA), dimethylamine (DMA), dan 

amonia (NH3) (Pacquit dan Frisby dalam Anonymous, 2009). Kilinc dan Cakli 

(2004) menerangkan bahwa selama penyimpanan, TVBN akan meningkat 

levelnya akibat aktivitas mikrobiologi pada ikan biasanya dalam waktu 7- 8 hari 

pada kondisi dingin  

TMA umunya ditemukan pada habitat laut yang dapat ditemukan dalam 

bentuk metal amina sebagai monometil amina dan dimetil amina. TMA 

merupakan komponen volatile yang selalu dikaitkan dengan bau khas ikan pada 

hasil laut (Dalgaard, 1994). Selama proses pembusukan, terjadi reaksi reduksi dari 

senyawa Trimethylamine Oxide (TMAO menjadi Trimethylamine (TMA) oleh 
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bakteri. Ketika TMAO direduksi menjadi TMA, terjadi beberapa perubahan fisik, 

menurunnya potensial reduksi, dan peningkatan pH. Pengukuran perubahan 

TMAO menunjukkan level mikroba pembusuk pada produk olahan ikan 

(DiChristina dan DeLong, 1993). 

Pengujian TVBN dapat dilakukan dengan metode yang sudah umum 

digunakan yaitu destilasi atau metode ekstraksi mikrodifusi (Conway, 1962). 

Dikemukakan oleh Heising et al., (2007) bahwa batas kadar TVBN maksimal 

sebesar 30 - 35 mg/ 100 gram sampel sedangkan untuk TMA 10 -15 mg/ 100 g 

(FAO, 2004). 

2.3.2. Parameter Mikrobiologis 

Aktivitas mikrobia dapat menyebabkan berbagai perubahan biokimiawi 

dan fisikawi yang menuju pada sifat- sifat yang tak dikehendaki dan akhirnya 

mengalami kerusakan secara keseluruhan yaitu menjadi busuk (Hadiwiyoto, 

1993).  Menurut  Tryfinopoulou et al., (2001), aktivitas mikroba selama ini 

menjadi faktor yang paling utama dalam penentuan kualitas ikan. Namun, tidak 

semua mikroorganisme dalam produk ikan sama penting dalam perubahan 

kualitas. Pakan, lokasi geografis, cuaca, temperatur, jenis ikan, tempat budidaya 

ikan, dan kondisi penyimpanan menentukan keberadaan organisme spesifik 

pembusuk.  

Salah satu penyebab kebusukan ikan adalah aktivitas bakteri proteolitik. 

Bakteri proteolitik merupakan bakteri yang memproduksi enzim proteinase 

ekstraseluler oleh karena itu enzim berdifusi keluar dari sel. Beberapa bakteri 

bersifat pembusuk (putrefactive) yaitu memecah protein dan menghasilkan 
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senyawa berbau busuk seperti amina, H2S, indol, merkaptan, dll. Contohnya 

adalah Pseudomonas, Clostridium, Proteus (Fardiaz, 1992). 

Mikroba pembusuk pada ikan tergolong dalam mikroba psikrofilik 

sehingga penyimpanan pada suhu rendah dapat memberi kondisi yang optimum 

terhadap mikroba pembusuk tersebut. Ikan yang disimpan pada suhu 0-4°C dalam 

waktu 5 hari telah mulai mengeluarkan bau sebagai tanda dimulainya 

pembusukan. Oleh karena itu untuk menyimpan ikan dianjurkan untuk 

menggunakan cara pembekuan seperti halnya pada daging, demikian juga pada 

waktu penjualan (Abbas, 2006). 

Beberapa penelitian melaporkan bahwa bakteri yang berperan dalam 

kebusukan ikan dan produk ikan terutama adalah bakteri gram negatif berbentuk 

batang. Bakteri tersebut terutama dari spesies dalam jenis Pseudomonas dan 

Achromobacter – Alcaligenes, dan biasanya 20 sampai 50% dari spesies 

Pseudomonas adalah P. fragi, sedangkan spesies lainnya adalah P. putrefaciens 

dan P. fluorescens (Rahayu, dkk, 1992). 

2.3.3. Parameter Sensori (Kesegaran Ikan) 

Salah satu parameter untuk mengukur kesegaran ikan pindang yakni sensori 

ikan yang dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Parameter Sensori Kesegaran Ikan 

Parameter Ciri-ciri Produk Ikan Segar 
Rupa dan warna 
 

Ikan utuh tidak patah, mulus, tidak luka atau lecet, 
bersih, tidak terdapat benda asing, tidak ada 
endapan lemak, garam, atau kotoran lain. Warna 
spesifik untuk tiap jenis, cemerlang, tidak berjamur, 
dan tidak berlendir. 

Bau Bau spesifik pindang atau seperti bau ikan rebus, 
gurih, segar, tanpa bau tengik, masam, basi, atau 
busuk 

Tekstur Daging pindang kompak, padat, cukup kering dan 
tidak berairatau tidak basah (kesat). 

Keadaan mata Perubahan kesegaran ikan akan menyebabkan 
perubahan yang nyata pada kecerahan matanya 
Sumber: Wibowo (2000) 

2.4. Intelligent Packaging (Kemasan Pintar) 

Beberapa tahun terakhir, telah diciptakan intelligent packaging atau biasa 

disebut dengan ”kemasan pintar” untuk menginformasikan umur simpan dari 

produk pangan. Kemasan pintar ini didefinisikan sebagai sistem pengemasan yang 

mampu memberikan fungsi intelligent yaitu pendeteksi, perekam, komunikasi, 

dan perasa) untuk memfasilitasi konsumen dalam membuat suatu keputusan untuk 

memperpanjang umur simpan, meningkatkan kualitas, meningkatkan keamanan 

pangan, memberikan informasi, dan memberitahukan akan masalah yang mungkin 

terjadi (Otles dan Yalcin, 2008).  

Sistem dari kemasan pintar ada beberapa macam, yaitu (Kerry, 2006): 

1. Sebagai indikator/ tanda:  

• Karbondioksida: memberikan informasi konsentrasi CO2 dalam Modified 

Atmosphere Packaging 
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• Waktu dan temperatur: indikator sederhana berbentuk tanda untuk 

menunjukkan sejarah waktu dan temperatur produk yang mudah 

mengalami kerusakan. Biasanya dalam bentuk enzimatik. 

• Kesegaran: memberikan informasi kualitas produk yang berasal dari 

pertumbuhan mikroba atau perubahan kimia seperti asam-asam organik, 

ethanol, senyawa amina, CO2, dan H2S yang bersifat non-destruktif, cepat 

dan sesuai dengan kondisi riil produk. 

2. Radio Frequency Identification Tags (RFID): teknologi data wireless yang 

menggunakan elektronik tag untuk menyimpan data dan identifikasi 

seseorang, hewan, atau obyek lain. 

3. Sensor:  

• Bio-sensor: alat untuk mendeteksi, merekam, dan menyampaikan 

informasi yang mengandung reaksi biologi. Bioreceptor yang digunakan 

biasanya enzim, mikroba, dan hormon. Sinyal bioreceptor ini akan diubah 

sebagai respon elektrikal.  

• Gas sensor: teknik non-invasive untuk analisis gas melalui material yang 

tembus cahaya. Seperti indikator fluorescent yang dienkapsulasi pada 

polimer matriks.  

Produk yang telah menggunakan kemasan pintar adalah produk berbasis 

karbohidrat thai dessert. Penelitian yang dilakukan oleh Nopwinyuwong et al., 

(2000) melaporkan bahwa produk thai dessert ini dikemas dengan kemasan pintar 

yang terdiri dari matriks selulosa, indikator pH, dan plastik nylon. Kemasan pintar 

pada produk ini untuk mendeteksi adanya kerusakan akibat aktivitas mikroba 
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yang menghasilkan senyawa-senyawa seperti CO2, asam-asam organik yang 

menyebabkan pH produk menjadi turun. 

Selain itu penelitian Park dan Hong (1999) melaporkan sistem kemasan 

intelligent telah dikembangkan untuk produk tradisional fermentasi sayuran di 

Korea (Kimchi). Kemasan tersebut terdiri dari tray polipropilena dengan penutup 

plastik nylon sedangkan film indikator warna (sensor) terdiri dari Ca(OH)2 

sebagai absorben CO2, indikator warna bromocresol purple (BP) atau methyl red 

(MR) yang nantinya digabungkan pada penutup kemasan. Perubahan warna yang 

terjadi selama penyimpanan dikorelasikan dengan pH produk dan nilai titrable 

acidity. Mekanisme perubahan warna ini adalah disebabkan karena kombinasi 

fungsi dari Ca(OH)2 dan indikator warna. Pada pH ≤ 5.2 BP berwarna kuning dan 

berubah menjadi ungu pada pH 6.2. kombinasinya dengan Ca(OH)2 akan menjadi 

bentuk basa dan berwarna ungu. Selama fermentasi, CO2 yang diproduksi terserap 

ke indikator yang tergabung dalam kemasan dan secara kimia bereaksi dengan 

Ca(OH)2 membentuk air dalam film matriks indikator. Hal ini menyebabkan 

reaksi netralisasi pada campuran basa dan menyebabkan pH berubah sehingga 

warna indikator berubah. 

2.5. Sistem Sensor Kesegaran dalam Aplikasi Kemasan Pangan Pintar 

Perlakuan selama proses dan distribusi serta pengaruh kondisi lingkungan 

dapat menyebabkan penurunan dan kerusakan produk pangan. Akibatnya 

makanan tersebut tidak dapat diterima karena membahayakan konsumen (Theodor 

dan Labuza, 2000). Untuk memonitor umur simpan dari produk menurut Reeves 

dan Zweep (2003) lebih lanjut digunakan kemasan pintar. Pada beberapa kemasan 
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pintar memiliki konsep yang sama yaitu penggunaan sensor atau indikator (Lewis, 

2002). Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kualitas dan kemanan dari 

produk pangan, memprediksi umur simpan berdasarkan prosedur standar kendali 

mutu yang secara normal dikerjakan. Ditambahkan oleh Myers (2004) hal tersebut 

untuk menggantikan metode pengukuran mutu yang memakan waktu dan mahal 

dengan metode yang lebih cepat, dapat dipercaya dan tidak mahal karena bersifat 

non-destruktif, serta merupakan alternatif pengembangan untuk mengidentikasi 

dan mengukur indikator fisik dan kimia pada kualitas produk pangan. 

Sensor kesegaran dapat memberikan informasi pertumbuhan mikroba pada 

produk pangan secara langsung.  Pertumbuhan mikroba ditentukan melalui reaksi 

antara indikator dengan metabolit mikroba (Smolander, 2003). Sensor tidak boleh 

luntur dan mencemari produk makanan itu sendiri (Popa, 2006). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Park (2003) sensor kesegaran terdiri dari dua 

komponen utama, yaitu: 

1. Indikator pH yang berfungsi untuk mendeteksi pH dalam kemasan 

2. Film yang tipis yang bersifat permeabel terhadap gas 

Sebagai contoh sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan 

bakteri dalam produk pangan terdiri dari larutan yang sensitif terhadap perubahan 

pH dalam kasus ini menurut Pacquit dan Frisby dalam Anonymous (2009) adalah 

indikator bromocresol green menghasilkan pH dan perubahan warna dari kuning 

menjadi biru akibat respon konsentrasi terhadap senyawa volatil amina. Larutan 

indikator warna tersebut diletakkan pada film yang permeabel terhadap gas dalam 

kasus ini matriks polimer sehingga difusi senyawa volatil amina berlangsung 
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secara efektif dalam sistem. pH akan naik jika senyawa volatil amina yang bersifat 

basa kontak dengan larutan indikator warna sehingga terjadi perubahan warna 

yang mengindikasikan peningkatan konsentrasi senyawa volatil amina yang 

sebanding dengan peningkatan aktivitas mikroba. 

Gambar 2 merupakan contoh prinsip penggunaan sensor pada produk 

pangan berbasis protein khususnya ikan dan produk olahannya. Pada gambar di 

bawah ini merupakan indikator warna yang digabungkan dengan label di bagian 

luar kemasan yang dapat digunakan untuk memonitor kesegaran produk pangan 

mudah rusak seperti produk hasil laut. 

 
Gambar 2. Mekanisme Sensor Kesegaran Senyawa Volatil Amina (Buttler, 2001) 

Para peneliti menunjukkan sensor kualitas yang dapat memonitor 

senyawa- senyawa di dalam produk/ kemasan yang secara langsung berkaitan 

dengan kualitas produk. Salah satunya adalah sensor untuk kualitas daging ikan 

yang sedang dikembangkan oleh Castro et al., (2004). Kesegaran ikan dapat 

diprediksi dari total jumlah senyawa volatil basa nitrogen (TVBN). Senyawa ini 

diproduksi oleh mikroorganisme di dalam ikan. Konsep dari sensor kualitas ini 

menurut Dekker et al., (2001) meliputi pengukuran perubahan sifat elektrik pada 

fase aqueous di dalam kemasan. Senyawa TVBN dari ikan akan sebagian 

terdisosiasi dalam fase aqueous. Konduktivitas elektrode dan elektrode spesifik 

amonium akan mengukur konduktivitas dan kandungan NH4+ di dalam air. 
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Reaksinya sebagai berikut: TMAO → TMA (volatil) = (CH3)3N dan disosiasi 

dalam fase aqueous: (CH3)3N + H2O ↔ (CH3)3NH+ + OH-. 

2.5.1. Indikator Asam-Basa 

Suatu penetapan kasar pH suatu larutan dapat dilakukan dengan mudah 

dengan indikator asam-basa. Indikator asam-basa adalah asam atau basa organik 

yang mempunyai satu warna jika konsentrasi hidrogen lebih tinggi daripada suatu 

harga tertentu dan suatu warna lain jika konsentrasi itu lebih rendah. Rumus 

umum HIn digunakan untuk indikator asam lemah yang menggambarkan tipe 

reaksi yang terlibat. Kesetimbangan untuk pengionannya dinyatakan sebagai: 

HIn ↔ H+ + In- (Keenan et al., 1984). 

Jika indikator itu adalah asam lemah dinitrofenol (2.4 – 4.0), HIn tak berwarna 

dan In- berwarna kuning. Dalam larutan dimana [H+] agak tinggi, dalam hal ini 

pH sekitar 2.5, adanya ion [H+] sekutu menyebabkan reaksi ke arah kiri 

dimenangkan. Akibatnya, bentuk HIn yang tak berwarna merupakan bentuk utama 

indikator itu. Jika larutan itu dibuat lebih basa dengan menambahkan ion 

hidroksida, ion-ion [OH-] akan bereaksi dengan [H+] untuk membentuk air. Ini 

menyebabkan reaksi ke kanan dimenangkan, dan campuran menjadi berwarna 

kuning ciri khas In-, anion dinitrofenol (Brady, 1999). 

2.5.1.1. Methyl Orange 

Methyl Orange merupakan larutan indikator pH yang mempunyai jangkauan 

pH asam-basa 3.1 - 4.4 dan pKIn sebesar 3.46. Pada kondisi asam, larutan ini akan 

berwarna merah sedangkan pada kondisi basa akan berwarna oranye-kuning 
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Larutan indikator methyl orange larut dalam air panas. Indikator ini memiliki titik 

leleh >300°C (Anonymous, 2009b). 

 

 
Gambar 3. Range pH dan Warna Indikator Methyl Orange (Senese, 2000). 

 
Gambar 4. Struktur Kimia Methyl orange (Senese, 2000). 

2.5.1.2. Bromocresol Green 

Bromocresol Green (BCG) merupakan larutan berwarna dari kelompok 

triphenylmethane (triarylmethane dyes) yang digunakan sebagai indikator pH. 

Range pH dari larutan ini adalah 3.8 – 5.4 dan pKIn sebesar 4.9. Dalam larutan, 

akan terionisasi dan membentuk monoanionik (berwarna kuning) yang 

selanjutnya mengalami deprotonasi menjadi pH yang lebih tinggi dan membentuk 

dianionik yang berwarna biru (Senese, 2000).  

 

Gambar 5. Range pH dan Warna Indikator Bromocresol Green (Senese, 2000) 

 
Gambar 6. Struktur Kimia Bromocresol Green (Senese, 2000) 

2.5.1.3. Thymol Blue 

Thymol Blue merupakan larutan indikator pH yang memiliki 2 bentuk yaitu 

dalam bentuk asam dan dalam bentuk basa. Nama lain dari thymol blue adalah 
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thymolsulfonephthalein. Untuk thymol blue bentuk asam mempunyai jangkauan 

pH antara 1.2 – 2.8 dengan warna merah untuk pH asam dan kuning untuk pH 

basa. pKIn 1.65. Dalam larutan thymol blue akan bereaksi dengan air menjadi ion 

H3O+, persamaan reaksinya sebagai berikut: HIn + H2O ↔ In- + H3O+. Thymol 

blue tidak larut dalam air. Larutan ini memiliki titik leleh sebesar 221 -224°C 

(Anonymous, 2009c). 

Gambar 7. Range pH dan Warna Indikator Thymol Blue (Senese, 2000) 

 
Gambar 8.  Struktur Kimia Thymol Blue (Senese, 2000) 

2.5.2. Respon Sensor 

Respon sensor (∆E) didefinisikan sebagai perubahan warna sensor akibat 

adanya senyawa volatil yang dihasilkan oleh produk yang dikemas dan 

berinteraksi dengan senyawa sensor (indikator kimia). Vaikousi dan Biliaderis 

(2008) pada penelitiannya tentang Time-Temperature Indicator (TTI) menjelaskan 

kinetika evolusi warna pada model sistem TTI (mikroorganisme, media 

pertumbuhan, dan indikator kimia) diukur menggunakan alat color reader untuk 

menentukan koordinat warna L*, a*, dan b*. Perubahan warna dari sistem TTI 

ditunjukkan sebagai indeks dari total perubahan warna yang disebut ∆E, sebagai 

berikut: ∆E = √(L*-L*0)2 + (a*-a*0)2 + (b*-b*0)2 dimana L*0, a*0, b*0 merupakan 

nilai warna pada waktu awal. 

 



 18

2.5.3.  Kertas Saring 

Kertas saring adalah kertas semi permeabel pembawa cairan atau udara 

mengalir. Ini digunakan untuk menyebarkan padatan yang ada dalam cairan atau 

udara. Parameter utamanya adalah porositas, kemampuan penyebaran partikel, 

kecepatan aliran, kekuatan, kekompakan (Paulapuro, 2000). Kertas saring 

memiliki pH netral karena menurut Manfre dan Manone (1989) selulosa bersifat 

kationik. Namun tidak cukup resisten terhadap panas (untuk kertas saring tipe 

laboratorium). 

Bahan baku pembuatannya dibedakan atas  kertas pulp dari kayu halus, kayu 

kasar, serat jagung, dan mineral serat. Tipe kertas saring adalah sebagai berikut 

(Paulapuro, 2000): 

1. Air filter: bersifat sangat berongga dan memiliki berat 100 – 200 g/ m2 

2. Coffe filter 

3. Fuel filter: berat dari kertas ini berkisar 50 – 80 g/m2. bahan baku 

pembuatannya berasal dari campuran hardwood dan softwood 

4. Laboratory filter: biasanya digunakan ashless filter paper yang digunakan 

untuk metode gravimetric untuk analisa kimia secara kuantitatif. Kertas saring 

ini biasanya digabungkan dengan reagen untuk pendeteksi seperti pH, 

kehamilan, dan diabetes. Berbagai merk kertas saring diproduksi oleh industri 

kertas, di antaranya adalah Fisherbrand, Whatman, dan Ahlstrom (Thermo 

Fisher Scientific, 2009).  

5. Oil filter: sangat resisten pada temperatur tinggi 
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6. Tea bags: bersifat sangat tipis dan sangat berongga. Tea bags memiliki 

ketahanan basah yang sangat tinggi. Beratnya 12 – 20 g/ m2.  

Holman (2006) mengemukakan sebuah sensor kesegaran terdiri dari indikator 

asam basa yang terperangkap ke dalam sebuah matriks pembawa. Matriks 

pembawa ini dapat dipilih meliputi kertas saring, kertas kromatografi, selulosa, 

alumina, dan silica gel. Namun untuk hasil yang lebih baik menggunakan kertas 

saring (Phase Separation; Whatman). Menurut Anonymous (2009a) kertas saring 

Phase Separation ini memiliki karakteristik sebagai berikut: porositas medium, 

kecepatan alir medium dan memiliki ukuran partikel tertahan sebesar 11 μm. 

Untuk kertas saring merk Whatman memiliki beberapa karakteristik yaitu pada 

Tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Karakteristik Beberapa Jenis Kertas Saring Whatman 

Grade Porositas Kecepatan alir Ukuran 
partikel 

tertahan (μm) 
No. 1 Filter paper (FP) medium medium 11 
No. 1 Phase 
Separating Paper 

medium medium 11 

No. 2 FP medium medium 8 
No. 3 FP medium medium 6 
No. 4 FP kasar cepat 20 – 25 
No. 5 FP halus lambat 2,5 

Sumber: Anonymous (2009a) 
 

Kertas saring nomor 42 termasuk ke dalam kertas saring grade no.2. 

Perbedaan menonjol dari keseluruhan kertas saring whatman adalah terletak pada 

ukuran partikel tertahan sedangkan porositas dan kecepatan alir memiliki sifat 

medium (Anonymous, 2009a). Pada pengembangan sensor kesegaran berupa 

indicator strip yang diteliti oleh Otles (2008) dapat berupa lembaran kertas yang 
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dapat menyerap dan memerangkap larutan indikator. Oleh karenanya sifat yang 

paling penting yang harus dimiliki oleh suatu matriks adalah porositasnya. 

2.6. Pendinginan 

Pendinginan biasanya dilakukan pada suhu antara 32 – 50°F. Tujuannya 

adalah memperpanjang daya simpan, tanpa banyak mengubah karakteristik bahan 

pangan, dan dapat menghambat pertumbuhan mikroba psikrofilik yang aktif pada 

suhu rendah walaupun efektifitasnya kurang begitu baik (Dalgaard, 1994). 

Pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme bergantung pada enzim dan 

kecepatan rekasi enzim secara langsung dipengaruhi oleh suhu. Aspek paling 

penting dari efek suhu ini dapat dilihat dari penurunan kecepatan pertumbuhan 

dari mikroorganisme ketika suhu diturunkan dan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kecepatan Pertumbuhan Pseudomonas fragi pada Suhu yang Beragam 

Temperatur 
(°C) 

Rerata eksponensial kecepatan 
pertumbuhan (generasi/ jam) 

0 0,09 
5,0 0,20 
10,0 0,38 
20,0 0,92 

Sumber: Frazier and Westhoff (1984) 

2.7. Total Viable Count  

Total viable count (TVC) juga disebut dengan aerobic plate count ataupun 

standard plate count (SPC) yang biasa digunakan untuk menunjukkan jumlah 

mikroorganisme. Mikroorganisme ini adalah jumlah bakteri yang tumbuh pada 

medium pertumbuhan padat yang non-spesifik di bawah kondisi pertumbuhan 

tertentu (FAO, 1994).  
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Pengujian TVC ini yaitu sampel produk dihancurkan di dalam larutan yang 

sesuai  dan dilarutkan menjadi suatu suspensi. Setelah itu diletakkan pada 

medium. Inokulum diinkubasi selama beberapa waktu yang ditentukan dan setelah 

itu dihitung jumlah koloni yang tampak. Sebagai hasilnya ditunjukkan sebagai 

coloni forming unit (cfu/ gram). Variabel yang penting dalam prosedur ini adalah 

temperatur inkubasi. Temperatur inkubasi sekitar 35°C menunjukkan mikroba 

mesofil dan temperatur lebih rendah (20°C) merupakan bakteri psikrofil dan lebih 

mengindikasikan kerusakan bakteri pada produk ikan dingin. Batas total viable 

count pada produk perikanan tidak lebih dari 100.000 per gram (Pacquit dan 

Frisby dalam Anonymous, 2009).  

2.8. Umur Simpan Produk Pangan 

Umur simpan merupakan petunjuk bagi konsumen mengenai periode waktu 

dari suatu produk makanan yang baik untuk dikonsumsi sebelum produk tersebut 

mulai mengalami kerusakan dan menginformasikan kondisi penyimpanan produk 

yang benar. Lama umur simpan suatu produk tergantung dari komposisi, proses 

produksi, tipe kemasan, dan bagaimana produk tersebut disimpan. Selama umur 

simpannya produk pangan tidak boleh terjadi perubahan terhadap penampakan, 

bau, tekstur, aroma, serta nutrisinya (New Zealand Food Safety Authority, 2005). 

Penentuan umur simpan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara langsung 

dan tidak langsung (Robertson, 1993): 

1. Metode langsung 

Metode ini dilakukan dengan cara menyimpan produk di bawah kondisi yang 

sesuai dengan kondisi penyimpanan dalam waktu yang panjang dan dilakukan 
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pengecekan produk pada waktu yang tertentu. Menurut New Zealand Food Safety 

Authority (2005), tahapan yang dilakukan untuk pengujian umur simpan secara 

langsung adalah: 

• Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan suatu 

produk (bahan baku, proses, kadar air, pH, bahan pengawet, Aw, ketersediaan 

O2, kemasan, dan penyimpanan) 

• Menentukan metode pengujian apa yang akan digunakan. Ada 4 kategori 

pengujian antara lain adalah pengujian sensoris, analisa fisik, kimia, dan 

mikrobiologi. 

• Perencanaan pengujian umur simpan (persiapan untuk melakukan pengujian 

serta menganalisa masalah-masalah yang mungkin muncul selama pengujian 

berlangsung) 

• Pelaksanaan pengujian umur simpan. Sebelum dilakukan pengujian maka 

seluruh sampel dikondisikan seperti kondisi produksi, serta penyimpanan 

normal. 

• Penentuan umur simpan. Umur simpan ditentukan dari data seluruh data yang 

dikumpulkan selama pengujian umur simpan 

• Memonitor umur simpan (sampel harus diuji faktor-faktor yang menjadi 

indikator umur simpannya seperti keasaman, jumlah mikroba pembusuk dan 

perubahan flavor selama proses pengangkutan serta penyimpanannya). 

2. Metode tidak langsung 

Metode pengujian umur simpan secara tidak langsung dilakukan dengan 

memprediksi umur simpan  suatu produk tanpa menjalankan suatu sepanjang 
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percobaan yang panjang. Beberapa metode yang digunakan adalah (Syarief dan 

Hadi, 1993) studi literatur (diperoleh dari literatur yang analog dengan produk 

tersebut), Turnover time (jangka waktu produk selama berada di rak penjual, 

sehingga konsumen memperkirakan sendiri berapa lama umur simpanya), End 

Point Study (produk diambil secara acak dari penjual lalu diuji di laboratorium 

untuk analisa kualitas), dan Accelerated Shelf Life Testing (penetapan umur 

simpan dengan mempercepat kerusakan produk yaitu dengan mengkondisikan  

produk di luar kondisi normal dengan tujuan menentukan laju reaksi kerusakan). 

 



III. Metodologi Penelitian 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi, Laboratorium 

Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya, Malang 

yang akan dilaksanakan pada bulan April – Juli 2009. 

3.2. Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan pindang tongkol, 

keranjang ikan pindang berukuran 16 x 16 x 5 cm yang diperoleh dari daerah 

Sendang Biru Malang. Proses pembuatannya dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Bahan yang digunkaan dalam pembuatan sensor kemasan pintar adalah 

indikator asam-basa Bromocresol Green, Methyl Orange, Thymol Blue (diperoleh 

Laboratorium Ilmu Pangan Hayati Universitas Brawijaya), kertas saring 

”Whatman” no. 42 (diperoleh dari Toko Bahan Kimia Panadia Malang), plastik 

Polipropilena dengan ukuran 0,03 x 23 x 28 cm (0,25 kg) cap Petromax.  

Bahan kimia yang digunakan untuk analisa diperoleh dari Laboratorium 

Biokimia dan Nutrisi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. Bahan dengan kemurnian pro analisa (p.a.) antara lain: NaOH, larutan 

Trichloro Acid (TCA) 5%, larutan HCl 0,01 M, larutan formaldehid 16%, H2SO4 

pekat, indikator Tashiro, H3BO3, K2CO3. Bahan kimia yang diperoleh dari 

Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang antara lain larutan garam fisiologis, pepton, dan Nutrient Agar. 

Bahan analisa dengan kemurnian teknis antara lain aquades dan ethanol.  
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3.2.2. Alat 

Peralatan yang digunakan adalah timbangan analitik ”Denver Instrumental 

M310”, color reader ”Minolta”, seperangkat alat destilasi ”Buchi Distilation Unit 

K -350”, distilat Kjeldahl Minimikro, mortar, cawan Conway, beaker glass 250 ml 

”Duran”, seperangkat alat titrasi, oven ”Memmert U-30”, desikator, vorteks 

“Thermolyne’ tipe 16700, pH meter ”Ezodo”, lemari pendingin ”Sanyo”, colony 

counter, bunsen, tabung reaksi ”Iwaki”, erlenmeyer ”Herma” 250 ml, beaker glass 

250 ml ”Duran”, pipet volume 10 ml ”Iwaki” , gelas ukur, pipet tetes, cawan petri 

”Normax”, gunting. 

3.3. Rancangan Percobaan 

Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif yakni berupa pembahasan 

secara deskriptif dengan membandingkan berdasarkan literatur dan menjabarkan 

hubungan antara perubahan warna sensor serta pengujian analisa kimia, 

mikrobiologi, dan organoleptik ikan pindang tongkol dalam bentuk grafik dan 

tabel. Untuk menentukan indikator/ sensor yang paling sensitif digunakan nilai R2 

yang diperoleh dari persamaan regresi linear.  

Berikut Set-up Experiment dengan suhu penyimpanan ±10°C dimana 

analisa kimia, mikrrobiologi, dan organoleptik dilakukan setiap 2 hari selama 16 

hari. Uji organoleptik yang dilakukan adalah uji penerimaan terhadap aroma dan 

kenampakan ikan pindang tongkol (Lampiran 1.7). 
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(Lama Penyimpanan (Hari) 
Gambar 9. Set-Up Experiment  

O   Sampel yang akan dianalisa 

Ф  Sampel yang telah dianalisa langsung dibuang 

* Set-Up Experiment dilakukan untuk masing-masing indikator asam-basa 

(Bromocresol Green, Methyl Orange, Thymol Blue) 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan dalam dua tahap yaitu: 

1. Mengetahui jenis matriks yang sesuai. Matriks yang telah diujicobakan 

adalah jenis matriks yang berasal dari selulosa, CMC, kitosan, selulosa 

dengan penambahan silica gel, natrium sulfat sebagai penangkap uap air, 

zeolit, chromatography paper, dan kertas saring. Bentuk dan sifat dari 

masing-masing matriks dapat dilihat pada Lampiran 5. 

2. Mengetahui dan memastikan bahwa sistem sensor yang dibuat dapat 

mengalami perubahan warna selama penyimpanan ikan pindang. 
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Ikan pindang diperoleh dari pasar Gadang Malang. Dengan menggunakan 

matriks kertas saring Whatman halus No. 42 yang telah dikondisikan asam dan 

dicelupkan larutan indikator Phenol Red (PR), sensor ditempelkan pada kemasan 

ikan pindang. Ikan pindang disimpan pada suhu ruang, diletakkan pada suatu 

wadah tertutup, dan dilakukan pengamatan perubahan warna sensor. Hasil 

pengamatan dapat dilihat pada Lampiran 7. 

3.4.2. Penelitian Utama 

a. Prosedur Pembuatan Ikan Pindang Tongkol 

1. Ikan tongkol segar berukuran sedang dicuci dengan air bersih (air mengalir) 

sehingga semua kotoran yang masih melekat terutama di bagian rongga 

perut dan sisa pembuluh darah dapat dibersihkan kemudian ditiriskan 

2. Ikan dimasukkan dan disusun di dalam keranjang rotan   

3. Keranjang rotan dimasukkan ke dalam tungku pemindangan (hingga penuh) 

berisi larutan garam yang telah mendidih dan direbus lebih lanjut selama ± 

10-15 menit 

4. Setealah penuh, diberi pemberat supaya ikan pindang terendam semua di 

dalam larutan garam selama pemasakan 

5. Setelah itu ditiriskan dan siap untuk didistribusikan 

b. Prosedur Pembuatan Sensor Kesegaran (Modifikasi Miller, 2006) 

1. Sensor kesegaran dibuat dari matriks kertas saring Whatman berukuran pori 

halus No. 42 

2. Kertas saring dipotong ukuran persegi dengan luas  ± 9 cm2 
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3. Kertas saring dicelupkan ke dalam larutan HCl 0,1 N kemudian dicelupkan 

ke dalam larutan indikator asam-basa 

4. Setelah itu dibiarkan pada suhu ruang hingga mengering 

5. Setelah mengering, dilaminasi kemudian dipotong berdasarkan ukuran 

matriks  

c. Prosedur Aplikasi Sensor Kesegaran pada Ikan Pindang Tongkol 

1. Sensor yang telah dipotong ditempelkan pada plastik PP bagian dalam 

2. Ikan pindang tongkol beserta keranjangnya dimasukkan ke dalam plastik 

tersebut dan dibungkus secara rapat 

3. Disimpan pada suhu kulkas (±10°C). Hal ini disebabkan karena bila 

disimpan pada suhu ruang akan semakin sulit menentukan sensitifitas jenis 

indikator 

4. Setiap selang 3 hari dilakukan analisa pada sensor (warna) dan sampel 

(TVBN, TMA, pH, TVC, organoleptik). 

 
Keterangan: Sensor Kesegaran ditempelkan di penutup kemasan 

Gambar 10. Rancangan Penelitian Kemasan Pintar 

 

 

Keranjang Ikan 
Pindang Berpenutup 

Plastik 

Intelligent 
Packaging 

Ikan Pindang 

Sensor Kesegaran 
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Gambar 11. Standar Warna Sensor Kesegaran (Contoh: Methyl Orange) 

3.5. Analisis Data 

Data hasil pengamatan untuk perubahan warna selama waktu penyimpanan 

serta hubungan antar analisa penguat dari perubahan warna sensor (analisa kimia, 

mikrobiologi, dan organoleptik) dari ikan pindang tongkol dijabarkan secara 

deskriptif eksploratif dan dinterpretasikan dalam bentuk grafik dan tabel. Untuk 

analisa organoleptik dilakukan analisa sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji 

BNT 1%. 

3.6. Diagram Alir Penelitian 

3.6.1. Diagram Alir Pembuatan Ikan Pindang 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 12. Diagram Alir Pembuatan Ikan Pindang Tongkol daerah Sendang Biru 

Malang 
 

 

Methyl Orange
IF 

YELLOW
DO NOT 

USE! 

Air mendidih ± 80 L 

Dipanaskan selama ±10-15 menit 

Ditiriskan 

Ditambahkan garam ± 60–70 kg 

Ikan tongkol segar 

Dicuci dengan air mengalir 

Disusun dalam keranjang rotan 

Dimasukkan ke dalam tungku pemindangan
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3.6.2. Diagram Alir Pembuatan Sensor Kesegaran  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
* ∆E = √(L*-L*0)2 + (a*-a*0)2 + (b*-b*0)2 

Keterangan: L*0, a*0, b*0 merupakan nilai warna pada waktu awal. 
 

Gambar 13. Diagram Alir Pembuatan Sensor Kesegaran (Modifikasi Miller, 2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertas saring Whatman no. 42 

Dipotong ukuran 3x3 cm 

HCl 0,1 N ± 0,25 ml 

Indikator Asam-Basa ± 5 tetes 
 Bromocresol Green 
 Methyl Orange 
Thymol Blue Dikeringkan pada suhu kamar 

Analisa: warna L, a, b Hunter 
dan ∆E sebagai respon sensor* Sensor kesegaran 
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3.6.3.  Diagram Alir Aplikasi pada Ikan Pindang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Keterangan: *Analisa Organoleptik meliputi aroma dan kenampakan ikan pindang 

**Analisa protein, kadar air, dan Aw dilakukan dalam satu kali 
ulangan 
 

Gambar 14. Diagram Alir Aplikasi Sensor Kesegaran pada Ikan Pindang 
(Modifikasi Byrne et al., 2002) 

 

 

 
 

Analisa awal: TVBN, TMA, pH, 
TVC,  Organoleptik, Aw, kadar 
garam, kadar protein, kadar air 

Ikan pindang 2 ekor 

Diletakkan dalam kemasan 

Dikemas dengan plastik  

Sensor kesegaran 

Disimpan pada suhu rendah (±10°C) selama ± 16 hari 

Dilakukan pengamatan pada hari ke-1, 4, 7, 
10, 13, 16

Tiap pengamatan: 
Analisa sampel: TVBN, 
TMA, pH, TVC, 
Organoleptik*, protein, kadar 
air, Aw** 
Analisa sensor: warna sensor 
(L, a, b), waktu perubahan 
warna (∆t) 

Ditempelkan pada penutup kemasan 

Analisa awal: 
warna (L, a, b)  



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Karakteristik Bahan Baku 

Bahan yang digunakan sebagai produk yang dikemas dalam kemasan 

pintar adalah ikan pindang tongkol. Hasil analisa bahan baku ikan pindang 

tongkol dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5.  Hasil Analisa Bahan Baku* 
No. Karakteristik Jumlah 
1. Kadar Protein (%) 23.698 
2. TVBN (mg/ 100 g bahan) 12.278 
3. TMA (mg/ 100 g bahan) 5.65 
4. pH 6.05 
5. Kadar Air (%) 62.02 
6. Aw (%) 92 
7. Kadar garam (%) 3.56 
8. TVC (cfu/g) 4.7 x 103 

* Hasil analisa merupakan ikan pindang tongkol pada penyimpanan hari ke-1. 

Tabel 5 menunjukkan ikan pindang tongkol pada hari ke-1 masih 

tergolong segar dan layak konsumsi. Hal ini terbukti dari kadar TVBN dan 

TMA yang masih jauh di bawah batas maksimal sebesar 12.278 mg/ 100g dan 

5.65 mg/ 100 g. Basmal dan Utomo dalam Anonymous (2009) 

mengemukakan bahwa ikan dikategorikan segar apabila nilai TVBN-nya di 

bawah 30 mg/ 100 g. 

Ikan pindang tongkol di hari pertama kadar TVBNnya sebesar 12.278%. 

Berdasarkan penelitian yang dilaporkan oleh  Ozogul (1999) bahwa kadar 

TVBN ikan air tawar (Oncorhynchus mykiss) di hari pertama berkisar antara 0 

– 20 mg/ 100g. Sedangkan menurut FAO (1994) batas maksimal TMA 10 – 

15 mg/ 100g. Perbedaan kadar TVBN dan TMA pada produk perikanan 
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disebabkan oleh beberapa faktor yaitu jenis ikan, proses pengolahan, dan 

penyimpanan. 

Tingkat kesegaran bahan baku juga tampak dari nilai pH. Tabel 5 

menyatakan pH yang masih dalam kategori ikan segar. Kilinc dan Cakli 

(2004) menerangkan produk ikan dinyatakan segar bila pH daging ikan 

berkisar 6 – 6.5. Nilai pH ini menunjukkan ikan pindang masih bernutrisi 

(kadar protein tinggi, Tabel 5). Hal ini disebabkan karena pertumbuhan 

mikrobia yang relatif rendah (Tabel 5). Dijelaskan oleh Kilinc dan Cakli 

(2004), TVC produk perikanan yang diasinkan di awal penyimpanan 4.5 x 104 

cfu/g. Hal ini menunjukkan adanya proses perebusan dan penggaraman pada 

pindang dapat mengurangi jumlah mikrobia awal.  

Ikan pindang tongkol termasuk ke dalam produk pangan mudah rusak 

karena kadar airnya yang masih tinggi (Anonymous, 2009). Hal ini tampak 

dari kadar air dan Aw ikan pindang (Tabel 5) yang sangat memungkinkan 

untuk pertumbuhan mikrobia pembusuk.  

4.2. Hubungan Respon Sensor terhadap Parameter Pindang Selama Penyimpanan  

4.2.1. Respon Sensor dan TVBN (Total Volatile Base Nitrogen) 

Kadar TVBN ikan pindang tongkol secara umum mengalami peningkatan 

selama penyimpanan. Kisaran nilai TVBN ini antara 12.278 mg/ 100 g – 121.026 

mg/ 100 g untuk seluruh sensor (Lampiran 2). Adapun grafik perubahan kadar 

TVBN ikan pindang tongkol selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 15. 
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Keterangan:            Batas maksimal kadar TVBN ikan (30 mg/ 100 g) berdasarkan 

Komisi Eropa (1995) 

Gambar  15.  Perubahan Kadar TVBN Selama Penyimpanan Pindang Tongkol 

Gambar 15 menunjukkan masing-masing sensor (indikator TB, MO, dan 

BCG) tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada perubahan kadar TVBN. 

Hal ini disebabkan karena penyediaan sampel ikan pindang tongkol dilakukan 

secara bersamaan dan  langsung untuk penyimpanan selama 16 hari sehingga 

dapat meminimalisir variasi pada bahan baku yang digunakan. 

Ikan pindang tongkol yang dikemas pada kemasan pintar bersensor MO, TB, 

maupun BCG mencapai kadar TVBN di luar batas maksimal pada hari ke-7, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 15. Kadar TVBN pada hari ke-7 mencapai 

jangkauan 31 – 33 mg/ 100 g (Lampiran 2). Penelitian yang dilakukan oleh 

Olafsdottir dan Martinsdottir (1997), kadar TVBN produk ikan yang ditambahkan 

asam asetat sebagai bahan pengawet mencapai 50 mg/ 100 g pada penyimpanan 

hari ke-7. Produk tersebut disimpan pada suhu 5°C. 
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 Sensor Thymol Blue (TB) 

Peningkatan kadar TVBN ikan pindang tongkol memberikan pengaruh pada 

respon sensor TB. Kisaran respon sensor (ΔE) TB antara 0.98 – 39.41, dimana 0 – 

10 menunjukkan warna ungu (asam) sedangkan ΔE > 30 menunjukkan warna 

kuning (basa). Adapun grafik hubungan antara respon sensor TB dan perubahan 

kadar TVBN selama penyimpanan disajikan pada Gambar 16. 

 
Gambar 16. Respon Sensor TB terhadap Kadar TVBN Pindang  

Gambar 16 memperlihatkan korelasi antara respon sensor dan kadar TVBN 

selama penyimpanan ikan pindang tongkol yang bernilai 0.7137. Nilai ini 

menunjukkan antara respon sensor TB dan perubahan kadar TVBN memiliki 

hubungan yang cukup erat. Gambar 16 menunjukkan hubungan yang linear antara 

respon sensor dan kadar TVBN, yakni semakin tinggi kadar TVBN maka semakin 

tinggi pula nilai respon sensor. Penelitian yang dilakukan oleh Pacquit dan Frisby 

dalam Anonymous (2009) menyatakan perubahan TVBN ikan laut dimonitor oleh 

sensor warna (menggunakan reflectance colorimeter) yang mengalami 

peningkatan respon dengan kisaran 1.0 – 1.6. 

Ungu 

Kuning
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Kadar TVBN meningkat seiring dengan waktu penyimpanan ikan pindang 

tongkol. Gambar 16 menerangkan pada hari ke-7 ikan pindang tongkol bersensor 

TB sudah mencapai nilai 33,64 g/ 100 g (Lampiran 2).  Laporan yang dinyatakan 

oleh Komisi Eropa (1995) senyawa TVBN maksimal untuk batas konsumsi 

kisaran 30 – 35 mg/ 100 g. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hari 

ke-7, ikan pindang tongkol yang disimpan pada suhu refrigerator sudah 

mengalami penurunan kualitas. 

Menurut Keenan et al., (1986) TVBN merupakan senyawa volatil basa 

yang memiliki nilai ketetapan (pKa) berkisar 9 - 10. Adanya senyawa TVBN yang 

ditangkap oleh sensor TB (pKa = 1,65) menyebabkan perubahan warna pada 

sensor akibat perubahan pH. Semakin tinggi kadar TVBN maka pH produk juga 

akan meningkat. Eyler (2002) juga menyatakan material indikator atau yang 

disebut sensor dapat mendeteksi perubahan kualitas produk pangan akibat 

perubahan pH dan ditunjukkan dengan perubahan warna. Ditambahkan oleh 

Dekker, Lettink, dan Heising (2001) adanya senyawa [OH]- dari senyawa volatil 

basa tersebut akan beraksi dengan [H]+ dari sensor yang terdiri dari larutan 

indikator sehingga reaksi tersebut menyebabkan perubahan warna. 

Dari ketiga sensor (TB, MO, BCG) dapat dilihat pada Gambar 16, 17, 18 

melalui kecepatan perubahan warna yang terjadi, sensor yang paling sensitif 

terhadap adanya kadar TVBN adalah sensor TB. Hal ini disebabkan karena nilai 

ketetapan keasaman (pKIn) dari TB paling rendah daripada kedua sensor. Dengan 

nilai pKIn yang rendah maka kemampuan untuk menangkap senyawa volatil basa 
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lebih besar. Namun bila dilihat dari nilai koefisien korelasi, sensor TB memiliki 

nilai yang paling rendah (disajikan pada Gambar 10, 11, 12). Hal ini disebabkan 

karena pada hari ke-7 perubahan warna (ΔE) terjadi secara drastis sehingga 

sebaran data yang terjadi semakin melebar. 

 Sensor Methyl Orange 

Pada sensor MO perubahan warna yang terjadi adalah dari merah muda 

menuju kuning. Kisaran nilai ΔE untuk sensor MO adalah 3.50 – 33.75. Nilai ΔE 

> 30 menunjukkan sensor sudah mulai berubah warna sedangkan kisaran kadar 

TVBN ikan pindang tongkol bersensor TB adalah 12.356 mg/ 100 g – 117.230 

mg/ 100 g (Lampiran 2). 

Gambar 11 menunjukkan grafik hubungan respon sensor MO dan perubahan 

kadar TVBN. Nilai R2 yang ditunjukkan sebesar 0.9391 yang artinya terdapat 

hubungan yang sangat signifikan antara respon sensor MO dan kadar TVBN 

pindang sebesar 93.91% dan korelasi yang terjadi adalah linear. Semakin besar 

kadar TVBN maka nilai respon sensor (∆E) juga semakin meningkat. 

 
Gambar 17. Grafik Hubungan Respon Sensor MO dan Kadar TVBN 

Kuning 

Merah
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Sensor MO menunjukkan perubahan warna pada hari ke-10 (Gambar 17, 

Lampiran 4). Berdasarkan penelitian, kadar TVBN pada hari ke-7 telah mencapai  

32,11 mg/ 100 g, lebih dari batas maksimal TVBN. Namun respon sensor 

ditunjukkan pada hari ke-10 dengan kadar TVBN sudah mencapai 40.53 mg/ 100 

g (Gambar 17 dan Lampiran 2). Hal ini disebabkan karena sensor MO memiliki 

nilai pKa lebih tinggi daripada sensor TB yaitu 3.46. Besarnya nilai pKa ini akan 

mempengaruhi respon sensor terhadap adanya senyawa basa. Penelitian tentang 

sensor CO2 oleh Holman (2008) untuk menangkap senyawa CO2 yang bersifat 

asam diperlukan matriks/ indikator dengan nilai pKIn 10 – 12, dimana nilai pKa 

pembentukan CO2 lebih kecil dari nilai pKIn. Dengan demikian dapat 

disimpulkan untuk menangkap senyawa volatil TVBN yang memiliki nilai pKa 

antara 9 – 10, dibutuhkan nilai pKIn indikator yang lebih rendah daripada pKa 

senyawa yang akan ditangkap sehingga reaksi disosiasi senyawa-senyawa TVBN 

dapat terbentuk secara optimal.  

 Sensor Bromocresol Green (BCG) 

Respon sensor BCG juga memiliki hubungan yang signifikan dengan 

perubahan kadar TVBN pindang selama penyimpanan. Pada Gambar 18 dapat 

dilihat respon sensor BCG dan kadar TVBN juga memiliki hubungan yang linear 

dengan nilai hubungan (R2) sebesar 0.9554. 
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Gambar 18. Grafik Hubungan Sensor BCG dan Kadar TVBN Selama 

Penyimpanan Ikan Pindang Tongkol 
 

Gambar 18 menyajikan data pada hari ke-13 sensor BCG mulai 

menunjukkan respon perubahan warna tehadap senyawa basa. Perubahan warna 

yang terjadi pada sensor BCG adalah dari kuning menjadi biru dimana kisaran 

nilai ΔE antara 1.073 – 58.170. Bila dibandingkan dengan sensor TB dan MO, 

respon sensor BCG adalah yang paling lambat. Karena pada saat kadar TVBN 

sudah mencapai 80.48 mg/ 100 g (Gambar 18, Lampiran 2) sensor BCG 

menunjukkan repon perubahan warna. Hal ini disebabkan karena nilai pKa BCG 

menurut Anonymous (2007) paling besar yaitu 4.9. 

4.2.2. Respon Sensor dan TMA (Trimethyl Amine) 

Kisaran kadar TMA ikan pindang tongkol pada kemasan bersensor TB, 

MO, dan BCG selama penyimpanan sebesar 5.219 – 27.835 g/ 100 g (disajikan 

pada Lampiran 2). Adapun profil data peningkatan kadar TMA ikan pindang 

tongkol dapat dilihat pada Gambar 19. 

Biru 

Kuning 
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Keterangan:                  Batas maksimal kadar TMA ikan (10 – 15 mg/ 100 g) berdasarkan 

FAO (1994) 
Gambar 19. Perubahan Kadar TMA Pindang Selama Penyimpanan 

Gambar 19 memperlihatkan perubahan kadar TMA selama penyimpanan 

untuk masing-masing sensor. Seperti yang telah dijelaskan di sub-bab 

sebelumnya, kadar TMA untuk ikan pindang di masing-masing kemasan pintar 

tidak jauh berbeda. 

Selama penyimpanan kadar TMA cenderung meningkat secara signifikan. 

Kadar TMA mencapai batas maksimum rata-rata pada hari ke-10 (Gambar 19), 

sedangkan untuk kadar TVBN dicapai kadar maksimum pada hari ke-7. Pacquit 

dan Frisby dalam Anonymous (2009) menyatakan TMA termasuk ke dalam 

senyawa TVBN dan senyawa lainnya terdiri dari NH3 dan DMA. Sehingga diduga 

terdapat senyawa NH3 ataupun DMA yang terhitung sebagai senyawa TVBN. 

Pengujian TMA pada penelitian ini dilakukan sebagai uji penguat keberadaan 

senyawa TVBN. 
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 Sensor TB 

Gambar 7 menunjukkan bahwa hubungan antara respon sensor TB dan kadar 

TMA berkorelasi positif. Peningkatan kadar TMA akan menyebabkan perubahan 

respon sensor sebesar 60.09% (R2=0.609). Nilai ini cukup rendah dibandingkan 

sensor MO dan BCG. Hal ini disebabkan karena ada peningkatan respon sensor 

yang cukup signifikan pada hari ke-7 (ΔE=7.7033, berwarna ungu) dan  hari ke-

10 dengan ΔE= 37.34, berwarna kuning (disajikan pada Lampiran 3.1). Dari 

pengamatan respon sensor  nilai kisaran ΔE = 0 – 10 menunjukkan warna ungu, 

sedangkan  nilai ΔE lebih dari 30 menunjukkan warna kuning. Hal ini dapat 

dilihat pada Gambar 20 terdapat  grafik garis yang berwarna biru dengan 

peningkatan sangat signifikan.  

 
Gambar 20. Grafik Hubungan Kadar TMA dan Respon Sensor TB Selama 

Penyimpanan Ikan Pindang Tongkol 
 

Bila dibandingkan dengan sensor MO dan BCG, sensor TB memiliki 

sensitivitas yang cukup terhadap peningkatan kadar TMA. Hal ini dapat dilihat 

pada Gambar 20, pada hari ke-10 kadar TMA ikan pindang mencapai batas 

Hari ke-10
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maksimum konsumsi yaitu sebesar 10.8733 mg/ 100 g. Namun respon sensor TB 

secara visual menunjukkan perubahan warna dari ungu (bentuk asam) menjadi 

kuning dalam bentuk basa pada hari ke-7 (Lampiran 3). Hal ini disebabkan karena 

sudah terdapat senyawa TVBN yang terbentuk. Senyawa TVBN tidak hanya 

terdiri dari TMA saja, namun terdapat NH3 dan DMA. Sehingga diduga 

perubahan respon sensor TB pada hari ke-7 ini disebabkan karena keberadaan 

senyawa TVBN secara keseluruhan. 

 Sensor MO 

Ikan pindang yang dikemas dengan kemasan pintar berindikator MO juga 

mengalami peningkatan kadar TMA selama penyimpanan. Sensor MO 

menunjukkan perubahan warna seiring dengan peningkatan kadar TMA. Hal ini 

dapat dilihat pada Gambar 21 yang memilki nilai korelasi (R2) sebesar 0.856.  

 
Gambar 21. Grafik Hubungan Kadar TMA dan Respon Sensor MO 

Perubahan warna yang terjadi pada sensor MO adalah merah muda menjadi 

kuning. Gambar 8 menunjukkan sensor MO berubah menjadi warna kuning pada 

hari ke-10. Kadar TMA ikan pindang pada hari ke-10 mencapai 11.52573 mg/ 100 

Hari ke-10
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g (Gambar 21,  Lampiran 2). Hal ini menunjukkan sensor respon MO terhadap 

perubahan kadar TMA cukup sensitif, karena pada hari ke-10 dimana kadar TMA 

mencapai batas maksimum sensor MO sudah memberikan respon perubahan 

warna (Lampiran 3).  

 Sensor BCG 

Sensor BCG menunjukkan respon perubahan warna dari kuning menjadi biru. 

Berdasarkan pengamatab nilai ΔE untuk warna kuning berkisar antara 1 – 10 dan 

lebih dari 30 menunjukkan perubahan menjadi warna biru.  

Gambar 22 menjelaskan korelasi antara respon sensor BCG dan kadar TMA 

cukup signifikan yaitu bernilai 0.8699. Nilai korelasi yang cukup kuat tersebut 

disebabkan karena senyawa TMA dapat meningkatkan pH ikan pindang dan pH 

dari sensor. Oleh karenanya, peningkatan pH sensor mengakibatkan perubahan 

warna sensor BCG dari kuning menjadi biru. Miller (2006) melaporkan senyawa 

indikator dapat menangkap senyawa-senyawa volatil basa sehingga menyebabkan 

perubahan warna pada senyawa indikator. Sebagai contoh, perubahan warna 

mengindikasikan produk pangan sudah tidak layak konsumsi, adanya senyawa-

senyawa yang tidak diinginkan, atau adanya senyawa metabolit mikroorganisme 

seperti trimethyl amine. 
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Gambar 22. Grafik Hubungan Kadar TMA dan Respon Sensor BCG 

Gambar 9 juga menunjukkan kadar TMA pada hari ke-10 sudah mencapai 

10.53 mg TMA/ 100g (Lampiran 2). Namun sensor BCG menunjukkan respon 

pada hari ke-13 di saat kadar TMA ikan pindang mencapai 45.88 mg TMA/ 100g  

(Lampiran 2). Dengan demikian sensor BCG kurang sensitif terhadap keberadaan 

senyawa volatil basa ini. Hal ini diduga karena nilai tetapan pengionan (pKIn) 

untuk senyawa indikator BCG  sebesar 4.9 sedangkan senyawa TMA memiliki 

nilai pKa sebesar 9.8. Supaya terbentuk senyawa-senyawa yang diharapkan 

(dalam hal ini TMA) secara sempurna maka nilai pKIn dari senyawa indikator 

harus lebih rendah dari nilai pKa senyawa TMA. Holman (2008) menjelaskan 

untuk menangkap senyawa CO2 (asam) dibutuhkan senyawa indikator yang 

memiliki nilai pKIn tinggi supaya lebih sensitif terhadap pembentukan CO2 secara 

optimal. 

4.2.3. Respon Sensor dan pH 

pH merupakan parameter yang paling penting pada penelitian ini. Hal ini 

disebabkan karena pH menjadi tolok ukur tingkat kerusakan dari ikan pindang 

Hari ke-10
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terkait dengan adanya kemasan pintar. Grafik perubahan pH ikan pindang tongkol 

selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 23. 

 
Gambar 23. Perubahan pH Ikan Pindang Tongkol Selama Penyimpanan 

 
Gambar 23 menunjukkan kecenderungan nilai pH semakin meningkat selama 

penyimpanan. Pada hari terakhir penyimpanan rerata pH ikan pindang tongkol 

mencapai 6.77 (Gambar 23, Lampiran 2).  Bakar dan Salleh dalam Anonymous 

(2009) melaporkan M. rosenbergii mencapai pH 7.5 selama 10 hari penyimpanan 

pada suhu 10°C. Pada kondisi ini, produk sudah mengalami kebusukan dan 

ditolak oleh panelis. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya 

pembentukan senyawa asam seperti asam  pada daging ikan pindang tongkol yang 

juga menimbulkan bau busuk. Penelitian yang dilakukan oleh Jezek dan Buchtova 

(2007) senyawa volatil asam yang terbentuk selama penyimpanan produk 

perikanan laut berada dalam jumlah kecil. Senyawa volatil asam tersebut 

disebabkan karena pembentukan asam lemak rantai pendek dari kandungan lemak 

produk. Menurut Depkes RI (1981) ikan pindang tongkol mengandung lemak 
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relatif kecil yakni 2.8%  namun masih dapat terdekomposisi dan menyebabkan 

penurunan kesegaran ikan. 

 Sensor TB 

Kisaran nilai respon sensor TB antara 0.98 – 39.41 dimana perubahan warna 

dari ungu menjadi kuning (Lampiran 2). Profil data respon sensor selama 

penyimpanan ikan pindang tongkol terhadap kadar TVBNnya dapat dilihat pada 

Gambar 24. 

 
Gambar 24. Grafik Hubungan Respon Sensor TB dan pH Ikan Pindang Selama 

Penyimpanan 
 

Gambar 24 menunjukkan kecenderungan peningkatan respon sensor TB 

seiring dengan meningkatnya pH ikan pindang tongkol. Nilai korelasi respon 

sensor TB dan pH ikan pindang tongkol cukup signifikan sebesar 0.8509. Hal ini 

disebabkan karena pH sangat mempengaruhi respon sensor TB dimana respon 

ditunjukkan dengan perubahan warna sensor akibat perubahan pH. Dijelaskan 

oleh Miller (2006) senyawa indikator secara kolorimetri merespon adanya 

senyawa volatil basa yang dihasilkan dari dekomposisi produk pangan dengan 

sistem perubahan pH. 

Hari ke-7
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 Sensor MO 

Hubungan antara sensor MO dan perubahan pH pindang selama penyimpanan 

mempunyai nilai korelasi yang cukup kuat yaitu 0.800 (Gambar 25), dimana 

korelasinya bersifat linear. Semakin tinggi nilai pH ikan pindang tongkol selama 

penyimpanan maka semakin besar repon sensor MO yang ditunjukkan. 

Pada Gambar 25 terlihat bahwa pada hari ke-10 sensor MO menunjukkan 

perubahan warna yaitu pada saat pH ikan mencapai 6.56 (disajikan pada Lampiran 

2). Berbeda dengan sensor TB yang berubah warna saat pH ikan mencapai 6.33. 

Hal ini disebabkan karena perbedaan jangkauan pH antar indikator/ sensor. 

Menurut Anonymous (2009c) jangkauan pH thymol blue sebesar 1.2 – 2.8 

sedangkan methyl orange 3.1 – 4.4.  

 
Gambar 25. Grafik Hubungan Respon Sensor MO dan pH Pindang Tongkol 

 Sensor BCG 

Gambar 26 menunjukkan nilai korelasi respon sensor BCG dan pH ikan 

pindang tongkol juga cukup signifikan yaitu sebesar 0.607. Semakin tinggi 

nilai pH semakin besar respon sensor BCG. Namun, respon sensor BCG 

Hari ke-10
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terlihat pada hari ke-13 saat pH pindang mencapai 6.61. Hal ini disebabkan 

jangkauan pH BCG yang lebih besar daripada TB dan MO yaitu 3.8 – 5.4.  

Reaksi disosiasi senyawa CO2 akan terbentuk secara optimal bila jangkauan 

pH lebih tinggi daripada senyawa asam (CO2). Dengan demikian, sensitivitas 

untuk menangkap senyawa asam akan lebih tinggi, hal yang sama terjadi bila 

untuk menangkap senyawa volatil basa. 

 
Gambar 26. Grafik Hubungan Respon Sensor BCG dan pH Pindang Tongkol 

4.2.4. Respon Sensor dan TVC (Total Viable Count) 

Selama penyimpanan ikan pindang tongkol mengalami peningkatan jumlah 

mikroorganisme, baik yang dikemas dalam kemasan pintar bersensor MO, TB, 

maupun BCG. Kisaran TVC ikan pindang tongkol antara 103 – 1014 cfu/ g 

(Lampiran 2). Profil peningkatan TVC ikan pindang tongkol dapat dilihat pada 

Gambar 27. 

Hari ke-13
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Keterangan:                Batas maksimal TVC 106 cfu/ g (Kose dan Erdem, 2001) 

Gambar 27. Perubahan Jumlah TVC Ikan Pindang Tongkol Selama Penyimpanan 

Gambar 27 menunjukkan di awal penyimpanan ikan pindang tongkol jumlah 

TVC berkisar 103 cfu/ g. Nilai ini termasuk jumlah TVC dalam batas aman. Kose 

dan Erdem (2001) menerangkan batas penerimaan jumlah koloni bakteri pada 

produk perikanan sebesar 106 cfu/ gram berdasar pada sifat kimia dan 

organoleptiknya. Semakin lama penyimpanan, jumlah TVC semakin meningkat. 

Hal ini disebabkan karena ikan pindang termasuk dalam produk pangan mudah 

rusak dengan kadar Aw yang cukup tinggi yakni 92% dan kadar air sebesar 62% 

(Tabel 1). Kadar Aw tersebut sangat memungkinkan mikroorganisme pembusuk 

tumbuh di dalamnya. Menurut Anonymous (2009) aktivitas air produk pangan 

sangat mempengaruhi proses kebusukan mikroorganisme, Kisaran Aw 0.91 – 0.95 

termasuk kisaran Aw dengan kategori tinggi. Ditambahkan oleh Dinas Perikanan 

(2009) pindang air garam sangat mudah mengalami kerusakan karena kadar air 

yang tinggi yakni 60 – 70%. 
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Pada hari ke-4 secara umum jumlah TVC pindang sudah melampaui batas 

aman (Gambar 27). Hal ini kemungkinan disebabkan karena proses perebusan 

pada ikan belum cukup untuk membunuh seluruh mikrobia dalam produk. Proses 

pengemasan yang dalam kondisi terbuka menyebabkan ikan pindang sangat 

mudah mengalami kontaminasi (Lampiran 6).  

 
Gambar 28. Hubungan Respon Sensor dan TVC Pindang Tongkol Selama 

Penyimpanan 
 

Gambar 28 menunjukkan koefisien korelasi antara TVC dengan respon 

masing-masing sensor. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa koefisien 

korelasi TVC dan respon sensor paling kecil bila dibandingkan dengan parameter 

kimia pindang lainnya. Hal ini menunjukkan jumlah mikroorganisme yang 

tumbuh pada pindang memberikan pengaruh sebesar 26.33% - 56.31% kepada 

respon sensor. Penelitian Pacquit dan Frisby dalam Anonymous (2009) 

menjelaskan pertumbuhan mikroorganisme memberikan pengaruh pada respon 

sensor. Semakin tinggi jumlah mikroorganisme maka respon sensor yang 

diberikan juga semakin besar. Pengaruh yang cukup kecil ini (Gambar 28) 
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kemungkinan disebabkan karena adanya kontaminasi yang sangat mungkin terjadi 

mulai dari proses pengolahan hingga pendistribusian dimana kondisinya tidak 

terkemas dengan baik. 

Sensor TB memiliki nilai R2 paling kecil. Hal ini kemungkinan disebabkan 

karena sebaran data yang meningkat secara tajam pada respon sensor. Meskipun 

nilai R2 yang paling kecil tidak berarti hubungan yang tidak erat antara respon 

sensor TB dan TVC pindang tongkol. Bila dikaitkan dengan parameter yang lain 

dan lamanya sensor memberikan respon perubahan warna, sensor TB dapat 

direkomendasikan sebagai sensor kerusakan produk pindang tongkol. 

4.2.5. Organoleptik 

Kisaran skor penerimaan panelis untuk aroma ikan pindang tongkol sebesar 

1.45 – 6.85 sedangkan untuk kenampakan berkisar 1.15 – 6.5 (Lampiran 5). Profil 

penerimaan panelis terhadap aroma dan kenampakan ikan pindang tongkol selama 

penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 28.  

 
Keterangan:               Batas skor penerimaan konsumen terhadap aroma dan kenampakan 

pindang (Lampiran 9) 
 

Gambar 29. Grafik Skor Penerimaan Panelis terhadap Aroma dan Kenampakan 
Pindang Tongkol Selama Penyimpanan 

BNT 1% 
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Gambar 28 menunjukkan semakin lama waktu penyimpanan, maka skor 

penerimaan panelis terhadap kualitas ikan pindang tongkol semakin rendah. 

Artinya, panelis semakin tidak bisa menerima aroma maupun kenampakan dari 

ikan pindang tongkol. Selama waktu penyimpanan terdapat perbedaan yang 

sangat nyata (α=0.01) untuk penerimaan kualitas ikan pindang tongkol (disajikan 

pada Lampiran 4). Hal tersebut disebabkan selama penyimpanan dingin, ikan 

pindang tongkol tetap mengalami perubahan sensori akibat adanya senyawa 

TVBN yang telah dijelaskan di subbab sebelumnya. 

Batas penerimaan panelis terhadap kualitas ikan pindang tongkol terletak 

pada hari ke-10. Pada hari ke-10, rerata skor penerimaan panelis sebesar 3.5 untuk 

aroma, sedangkan 2.95 untuk kenampakan, jangkauan skor 2 – 3 merupakan 

jangkauan skor kualitas yang tidak diterima (Lampiran 1.7). Wibowo dalam 

Anonymous (2009) menjelaskan daya awet ikan pindang bila disimpan pada udara 

terbuka tanpa penanganan khusus 2 – 3 hari. Ikan pindang air garam yang 

ukurannya lebih besar (tongkol) daya awetnya lebih rendah karena kandungan 

airnya masih tinggi. 

Nilai korelasi antar skor organoleptik ikan pindang tongkol dan respon 

sensor juga memiliki keterkaitan yang cukup erat. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

R2 yang berkisar antara 0.80 – 0.95 untuk masing-masing jenis sensor. Nilai R2 

dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Nilai Korelasi Skor Organoleptik Pindang Tongkol terhadap Respon 
Sensor 

Jenis Sensor Nilai R2 
Aroma Kenampakan 

TB 0.959 0.896 
MO 0.795 0.805 
BCG 0.759 0.882 

 
Tabel 6 menunjukkan keterkaitan antara respon sensor TB dan 

organoleptik yang paling tinggi di antara kedua jenis sensor lain. Hal ini 

disebabkan karena sensor TB memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap mutu ikan 

pindang tongkol yakni adanya senyawa TVBN yang merupakan indikasi 

kerusakan produk perikanan. Adanya sensor ini diharapkan kerusakan secara 

fisik/visual belum terdeteksi sebelum terjadi perubahan warna sensor.  

Pada hari ke-10 secara visual, ikan pindang yang dikemas dan disimpan 

pada suhu refrigerator telah ditumbuhi mikroorganisme (Lampiran 3). Hal ini 

disebabkan karena kondisi kemasan mengembun akibat temperatur lingkungan 

yang rendah sehingga dapat mempercepat proses kerusakan pada ikan pindang. 

Seperti yang dinyatakan oleh Anonymous (2009d) kondisi lingkungan yang 

lembab dan mengandung kadar air tinggi akan mempercepat kebusukan produk 

pangan. Hal ini dibutuhkan suatu perbaikan terhadap sistem kemasan pintar untuk 

ikan pindang yang dapat menyerap uap air secara baik. 

4.3. Karakteristik dan Sensitivitas Indikator/ Sensor terhadap Kualitas Ikan 

Pindang Tongkol Selama Penyimpanan 

Selama penyimpanan ikan pindang tongkol, warna dari masing-masing 

indikator/ sensor mengalami perubahan yang signifikan (Lampiran  3). Perubahan 
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ini disebabkan karena adanya perubahan pH yang terjadi pada produk yang 

menunjukkan adanya kerusakan dari pindang. Penelitian yang dilakukan oleh 

Eyler dan Lazer (2002) menerangkan alat indikator kerusakan ditempatkan pada 

kemasan bahan pangan. Molekul-molekul reaktan yang dihasilkan dari produk 

akibat aktivitas mikroorganisme pembusuk melintasi dan bereaksi dengan 

material indikator. Hal tersebut menyebabkan perubahan warna pada material 

akibat reaktan molekul yang dihasilkan bersifat basa seperti kelompor sulfur, 

aldehid, amonia, urea, atau amina. 

Secara visual perubahan warna sensor berbeda-beda (dapat dilihat pada 

Lampiran  3). Hal ini disebabkan karena jangkauan pH indikator yang berbeda. 

Sensor/ indikator thymol blue merupakan indikator yang paling cepat memberikan 

respon perubahan warna dan dapat dilihat oleh konsumen secara jelas 

perubahannya.  Sensor thymol blue mulai mengalami perubahan pada hari ke-7. 

Kemudian, setelah thymol blue adalah methyl orange, yaitu pada hari ke-10. Dan 

yang terakhir menunjukkan perubahan warna adalah bromocresol green, pada hari 

ke-13. 

Bila ditinjau dari parameter ikan pindang tongkol yang telah dijelaskan 

pada sub-bab sebelumnya, pada hari ke-7 hampir semua parameter pindang baik 

kimia maupun mikrobiologi telah mencapai batas maksimal konsumsi (Lampiran 

2). Dengan demikian secara visual dapat dikatakan bahwa indikator/ sensor yang 

paling sensitif terhadap perubahan kualitas ikan pindang tongkol adalah thymol 

blue.  
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Bila dikaitkan dengan nilai ketetapan keasaman (pKIn) sensor TB secara 

telah memenuhi persyaratan dengan nilai pKin paling rendah yakni 1.46. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Holman (2008) tentang sensor CO2 

untuk mendeteksi kebusukan pada produk pangan, digunakan indikator yang 

memiliki pKIn anatara 10 – 12. Hal ini berkaitan dengan reaksi pembentukan CO2 

yaitu CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
- ↔ CO3

2- + H+ . Reaksi tersebut 

memiliki nilai pKa sebesar 6.5. Dengan demikian indikator yang digunakan harus 

memiliki pKin lebih besar daripada pKa reaksi pembentukan CO2 supaya reaksi 

berjalan secara optimum.  

Selain itu terdapat suatu fenomena leaching pada respon sensor. Leaching 

dalam kasus sensor kemasan pintar menurut Pacquit dan Frisby dalam 

Anonymous (2009) merupakan proses terlarutnya kembali senyawa indicator 

dalam air akibat senyawa indikator yang bersifat water-soluble. Proses leaching 

dalam penelitian ini terjadi akibat kondisi penyimpanan pada suhu rendah (± 

10°C) sehingga menyebabkan kemasan pada bagian dalam mengembun dan 

menyebabkan warna pada sensor luntur. Proses leaching ini akan dapat 

mengganggu kestabilan warna dari senyawa indikator. 

4.4. Korelasi Antar  Parameter Uji Ikan Pindang Tongkol 

4.4.1. Kadar TVBN dan pH 

Menurut Abbas (2006) TVBN merupakan senyawa volatil basa yang dapat 

mengindikasikan kerusakan pada produk-produk perikanan. Salah satu dampak 

dari meningkatnya kadar TVBN adalah meningkatnya pH produk. Profil 
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hubungan antara kadar TVBN dan pH ikan pindang tongkol selama penyimpanan 

ditunjukkan pada Gambar 29.  

 
Keterangan: Data yang disajikan merupakan rerata dari seluruh sensor 

Gambar 30. Grafik Hubungan antara Kadar TVBN dan pH Ikan Pindang Tongkol 
Selama Penyimpanan 

 
Gambar 30 menyajikan data korelasi antar kedua parameter adalah linear 

dengan nilai R2 sebesar 0.828. Semakin tinggi kadar TVBN maka semakin tinggi 

pula pH ikan pindang tongkol. Hal ini disebabkan karena TVBN merupakan 

senyawa volatil yang bersifat basa sehingga dapat menngkatkan pH ikan.  

Pada Gambar 29 pH ikan pindang di saat kadar TVBN sudah melampaui 

batas maksimum konsumsi sebesar 33,64 mg/ 100 g (Lampiran 2) belum 

mencapai 7, namun hanya mencapai pH sebesar 6.3. Kilinc dan Cakli (2006) 

dalam penelitiannya menjelaskan pH produk perikanan yang bersifat segar 

berkisar 6 – 6.5 dan menurut Jezek dan Buchtova (2007) produk yang sudah mulai 

busuk memiliki pH > 6.8. Perbedaan ini disebabkan karena senyawa TVBN 

tergolong basa lemah yang memiliki nilai pKa 9 – 10. Hal inilah yang 

menyebabkan pH ikan pindang belum mencapai pH produk yang dinyatakan 

Hari ke-1 

Hari ke-16 



57 
 

sudah mengalami kebusukan. Selain itu kemungkinan terdapat aktivitas 

mikroorganisme yang menghasilkan metabolit asam yang dapat menurunkan pH 

ikan. Connel (1979) menjelaskan akumulasi senyawa asam pada ikan dapat 

menurunkan pH pada kebanyakan ikan menjadi kisaran 6.2 – 6.4. Namun pada pH 

tersebut tidak dapat menghambat aktivitas mikrooragnisme pembusuk. 

Ditambahkan oleh Bakar dan Saleh dalam Anonymous (2009), total senyawa 

volatil asam yang terbentuk pada produk perikanan menandakan adanya senyawa 

asam lemak rantai pendek pada produk yang terbentuk dalam jumlah lebih kecil.  

4.4.2. Kadar TVBN dan TVC 

Penelitian ini menunjukkan semakin lama penyimpanan kadar TVBN 

semakin meningkat. Hal ini diduga juga karena semakin meningkatnya jumlah 

mikrobia psikrofilik yang tumbuh. Profil hubungan kadar TVBN dan TVC ikan 

pindang tongkol ditunjukkan pada Gambar 31. 

 
Gambar 31. Grafik Hubungan TVBN dan TVC Pindang Tongkol Selama 

Penyimpanan 

Gambar 31 menyajikan koefisien korelasi kedua parameter sebesar 0.6604. 

Artinya, pengaruh TVC dalam meningkatkan kadar TVBN sebesar 66%. Hal ini 

Hari ke-1 

Hari ke-16
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disebabkan karena mikrobia yang tumbuh pada ikan bersifat psikrofilik dan 

mampu menguraikan komponen gizi menjadi senyawa berbau busuk. Pacquit dan 

Frisby dalam Anonymous (2009) melaporkan kadar TVBN meningkat sebagai 

hasil metabolisme dari bakteri. Selama penyimpanan bakteri akan tumbuh yang 

dikenal dengan mikroorganisme pembusuk spesifik (khususnya Shewanella  dan 

Pseudomonas) dan menghasilkan perubahan kimia dan sensori pada ikan.  

4.4.3. Kadar TVBN dan Organoleptik 

Senyawa TVBN yang dihasilkan oleh ikan pindang tongkol menunjukkan 

bahwa pindang telah mengalami kebusukan. Tingginya kadar TVBN akan 

berdampak pada penerimaan konsumen terhadap ikan pindnag tersebut karena 

menurut Connell (1979) senyawa TVBN menyebabkan produk-produk perikanan 

mengalami off-odor dan off-flavor. 

 
Gambar 32.  Grafik Hubungan antara Kadar TVBN dan Kualitas Sensori Pindang 

Tongkol Selama Penyimpanan 

Gambar 32 memperlihatkan hubungan antara kadar TVBN dan kualitas 

sensori ikan pindang yaitu aroma dan kenampakan. Pada Gambar 32 tampak 

bahwa pada hari ke-7 memiliki skor panelis antara 4 – 6 yang menunjukkan 

Hari ke-1

Hari ke-16 
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bahwa panelis bersifat netral - menerima kualitas sensori pindang. Namun secara 

kimiawi, kadar TVBN pada hari ke-7 sudah melewati batas maksimal konsumsi 

yaitu berdasarkan Castro dan Pedron (2004) sebesar 30 mg/ 100 g. Hal ini 

menunjukkan meskipun sudah terdapat penolakan kadar TVBN namun produk 

masih dapat diterima oleh konsumen. Dengan demikian aroma maupun 

kenampakan ikan pindang belum menunjukkan kebusukan secara signifikan 

namun produk sudah mengalami penurunan mutu. Hal ini didasarkan pada rerata 

skor penerimaan panelis yang selama penyimpanan ikan pindang mengalami 

penurunan (Lampiran 4). 

 

 

 

 

 



V . KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Kemasan pintar merupakan kemasan yang dapat menginformasikan 

kelayakan produk untuk dikonsumsi yang ditunjukkan dengan perubahan 

warna pada label di bagian luar kemasan sebelum terjadi penolakan 

terhadap kualitas fisik dari konsumen. 

2. Secara visual sensor yang paling sensitif terhadap adanya kerusakan ikan 

pindang tongkol adalah thymol blue (TB). Hal ini ditunjukkan dengan 

perubahan warna dari ungu menjadi kuning pada hari ke-7 dengan respon 

sensor (ΔE) sebesar 7.703. Respon sensor MO adalah warna merah muda 

menjadi kuning pada hari ke-10 dan respon sensor BCG adalah warna biru 

menjadi kuning pada hari ke-13. 

3. Respon sensor TB diikuti dengan peningkatan  kadar TVBN pindang 

melebihi batas maksimal konsumsi 30 mg/ 100 g (Komisi Eropa, 1995) 

yakni 33.641 mg/ 100 g, TVC 9.01 x 1010 cfu/ g, pH 6.33, kadar TMA 

8.4812 mg/ 100 g, dan skor penerimaan panelis untuk aroma dan 

kenampakan berturut-turut 5.5 dan 4.5 (masih dapat diterima). Sedangkan 

untuk sensor yang lain, perubahan warna ditunjukkan saat parameter mutu 

pindang sudah melebihi batas maksimal (Lampiran 2). Oleh karenanya, 

belum dapat direkomendasikan sebagai sensor kerusakan produk pindang 

tongkol. 

4. Respon ketiga jenis sensor (thymol blue, methyl orange, dan bromocresol 

green) memiliki korelasi (R2) yang linear dan cukup kuat terhadap 
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parameter mutu (TVBN, TMA, TVC, pH, dan organoleptik) ikan pindang 

tongkol selama penyimpanan. Nilai R2 dari masing-masing parameter 

terhadap respon sensor TB adalah 0.709, 0.609, 0.2633, 0.865, dan 0.959 

(aroma), 0.896 (kenampakan). 

5. Umur simpan ikan pindang tongkol dalam suhu refrigerator adalah 7 hari 

dimana nilai TVBN sudah melebihi batas maksimal. 

5.2. Saran 

1. Permasalahan yang dihadapi adalah proses leaching/ lunturnya warna dari 

matriks sensor ketika disimpan suhu rendah sehingga perlu diteliti 

beberapa jenis matriks yang dapat memerangkap dan melindungi warna 

indikator atau penambahan senyawa lain selama penyimpanan produk, 

khususnya pada suhu rendah. 

2. Permasalahan yang dijumpai adalah bagaimana menghindari adanya 

pengembunan dalam kemasan pintar ikan pindang tongkol ketika disimpan 

pada suhu rendah 

3. Belum dapat diketahui konsentrasi gas TVBN pada bagian headspace 

kemasan ikan pindang tongkol sebagai indikasi bahwa produk telah 

mengalami kerusakan 

4. Perlu diteliti sensitivitas sensor kesegaran untuk penyimpanan produk 

pindang tongkol di suhu ruang 

5. Pengujian perubahan warna sensor selama penyimpanan produk sebaiknya 

tidak hanya melalui analisa fisik (color reader) melainkan menggunakan 

panelis sebagai konsumen 
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6. Perlu diteliti sensor dengan indikator pH yang tanpa pengkondisian asam 

dan dicari indicator pH dengan perubahan warna pada jangkauan pH ± 7 – 

9 (sesuai dengan kerusakan produk, khususnya produk perikanan) 
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LAMPIRAN 1. Prosedur Analisa 

1. Prosedur Analisa Warna Metode L*, a*, b* Hunter (Yuwono dan 

Susanto, 1998) 

1. Siapkan sampel cair dalam gelas 

2. Hidupkan color reader 

3. Tentukan target pembacaan L, a, b color space atau L, c, H 

4. Ukur warnanya 

Keterangan :  L    =  parameter kecerahan (lightness) 
 a dan b  =  koordinator kromatisasi 
 c   =  kroma 
 H   =  sudut Hue (warna) 

Respon Sensor dinyatakan dalam ΔE: 

∆E = √(L*-L*0)2 + (a*-a*0)2 + (b*-b*0)2 

Keterangan: L*0, a*0, b*0 merupakan nilai warna pada waktu awal 

2.  Prosedur Analisa pH (Apriyantono, dkk, 1998) 

1. Sampel (padat) ditimbang sebanyak 25 g, kemudian dihancurkan, dan 

dilarutkan dalam 25 ml aquades dan dikocok sampai homogen 

2. Elektrode dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4 dan dibersihkan dengan 

aquades kemudian dicelupkan kembali pada larutan buffer pH 7 kemudian 

dibilas kembali dengan aquades 

3. Elektrode kemudian dicelupkan pada larutan sampel dan kemudian dibaca 

angka pada pH meter 

3.  Prosedur Analisa Total Volatile Base Nitrogen (TVBN) (Apriyantono, 

dkk, 1998) 

1. Ditimbang 100 gram sampel yang sudah digiling menggunakan blender  
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2. Ditambahkan 300 ml larutan TCA 5%, diblender hingga homogen 

kemudian disaring 

3. Diambil 5 ml ekstrak TCA dimasukkan ke dalam distilat Kjeldahl 

minimikro, ditambahkan 5 ml NaOH 2 M 

4. Dilakukan proses destilasi dengan penangkap destilat 15 ml asam borat 

3% 

5. Ditambahkan indikator fenol lalu dititrasi dengan HCL standard 0,01 M 

sampai titik akhir titrasi (titrasi volume I) 

6. Ditambahkan 1 ml formaldehid 16% untuk setiap 10 ml larutan tertitrasi, 

digojog, kemudan dititrasi dengan NaOH 0,01 M sampai titik akhir titrasi 

(titrasi volume II) 

7. Perhitungan: 

TVBN (mg/ 100g) = 14 (300+W) x (15-V1) x 0,01   x   100   

                                           5                                     M 

Keterangan: 

14 = bobot atom Nitrogen 
V1 = volume NaOH 0,01 M untuk titrasi I 
M = berat sampel 
W = jumlah air dalam bahan 

4.  Prosedur Analisa Trimethyl Amine (TMA) (Mahmud dan Hossain, 2007) 

1. Ditimbang sample sebanyak 2 gram kemudian dihancurkan 

2. Ditambah Larutan TCA 4% 8 ml 

3. Dilarutkan kemudian disaring 

4. Filtrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam cawan Conway sebanyak 1 ml 
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5. Cawan Conway ditutup dan sedikit digoyang 

6. Diinkubasi pada suhu 37C selama 1 – 1.5 jam 

7. Bagian cawan di tengah dititrasi dengan larutan HCl 0.02 N sampai 

berwarna merah  muda 

TMA = (Vs-Vb)/ Ws x (N HCl x AN) x [(Ws x M/100) + VE] x 100 

Keterangan: 

Vs: volume titrasi sample/ filtrate (ml) 
Vb: volume titrasi blanko (ml) 
AN: Berat atom Nitrogen (14) 
M: berat sample (g) 
Ws: kadar air sample 
VE: volume TCA (ml) 

5.  Prosedur Analisa Total Viable Counts (Modifikasi Mahmud dan Hossain, 

2007) 

Dilakukan untuk mengetahui total pertumbuhan bakteri psikrofilik selama 

penyimpanan dingin. 

1. Ditimbang sampel sebanyak 10 gram 

2. Dilakukan pengenceran dengan larutan garam fisiologis 0,85% sebanyak 

90 ml 

3. Dilakukan pengenceran 1/108 

Larutan H3BO3 1 ml + 
indikator Toshiro 3 tetes 

Filtrat 1 ml + Larutan 
formalin 10% 1 ml 

Larutan K2CO3 
jenuh 1 ml 
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4. Dilakukan isolasi pada media NA (Nutrient Agar) sebanyak 1 ml dengan 

menggunakan pipet steril dan diratakan dengan menggunakan Hockey 

Stick 

5. Sampel diinkubasi pada suhu ± 10°C selama 2 – 3 hari 

6. Dilakukan penghitungan koloni setelah inkubasi selesai (30 – 300 koloni) 

TVC: jumlah/ gram sampel =  jumlah koloni x 10P/ berat awal sampel 

6.   Prosedur Pembuatan Larutan Indikator Asam-Basa 

1. Bromocresol Green 

 Ditimbang Bromocresol Green bubuk 0,1 gram 

 Dilarutkan dalam ethanol 20% sebanyak 100 ml 

2. Methyl Orange 

 Ditimbang 0,5 gram Methyl Orange bubuk 

 Dilarutkan dalam 1 L air 

 Ditambahkan larutan HCl 0,1 N sebanyak 15,2 ml 

3. Thymol Blue 

 Ditimbang Thymol Blue sebanyak 0, 04 gram 

 Dilarutkan dalam 100 ml ethanol 20% 

7.  Prosedur Analisa Organoleptik (Modifikasi Mahmud dan Hossain, 2007) 

 Analisa organoleptik dilakukan oleh panelis sebanyak 20 orang untuk 

mengetahui seberapa besar penerimaan konsumen terhadap kualitas ikan 

pindang (aroma dan kenampakan) selama penyimpanan. Data yang diperoleh 

dianalisa menggunakan Analisis Sidik Ragam. 
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Lembar Pengujian Organoleptik 

Nama: Tipe sampel: ikan pindang tongkol 
Tanggal: 
Instruksi: 
Anda akan menerima sampel ikan pindang tongkol untuk diujikan aroma dan 
kenampakan ikan pindang tersebut dan tentukanlah seberapa anda menerima mutu 
(aroma dan kenampakan) ikan pindang tersebut! 
Gunakan skala di bawah ini untuk mengidentifikasi respon anda dan beri tanda 
cawang untuk skala respon yang sesuai dengan respon penerimaan anda! 

Respon Panelis Skala 
Respon 

Aroma Kenampakan 

Sangat Tidak Terima 1   
Tidak Terima 2   
Agak Tidak Terima 3   
Netral 4   
Agak Terima 5   
Terima 6   
Sangat Terima 7   
*Mutu ikan pindang segar: 
Kulit cerah dan tidak suram, tidak ada cacat, keadaan mata/ pupil cerah, kornea 
transparan, warna kulit putih kebiruan 
*Mutu ikan pindang busuk 
Kenampakan: tampak berlendir/ berminyak, warna kulit luar mulai kecoklatan, 
keadaan mata suram dan tenggelam 
Aroma: bau busuk/ amonia mulai tercium (off-odor) 
 
8.  Prosedur Analisa Protein (Apriyantono, dkk, 1998) 

1. Sampel padat ditimbang 1 gram, dihancurkan, dan dimasukkan ke dalam 

labu kjeldahl. Ditambahkan tablet kjeldahl dan H2SO4 20 ml 

2. Didestruksi selama 1 jam hingga larutan berwarna bening 

3. Didiamkan selama 20 menit dan ditambahkan aquades sebanyak 25 ml 

4. Diberi indikator phenolphtalein 3 tetes 

5. Didestilasi selama 10 menit dengan larutan penagkap asam borat 3% 20 ml 

dan indikator  toshiro 3 tetes 
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6. Dititrasi dengan larutan HCl 0.1 N 

% N = [(ts – tb) x N HCl x 14.008]/ mg sampel x 100% 

% Protein = % N x fk 

9.   Prosedur Analisa RH  

1. Sampel sebanyak 5 gram diletakkan dalam cawan 

2. Ditutup dengan RH-meter 

3. Ditutup dengan plastik dan dibiarkan selama 1 jam 

4. Dilihat pembacaan skala pada RH-meter yang menunjukkan nilai RH 

5. Untuk penentuan Aw maka perhitungannya: Aw = RH/ 100 

10.  Prosedur Analisa Kadar Garam Cara Kohman (Sudarmadji, dkk, 1997) 

1. Bahan yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 5 gram 

2. Contoh diekstraksi dalam separatory funnel dengan 10 -20 ml aquades 

panas dan ditunggu beberapa lama sehingga semua garam NaCl larut dan 

terpisah dengan lemak. Ekstraksi diulangi beberapa kali (8 – 10 kali). Bila 

contoh zat padat maka perlu disaring dan dicuci beberapa kali 

3. Cairan ekstrak/ cucian ditampung dalam wadah dan dicampur 

4. Cairan yang diperoleh kemudian ditambah 3 ml Kalium kromat 5% dan 

dititrasi dengan AgNO3 0.1 N perlahan-lahan sampai warna merah bata 

5. Perhitungan: 

% NaCl = [(ml AgNO3 x N AgNO3 x 58.46)/(g bahan x 100)] x 100% 

11. Prosedur Analisa Kadar Air (AOAC, 1984) 

1. Sebanyak 5 gram contoh ditimbang dalam cawan yang telah diketahui 

berat tetapnya. 
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2. Lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 1050C selama 3 jam atau sampai 

berat tetap. 

3. Disimpan dalam desikator, setelah dingin lalu ditimbang sampai berat 

konstan. 

4. Perhitungan: 

Kadar air (% bb) =  B – C  x  100% 
                               B – A  

      Keterangan: 

           A : Berat cawan                                   C : Berat contoh kering + cawan 
          B : Berat contoh + cawan                    bb: Berat basah 
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LAMPIRAN 2. Data Analisa Kimia dan Mikrobiologi Ikan Pindang Tongkol 

 
 
 

Jenis Indikator 

Waktu 
Penyimpanan 

(hari) 
Respon 

Sensor (ΔE) 

Rerata Nilai Parameter Mutu Pindang 
 

 
Kadar TVBN (mg/100 g) Kadar TMA (mg/ 100 g) pH 

 
 

TVC (cfu/ g) 
Thymol Blue (TB) 1 0.98 12.3564 5.6541 6.04 8.8x104 

4 6.163 12.6844 6.6589 6.107 1.417x107 
7 7.703 33.6414 8.4812 6.33 9.01x1010 
10 37.34 42.138733 10.8733 6.53 6.85x1010 
13 37.54 78.199167 15.22267 6.603 1.84x1013 
16 39.41 107.57867 26.096 6.82 2.76x1014 

Methyl Orange 
(MO) 

1 3.503 12.3564 6.089 6.04 3.67x104 
4 9.297 15.31183 7.1764 6.24 5.62x106 
7 12.89 32.1075 10.221 6.34 8.95x1010 
10 13.35 40.53447 11.5257 6.56 2.15x1010 
13 31.29 78.63767 16.9624 6.6 8.61x1012 
16 33.75 117.2257 27.4008 6.75 4.59x1014 

Bromocresol Green 
(BCG) 

1 1.073 12.3564 5.2192 6.07 1.633x104 
4 2.59 15.301133 6.9589 6.14 1.301x107 
7 5.507 31.759 9.1335 6.45 4.06x109 
10 10.53 40.8268 11.308 6.61 4.4x1010 
13 45.88 80.479367 15.44 6.61 8.28x1012 
16 58.17 117.9575 27.8357 6.75 5.35x1014 
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2.1. Data Analisa Kadar TVBN 

Waktu 
penyimpanan 

(hari) 

Kadar TVBN (mg/ 100 g) 
Thymol Blue Methyl Orange Bromocresol Green Rerata 

Seluruh  I II III Rerata I II III Rerata I II III Rerata 
1 13.048 12.278 11.743 12.356 13.048 12.278 11.743 12.356 13.048 12.278 11.743 12.356 12.356 
4 14.032 12.278 11.743 12.684 18.417 14.471 13.048 15.311 15.786 13.155 16.962 15.301 14.7355 
7 31.930 34.203 34.791 33.641 31.187 30.344 34.791 32.107 31.433 30.749 33.096 31.759 32.5026 
10 39.465 49.112 37.839 42.139 39.465 45.604 36.534 40.534 37.711 48.235 36.534 40.287 41.1667 
13 79.807 76.7375 78.053 78.199 81.561 78.053 76.299 78.638 81.561 79.193 80.684 80.479 79.1054 
16 83.315 118.395 121.026 107.579 118.395 114.887 118.395 117.226 114.89 119.711 119.272 117.958 114.254 
              

 
2.2. Data Analisa pH 

Waktu 
penyimpanan 

(hari) 

Nilai pH 
Thymol Blue Methyl Orange Bromocresol Green Rerat

a 
Selur

uh 

I II III Rerata I II III Rerata I II III Rerata 

1 6.04 6.02 6.06 6.040 6.02 6.09 6.02 6.043 6.06 6.09 6.05 6.067 6.05 
4 6.11 6.10 6.11 6.107 6.29 6.30 6.12 6.237 6.12 6.13 6.18 6.143 6.162 
7 6.57 6.25 6.18 6.333 6.41 6.36 6.25 6.340 6.57 6.26 6.52 6.450 6.373 
10 6.60 6.52 6.48 6.533 6.59 6.59 6.51 6.563 6.61 6.62 6.61 6.613 6.567 
13 6.63 6.65 6.53 6.603 6.61 6.62 6.57 6.600 6.61 6.62 6.59 6.607 6.604 
16 6.78 6.79 6.90 6.823 6.75 6.78 6.71 6.747 6.72 6.80 6.72 6.747 6.773 
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2.3. Data Analisa Kadar TMA 

Waktu 
penyimpanan 

(hari) 

Kadar TMA (mg/ 100 g) 
Thymol Blue Methyl Orange Bromocresol Green 

I II III Rerata I II III Rerata I II III Rerata 
1 6.524 5.219 5.219 5.654 6.524 5.219 6.524 6.089 6.524 5.219 3.914 5.219 
4 7.829 6.524 6.524 6.959 7.829 6.524 7.176 7.176 6.524 7.829 6.524 6.959 
7 7.829 9.786 7.829 8.481 9.134 7.829 9.134 8.699 9.134 9.786 9.134 9.351 
10 10.438 10.438 11.743 10.873 10.438 11.091 13.048 11.526 10.438 11.743 11.743 11.309 
13 11.743 19.572 14.353 15.223 11.743 16.962 22.182 16.962 11.091 18.267 16.962 15.440 
16 24.791 30.010 23.486 26.096 23.486 35.229 23.486 27.401 26.096 30.010 27.401 27.836 
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2.4. Data dan Analisa TVC 

Jenis 
Indikator

Waktu 
simpan 
(hari) 

Ulangan Rerata 
SPC (cfu/ 

g) 
I II III 

TB  -2 -3 -4 
SPC (cfu/ 

g) -2 -3 -4 
SPC 

(cfu/ g) -2 -3 -4 
SPC (cfu/ 

g) 

 

1 4 - 2 4 x 102 5 14 4 1.4x104 - 12 1 1.2x104 8.8x104 
 -4 -5 -6  -4 -5 -6  -4 -5 -6   
4 261 33 6 2.96x106 TBUD 150 - 1.5x107 TBUD 171 32 2.455x107 1.417x107 
 -7 -8 -9  -7 -8 -9  -7 -8 -9   
7 TBUD 82 27 8.2x109 197 18 1 1.97x109 73 125 20 2.6x1011 9.01x1010 
 -8 -9 -10  -8 -9 -10  -8 -9 -10   

10 108 140 38 1.4x1011 TBUD 52 31 5.2x1010 211 5 - 1.35x1010 6.85x1010 
 -10 -11 -12  -10 -11 -12  -10 -11 -12   

13 74 12 4 7.4x 011 231 282 42 3.51x1013 20 195 73 1.95x1013 1.84x1013 
 -12 -13 -14  -12 -13 -14  -12 -13 -14   

16 251 35 2 3.01x1014 234 170 2 2.34x1014 278 31 - 2.94x1014 2.76x1014 
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Jenis 
Indikator

Waktu 
Simpan 
(hari) 

Ulangan Rerata SPC 
(cfu/ g) 

I II III 
BCG  -2 -3 -4  -2 -3 -4  -2 -3 -4   

 

1 35 - - 3.5x102 - - - - 14 2 - 1.4x103 1.633x104 
 -4 -5 -6  -4 -5 -6  -4 -5 -6   
4 10 2 1 1 x 105 TBUD 170 TBUD 1.7x107 TBUD 221 7 2.21x107 1.301x107 
 -7 -8 -9  -7 -8 -9  -7 -8 -9   
7 278 23 1 2.78x109 TBUD 43 21 4.3x109 TBUD 51 - 5.1x109 4.06x109 
 -8 -9 -10  -8 -9 -10  -8 -9 -10   

10 TBUD 109 20 1.09x1011 82 24 TBUD 8.2x109 159 92 10 1.59x1010 4.4x1010 
 -10 -11 -12  -10 -11 -12  -10 -11 -12   

13 219 33 9 2.75x1012 52 215 7 2.15x1013 58 49 4 5.8x1011 8.28x1012 
 -12 -13 -14  -12 -13 -14  -12 -13 -14   

16 179 - 4 1.79x1014 TBUD 125 4 1.25x1015 175 51 TBUD 1.75x1014 5.35x1014 
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Jenis 
Indikator

Waktu 
simpan 
(hari) 

Ulangan Rerata 
SPC 

(cfu/ g) 
I II III 

MO  -2 -3 -4  -2 -3 -4  -2 -3 -4  

 

1 - - - - 2 6 - 6.0x103 - 5 - 5.0x103 3.67x104 
 -4 -5 -6  -4 -5 -6  -4 -5 -6   
4 TBUD 134 24 1.34x107 256 99 178 2.56x106 89 - - 8.9x105 5.62x106 
 -7 -8 -9  -7 -8 -9  -7 -8 -9   
7 TBUD 74 11 7.4x109 109 17 1 1.09x109 249 - 260 2.6x1011 8.95x1010 
 -8 -9 -10  -8 -9 -10  -8 -9 -10   

10 284 56 - 4.22x1010 87 10 - 8.7x109 135 47 2 1.35x1010 2.15x1010 
 -10 -11 -12  -10 -11 -12  -10 -11 -12   

13 58 49 4 5.8x1012 TBUD 192 5 1.92x1013 83 51 1 8.3x1011 8.61x1012 
 -12 -13 -14  -12 -13 -14  -12 -13 -14   

16 TBUD 82 13 8.2x1014 219 33 9 2.75x1014 197 37 24 2.835x1014 4.59x1014 
Keterangan: angka yang dicetak warna biru menyatakan pengenceran pada 10-2 , 10-3,  dan seterusnya 
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2.5. Data Analisa Penunjang 

Waktu Penyimpanan 
(hari) 

Kadar Protein (%) Kadar Air (%) Aw 

1 23.698 62.02 92 
4 22.97 64.99 92 
7 22.12 65.64 91 
10 20.6 65.91 92 
13 17.95 65.12 92 
16 15.22 65.23 92 
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2.6. Data Analisa Warna Sensor (L*, a*, b*) 

Indikator 

Waktu 
Simpan 
(hari) 

 
Ulangan I 

 
Ulangan II Ulangan III 

 
Rerata 
∆E L a b ∆E L a b ∆E L a b ∆E 

TB 1 56.4 32.5 -7.1 0.714 56 32.4 -7.3 0.969 56.5 32.3 -6.8 0.944 0.876 
  4 52.2 29.4 -5.1 6.211 52.5 28 -7 6.394 53.5 28 -6.2 5.889 6.165 
  7 54 26.9 -10.5 7.022 54.2 26.1 -10.3 7.539 51.9 28.8 -13.4 8.549 7.703 
  10 69.4 11.9 20.5 37.072 67.8 21.2 26.3 37.389 67.4 21.2 26.6 37.548 37.337 
  13 69 12.5 21.3 37.224 68.9 15.4 23.5 37.511 68.9 23.5 27.1 37.827 37.521 
  16 67.2 21 26.5 37.463 67.9 13.7 27.9 41.695 68.1 12.8 24.2 39.099 39.419 
MO 1 60.5 31.3 9.2 3.539 60.7 32.4 8.9 2.563 58.9 33.6 10.4 4.409 3.504 
  4 57.7 32.2 6.38 4.353 55.3 36.4 15 10.569 57.5 30.9 11.7 6.938 7.287 
  7 58.2 30.5 20.2 14.049 53.9 37.6 18.4 14.326 55.7 36.5 14.9 10.281 12.885 
  10 53.2 30.4 14.1 11.585 53.8 38.7 19.1 15.259 55.3 38.2 17.7 13.222 13.355 
  13 61.4 19.7 27.49 24.874 66.7 15.1 36.9 35.619 67.9 13.8 32.3 32.841 31.111 
  16 66.4 16.7 34 32.303 67.1 18.6 36.4 33.534 67.2 17.4 35.5 33.339 33.059 
BCG 1 71 13.7 29.5 0.831 70.7 13.6 29.4 0.927 70.7 13.5 28.9 1.435 1.064 

  4 70 13.5 33.7 3.506 69.4 14.1 33.7 3.689 69.4 14.2 34.3 4.257 3.817 
  7 68.8 15 24.3 6.437 68.7 13.1 35.2 5.377 69.7 12.7 25.7 4.856 5.557 
  10 66.8 18.2 36 8.237 66.6 18.7 39.3 11.075 66.3 17.2 41.2 12.273 10.528 
  13 45.2 0.7 -6.4 46.625 45.9 1 -5.5 45.448 45.8 0.9 -5.6 45.609 45.894 
  16 42.4 8.3 -20.8 58.719 43.7 6.5 -19.8 57.426 41.5 8.6 -19.9 58.357 58.168 
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LAMPIRAN 3. Perubahan Warna Sensor Selama Penyimpanan Pindang 

Waktu 

Penyimpanan 

Respon Sensor dan Kenampakan Ikan Pindang Tongkol 

MO TB BCG 

Hari ke-1 

 
Hari ke-4 

 
Hari ke-7 

 
Hari ke-10 
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Hari ke-13 

Hari ke-16 

 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



86 
 

LAMPIRAN 4. Data Hasil Uji Organoleptik Ikan Pindang Tongkol 

4.1. Tabulasi Data untuk Aroma 

Panelis 
no. 

Skor Aroma: Waktu Penyimpanan (hari) 
JumlahI IV VII X XIII XVI 

1 7 6 6 4 2 1 26 
2 7 4 6 4 2 1 24 
3 7 6 4 2 2 1 22 
4 6 7 5 3 2 1 24 
5 7 6 6 3 2 1 25 
6 7 6 6 4 3 2 28 
7 7 6 5 3 3 2 26 
8 7 6 5 2 2 2 24 
9 7 6 5 2 2 1 23 
10 7 7 6 3 3 2 28 
11 7 7 6 2 2 2 26 
12 7 6 5 3 4 1 26 
13 7 6 5 2 2 1 23 
14 7 7 6 2 3 2 27 
15 7 7 6 3 3 2 28 
16 7 7 6 3 3 1 27 
17 6 6 6 4 3 2 27 
18 7 7 6 3 3 2 28 
19 6 7 5 3 2 1 24 
20 7 6 6 4 3 1 27 

Jumlah 137 126 111 59 51 29 513 
Means 6.85 6.3 5.55 2.95 2.55 1.45 

 
SD 0.366348 0.732695 0.604805 0.759155 0.604805 0.510418
SUMSQ 941 804 623 185 137 47 
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Analisis Keragaman 

SK db JK KT F hitung
F Tabel 

5% 1%
Sampel 5 501.375 100.275 306.0602 2.3075 * 3.2125 ** 
Panelis 19 11.425 0.601316 1.835341 1.7025 * 2.105 tn 
Galat 95 31.125 0.327632      
Total 119 543.925 4.570798      
FK 2193.075
t 1% (dbG=95) 2.6349
BNT 0.476933
Kesimpulan: 

Dari tabel di atas diperoleh Fhit > Ftabel untuk keragaman di antara sampel. Ini 

berarti terdapat perbedaan yg sangat signifikan (α=0.01) pada penerimaan 

konsumen terhadap aroma ikan pindang tongkol selama penyimpanan. 
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4.2. Tabulasi Data untuk Kenampakan 

Panelis no. 
Skor Aroma: Waktu Penyimpanan (hari) 

JumlahI IV VII X XIII XVI 
1 7 7 7 3 1 1 26 
2 6 7 5 2 1 2 23 
3 6 5 4 3 1 2 21 
4 6 6 4 3 1 1 21 
5 7 7 5 3 2 1 25 
6 7 7 5 4 2 1 26 
7 7 6 4 3 1 1 22 
8 7 6 4 2 1 1 21 
9 6 6 4 2 2 1 21 
10 7 6 5 3 1 1 23 
11 7 5 5 4 2 2 25 
12 7 5 4 3 2 1 22 
13 6 6 4 3 2 1 22 
14 7 5 4 2 1 1 20 
15 6 6 4 3 1 1 21 
16 7 5 4 4 1 1 22 
17 6 6 4 3 1 1 21 
18 6 6 5 4 1 1 23 
19 6 7 4 2 1 1 21 
20 6 6 5 2 1 1 21 

Jumlah 130 120 90 58 26 23 447 
Means 6.5 6 4.5 2.9 1.3 1.15  
SD 0.512989 0.725476 0.760886 0.718185 0.470162 0.366348  
SUMSQ 850 730 416 178 38 29  
 
Analisis Keragaman 

SK db JK KT F hitung
F Tabel 

5% 1%
Sampel 5 533.375 106.675 315.4591 2.3075 * 3.2125 ** 
Panelis 19 10.425 0.548684 1.622568 1.7025 tn 2.105 tn 
Galat 95 32.125 0.338158      
Total 119 575.925 4.839706      
FK 1665.075
t 1% (dbG=95) 2.6349
BNT 0.484534
Kesimpulan: 

Dari tabel di atas diperoleh Fhit > Ftabel untuk keragaman di antara sampel. Ini 

berarti terdapat perbedaan yg sangat signifikan (α=0.01) pada penerimaan 

konsumen terhadap kenampakan ikan pindang tongkol selama penyimpanan. 
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LAMPIRAN 5. Hasil Penelitian Pendahuluan  

5.1. Jenis Matriks 

  
kitosan+zeolit+sorbitol: kenampakan 
tidak baik, keras, mudah patah 

  
kitosan+sorbitol: rapuh, tidak tahan 
air, rusak bila terkena asam/ basa 
 

 
Kitosan+Na2SO4: tidak tahan air dan 
rusak bila terkena asam/ basa 

 
Selulosa: tidak tahan air, rusak bila 
terkena asam/ basa

5.2. Perubahan Warna Sensor 

 
Keterangan:  

Setelah dilakukan pengamatan, dapat dilihat selama penyimpanan ikan pindang 

tongkol, sensor kesegaran yang dipadukan dengan kemasan ikan pindang 

mengalami perubahan warna dari kuning menuju merah muda. Hal ini diduga 

adanya senyawa volatil basa yang terbentuk yang menyebabkan perubahan warna, 

selain itu kualitas ikan pindang tongkol semakin menurun secara fisik. 

Hari ke- 1 Hari ke- 2 Hari ke- 3

Hari ke- 4Hari ke- 5
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LAMPIRAN 6. Dokumentasi Proses Pembuatan Ikan Pindang Tongkol di 

Daerah Sendangbiru Malang 

 

 
a. Ikan pindang tongkol segar 

 

 
b. Ikan segar disiram dan dicuci 

dengan air bersih 

 
c. Ikan ditempatkan di keranjang 

dan siap untuk dimasak 

 
d. Ikan dimasak pada tungku 

pemindangan selama 5–15 menit 

 
e. Ikan ditiriskan  

 

 
f. Ikan pindang siap untuk 

didistribusikan
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LAMPIRAN 7. Dokumentasi Penelitian 

Analisa TVBN Metode Destilasi Kjeldahl 

       
a. Destilasi selama 10 menit 

  
b. Titrasi 

  
c. Hasil destilasi 

 
d. Setelah titrasi berwarna merah 

muda 

 
Analisa TMA Metode Mikrodifusi Conway 

      
a. Sebelum titrasi dengan HCl 0.02 N b. Setelah titrasi (berwarna ungu) 
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