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RINGKASAN 

BAHTIAR ARI WIDIANTO (145080300111036) Pengaruh Konsentrasi Garam 

Berbeda Terhadap Sifat Fisik Daging Ikan Lele (Clarias Sp.) yang Terinfeksi 

Edwardsiella tarda secara Aritifisial (dibawah bimbingan Dr. Ir. Hartati 

Kartikaningsih, MS). 

 

 Ikan Lele (Clarias sp) merupakan salah satu komoditas ikan air tawar yang 
penting karena memiliki rasa yang enak, harga yang cukup terjangkau, terdapat 
kandungan gizi yang tinggi, pertumbuhan relatif cepat dan mudah berkembang 
biak. Ada beberapa kendala yang dapat menghambat produktivitas ikan lele, 
salah satunya adalah penyakit. Bakteri Edwardsiella tarda merupakan penyebab 
utama penyakit Edwardsiellosis yang telah dikenal sebagai patogen utama pada 
catfish. Salah satu faktor terjadinya serangan Edwardsiella tarda adalah karena 
ikan stres. Selama ini belum terdapat data yang menyebutkan bahwa daging  
ikan lele yang tersinfeksi Edwardsiella tarda aman untuk dikonsumsi. Pada  
penelitian ini digunakan penambahan konsentrasi garam serta bahan tambahan 
pangan yang dapat digunakan untuk mengatur derajat keasaman dan 
menghambat mikroba yaitu asam asetat, asam sitrat, dan asam malat. Selain itu 
garam yang digunakan dapat bersifat bakteriosidal dan bakteriostatik.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan 
konsentrasi garam dengan pengondisian jenis asam dan suhu berbeda terhadap 
sifat fisik dan komponen daging ikan lele (Clarias sp.) yang terinfeksi 
Edwardsiella tarda. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan 
Teknologi Hasil Perairan Laboratorium Divisi Keamanan Hasil Perikanan Gedung 
Pascasarjana lantai 1, Laboratorium Divisi Budidaya Ikan Divisi Penyakit dan 
Kesehatan Ikan Gedung D lantai 1 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan pada 
bulan Maret-Juni 2018. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen. 
Desain penelitian yang digunakan adalah menggunakan Rancangan Bujur 
Sangkar Latin dengan 3 kali ulangan. Dimana variabel bebas adalah konsentrasi 
garam, jenis asam, dan suhu, sedangkan variabel terikat adalah sifat fisik yaitu 
komonen gizi (air,abu,lemak,protein), dan organoleptik (kenampakan, bau, 
tesktur), dan warna serta tekstur daging ikan lele yang terinfeksi Edwardsiella 
tarda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan garam dengan 
pengondisian asam dan suhu  tidak perbengaruh terhadap sifat teksur, namun 
pada uji warna ada sebagian yang berpengaruh terhadap sifat warna yaitu (a) 
sedangkan pada (L,b) tidak berpengaruh terhadap sifat warna. Pada komponen 
gizi (abu dan protein) berpengaruh terhadap daging ikan lele yang terinfeksi 
Edwardsiella tarda. Secara umum daging yang terinfeksi Edwardsiella tarda 
menggalami penurunan mutu. Rata-rata skor yang diberikan dari panelis untuk uji 
organoleptik (kenampakan,bau,tekstur) adalah 5. Sedangkan pada penggamatan 
daging ikan yang terinfeksi Edwardsiella tarda dengan Scanning Electron 
Microscope pada pembesaran 500 kali menunjukan adanya perubahan pada 
daging ikan lele yang terinfeksi Edwardsiella tarda mengalami keretakan dan 
penggerasan daging 

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan pengolahan 
daging yang terinfeksi Edwardsiella tarda bila dimasak dengan suhu tinggi apa 
masih aman bila dikonsumsi oleh manusia. 
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KATA PENGANTAR 

Penulis menyajikan laporan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

konsentrasi garam  yang berbeda terhadap sifat fisik daging ikan lele (clarias sp.) 

yang terinfeksi Edwardsiella tarda secara artifisial” sebagai salah satu syarat 

untuk meraih gelar sarjana perinakan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 

Universitas Brawijaya. Dibawah bimbingan Dr.Ir Hartati Kartikaningsih, MS. 

Deteksi mikroba pada daging ikan lele (Clarias sp.) yang terinfeksi  

Edwarsiella tarda ini diberikan perlakuan, yaitu konsentrasi garam berbeda, 

perlakuan suhu dingin dan penambahan jenis asam yang berbeda. Pada 

penelitian ini pengujian yang dilakukan meliputi uji kadar garam,uji proksimat, uji 

warna, uji tekstur, uji organoleptik, dan pengamatan SEM. Pemberian perlakuan 

diharapkan dapat mengetahui pengaruh perlakuan yang telah diberikan terhadap 

daging ikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi 

masyarakat umum, khususnya pengusaha pengolahan daging ikan lele (Clarias 

sp.). 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Potensi sumber daya pangan hewani yang terbesar di Indonesia  berasal 

dari perikanan. Pengkajian stok ikan di perairan Indonesia menunjukan bahwa 

potensi lestari sumber daya perikanan Indonesia mencapai 6,4 juta ton/tahun 

(Baliwati et al., 2012). Salah satu komoditas  yang digemari oleh masyarakat saat 

ini adalah ikan lele. Pesatnya perkembangan lele dumbo saat ini di karena 

memiliki rasa yang enak, harga yang cukup terjangkau, terdapat kandungan gizi 

yang tinggi, pertumbuhan ikan relatif cepat dan mudah berkembang biak. 

Sementara hasil usaha budidaya lele sangat berpotensi besar terhada pasar 

domestik (Negara, et al., 2015). Ikan lele menurut Yuliastri et al. (2015), memiliki 

protein tinggi 17,2-26,7% dan lemak berkisar 0,95-11,5%. Ikan lele dapat 

dikelompokkan kedalam bahan  pahan berprotein sedang dengan lemak rendah. 

Lele juga mengandung karoten, vitamin A, protein, lemak, karbohidrat, fosfor, 

kalsium, zat besi, vitamin B1, vatimin B6, vitamin B12, dan kaya akan asam 

amino. 

Adapun beberapa kendala yang sering ditemukan dalam budidaya ikan 

lele ini, salah satunya adalah masalah tentang penyakit. Edwardsiella tarda 

menurut Narwiyani et al. (2011), menginfeksi vertebrata tingkat tinggi (burung 

dan reptil), mamalia, termasuk juga pada manusia. Pada manusia dikenal 

sebagai penyebab penyakit gastrointestinal dan ekstraintestinal. Spesies yang 

paling banyak terinfeksi E. tarda adalah catfish dan eels. Salah satu faktor 

terjadinya serangan Edwardsiella tarda adalah karena ikan stress, terutama 

akibat padat tebar tinggi, kualitas air yang jelek, dan tingginya kandungan bahan 

organik di air (Septiama et al., 2008).  
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Ikan lele yang terserang oleh bakteri Edwardsiella sp mulai menunjukkan 

gejala klinis, yaitu: warna tubuh yang memucat, gerakan yang lemah, cenderung 

menggantung di akuarium, sirip ekor tampak lebih merah dan sebagian terjadi 

pendarahan, serta terdapat luka di tubuh terutama di area penyuntikan (Supriadi 

et al., 2014). Menurut Prastiti et al. (2015), bakteri Edwardsiella tarda dapat 

menyebabkan perut ikan tampak mengembung sebagai akibat adanya pelepasan 

Aerolysin Cytotoxic Enterotoxyn (ACT-gene) yang dapat menyebabkan terjadinya 

kerusakan jaringan. Hal ini tentu dapat menyebabkan penurunan terhadap 

kualitas daging dilihat dari segi fisik. 

E. tarda menurut Firma et al. (2012), adalah bakteri penyebab 

Edwardsiellosis pada ikan, bersifat gram negatif, bergerak dengan flagel tidak 

membentuk spora atau berkapsul, ukuran (0,3-1,2)x(1,0-6,03) ɥm. E. terda dapat 

hidup di lingkungan air tawar dan laut dengan kisaran suhu pertumbuhan 10-

39°C. Bakteri E. tarda menurut Arsal et al. (2016), masih dapat pertahan hidup 

dalam suhu -20°C bersifat patogen terhadap ikan lele dumbo dengan masa 

penyimpanan 10 hari. 

Pada penelitian Hossain et al. (2009), bakteri Edwardsiella tarda dengan 

penambahan Na2SO4 0,3-0,6% yang diinkubasi selama 2 jam pada suhu 25°C 

dan diinkubasi kembali pada suhu 4°C selama 22 jam kemudian diukur optical 

density menujukkan Na2SO4 0,3-0,6% dapat membunuh bakteri Edwardsiella 

tarda dalam jumlah sedikit dengan membutuhkan waktu diatas 24 jam. 

Sedangkan dengan penambahan asam sitrat 0.3-0.9% dapat membunuh hampir 

semua bakteri Edwardsiella tarda dalam kurun waktu sekitar 24 jam.  

Selama ini masih belum banyak data tentang daging ikan lele yang 

terinfeksi bakteri Edwardsiella tarda  aman untuk dikonsumsi. Sehingga perlu 

proses untuk mencegah bahaya mikroba yang timbul. Salah satunya dengan 
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penambahan suatu bahan tambahan pangan yang aman digunkan seperti asam 

dan garam, diharapkan mampu mengurangi aktivitas bakteri Edwardsiella tarda .  

Penambahan suatu bahan tambahan pangan yang aman digunkan 

seperti garam dan asam. Sedangkan asam yang digunakan pada penelitian ini 

adalah asam asetat, asam malat, dan asam sitrat. Bahan tambahan pangan 

pengatur keasaman yang biasa digunakan dan diijinkan oleh Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Republik Indonesia No.8 Tahun 2013, antara lain asam 

asetat, asam malat, dan asam sitrat sebagai garam pengemulsi dan penstabil.  

Garam menurut Ratnasari et al. (2014), digunakan sebagai pengawet kerena 

garam mampu menghambat mikroorganisme secara selektif. Penambahan 

garam dapat menaikkan nilai water holding capacity (WHC) atau biasanya 

disebut daya ikat air didefinisikan sebagai kemampan daging untuk menahan air 

di dalam daging karena adanya tekanan atau gaya dari luar. Pemberian garam 

10% menurut Soetikno et al. (2018), sudah mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri pembusuk dan patogen. Perendaman daging dengan menggunakan 

asam-asam organik seperti asam asetat, asam tatrat, asam laktat, atau asam 

malat dapat menurunkan pH daging sehingga dapat menurunkan  pertumbuhan 

bakteri  (Hilmiati et al., 2016).  

Penanganan ikan segar yang paling umum dilakukan adalah dengan suhu 

rendah, dimana suhu rendah dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Dengan 

penyimpanan suhu dibawah 50°C menurut Prihharsanti (2012), akan 

menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk, bahkan dapat mencegah semua 

aktivitas bakteri patogen. 

 
1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah konsentrasi garam 

dengan pengndisian suhu dan asam yang berbeda dapat mempengaruhi sifat 
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fisik, komponen gizi, dan organoleptik daging ikan lele (Clarias sp.) yang 

terinfeksi bakteri Edwardsiella tarda secara artifisial? 

 
1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh dan 

mendapatkan konsentrasi garam dengan pengondisian suhu dan asam yeng 

berbeda terbaik terhadap sifat fisik dan komponen gizi, dan organoleptik daging 

ikan lele (Clarias sp.) yang terinfeksi Edwardsiella tarda secara artifisial. 

1.4  Hipotesis 

Hipotesis yang dapat ditarik dari rumusan masalah ini adalah sebagai 

berikut. 

H0 : Diduga tidak ada pengaruh pada konsentrasi garam dengan pengndisian 

suhu dan asam yang berbeda terhadap sifat fisik, komponen gizi, dan 

organoleptik daging ikan lele (Clarias sp.) yang terinfeksi Edwardsiella 

tarda secara artifisial. 

H1 : Diduga ada pengaruh pada konsentrasi garam dengan pengndisian 

suhu dan asam yang berbeda terhadap sifat fisik, komponen gizi, dan 

organoleptik daging ikan lele (Clarias sp.) yang terinfeksi Edwardsiella 

tarda secara artifisial. 

 
1.5  Kegunaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna di masyarakat dan memberikan 

informasi tambahan mengenai sifat fisik dan komponen gizi daging ikan lele 

(Clarias sp.) yang terinfeksi Edwardsiella tarda secara artifisial. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan yang nantinya bisa 

berkembang lebih luas lagi. 

. 
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1.6  Tempat dan Waktu  

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2018. Proses penelitian 

ini dilaksanakan di beberapa tempat. Pemeliharaan ikan, penginfeksian bakteri 

dan pengamatan mikroskop dilaksanakan di Laboratorium Budidaya Ikan, dan 

Laboratorium Penyakit dan Kesehatan Ikan, serta Laboratorium Keamanan Hasil 

Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, 

Malang. Pengujian tekstur dan warna dilaksanakan di Laboratorium Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Pengujian proksimat 

dilaksanakan di Laboratorium Pusat Studi Pangan dan Gizi, Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta. 



6 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Lele 

Badan lele berbentuk memanjang dengan kepala pipih dibawah 

(depresed). Mulut di ujung/terminal dengan empat pasang sungut. Sirip ekor 

membudar, tidak bergabung dengan sirip anal. Sirip perut juga membudar jika 

mengembang. Lele mempunyai senjata yang sangat ampuh dan berbisa berupa 

sepasang patil berada  di sebelah sirip depan dada. Selain sebagai senjata, patil 

ini juga bisa digunakan ikan lele untuk melompat dari kolam ke kolam lain atau 

berjalan diatas tanah (Suyanto, 2007). 

Klasifikasi Ikan Lele (Clarias sp.) menurut Susanto dan Widyaningrum 

(2013), adalah sebagai berikut. Adapun gambar ikan lele dapat dilihat pada 

Gambar 1 dibawah ini. 

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class     : Pisces 

Ordo    : Ostariophysi 

Subordo   : Siluroidea 

Family   : Clariidae 

Genus   : Clarias 

Spesies  : Clarias sp.   Gambar 1. Ikan Lele (Clarias sp) 
        (Data Primer, 2018) 
 

Ikan lele menurut Mahyuddi (2008), memiliki tubuh yang licin, berlendir, 

tidak bersisik, dan lele juga memiliki empat pasang sungut yang terdapat 

disekitar mulut. Sepasang sungut hidup, sepasang sungut mandibular luar, 

sepasang sungut maxilar. Ikan ini memiliki alat olfaktori didekat sungut  yang 

berfungsi sebagai perabaan dan penciuman serta sebagai penglihatan lele yang 

kurang baik. Habitat atau lingkungan hidup ikan lele banyak ditemui diperairan air 
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tawar, di dataran rendah sampai sedikit payau. untuk perairan sedikit payau, 

banyak warga pantura Jawa seperti di kendal Jawa Tengah, memanfaatkan 

bekas tambah untuk pembesaran ikan lele. di alam, ikan lele hidup di sungai-

sungai yang arusnya mengalir secara berlahan atau lambat. di danau, waduk, 

telaga, rawa serta digenangan air tawar lainnya, seperti kolam. karena ikan lele 

lebih suka perairan yang tenang. 

 Ikan lele menurut Yuliastri et al. (2015) memiliki protein tinggi 17,2-26,7% 

dan lemak berkisar 0,95-11,5%. Ikan lele dapat dikelompokkan kedalam bahan  

pahan berprotein sedang dengan lemak rendah. lele juga mengandung karoten, 

vitamin A, protein, lemak, karbohidrat, fosfor, kalsium, zat besi, vitamin B1, 

vatimin B6, vitamin B12, dan kaya akan asam amino. Kandungan gizi pada ikan 

lele mudah untuk  dicerna dan diserap oleh tubuh manusia baik pada dewasa, 

anak-anak dan juga orang tua. Lele memiliki manfaat untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan pada anak, kadungan asam amino esensial, 

membantu penyerapan kalsium  dan menjaga keseimbangan nitrogen dalam 

tubuh. 

Tabel 1. Kandungan Gizi Ikan Lele 

Kandungan Gizi Kadar/Satuan 

Air 75,10% 
Protein 18,79% 
Lemak 4,03% 

Abu 0,12% 
Karbohidrat 1,96% 

Kalsium 0,65% 

Sumber : Handayani, 2014. 
 

2.2  Edwardsiella tarda 

E. tarda menurut Firma et al. (2012), adalah bakteri penyebab 

Edwardsiellosis pada ikan, bersifat gram negatif, bergerak dengan flagel tidak 

membentuk spora atau berkapsul, ukuran (0,3-1,2)x(1,0-6,03) ɥm. E. terda dapat 
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hidup di lingkungan air tawar dan laut dengan kisaran suhu pertumbuhan 10-

39°C.Gambar 2 menunjukkan bentuk Edwardsiella tarda. 

Klasifikasi Edwardsiella tarda menurut Park et al. (2012), adalah sebagai 

berikut. 

Kingdom  : Bacteria  

Filum   : Proteobacteria  

Kelas   : Gamma Proteobacteria  

Ordo  : Enterobacteriales   

Famili  : Enterobacteriaceae  

Genus : Edwardsiella 

Spesies  : Edwardsiella tarda  

Gambar 2. Edwardsiella tarda        
(Google Images, 2018) 

 

Bakteri ini termasuk ke dalam bakteri gram negatif yang berbentuk 

batang, warna koloni krem dengan tepian rata dan elevasi cembung bersifat motil 

dan fermentatif, oksidase negatif dan katalase positif serta indol positif.  Untuk 

pertumbuhan Edwardsiell tarda adalah 35°C (Saragih et al., 2014). E.tarda 

menurut park et al.,(2012), adalah bakteri gram-negatif, pendek, berbentuk 

batang menunjukan bentuk panjanhg 2-3nm dan diameter 1nm. Bakteri ini dapat 

bertahan hidup pada kandungan 0 - 4% natrium klorida, pH 4,0 - 10,0, dan pada 

suhu 13 – 45 0C. 

Edwardsiella tarda menurut lubis et al. (2014), berbentuk batang bengkok, 

dengan ukuran 1 x 2-3 nm, bersifat gram negatif bergerak dengan bantuan 

flagella, tidak membentuk spora atau kapsul dan bersifat fakultatif anaerob. 

Bakteri ini dapat dijumpai di lingkungan air tawar dan air laut, dengan suhu 

optimal bagi pertumbuhan sekitar 35°C, sedangkan pada suhu dibawa 10°C atau 

di atas 45°C tidak dapat tumbuh. 
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Perkembangan Edwardsiella tarda menurut Narmiyani dan Kurniasih 

(2011), umumnya sangat lambat. Salah satu faktor penyebab terjadinya infeksi 

Edwardsiella tarda adalah karena ikan stres, terutamaakibat tingginya padat 

tebar menjelang panen, kondisi kualitas air yang jelek, dan tingginya kandungan 

bahan organik. Edwardsiella tarda merupakan agen penyebab Edwardsiellosis, 

yang dapat menyebabkan kematian pada ikan habitat air tawar maupun air laut. 

Patogenitas Edwardsiella tarda dipengaruhi oleh banyak faktor, dan 

kemungkinan pula penyebaran penyakit ini sudah terjadi, seperti antiphagocyte 

killing, hemolysin, serum resistance, dan kemampuan sel epthelia Walaupun 

masing-masing virulent dan virulent strain mampu menyerang sel-sel yang 

dikultur invitro, hanya virulent strain yang dapat masuk ke ikan dalam jumlah 

besar lewat mukus, insang dan gastrointestinal dan organ-organ internal lainnya 

dan dapat menyebabkan kematian. Patogenitas bakteri ini dapat ditunjukkan dari 

aktivitas hemolitik pada darah dan organ internal ikan. 

E.tarda menurut Sudarno et al. (2011), menyebabkan luka pada ikan yang 

terinfeksi karena bekteri ini mampu memproduksi exotoksin. Bakteri E.tarda 

menyebabkan beberapa gejala klinis yaitu pada infeksi ringan yang ditandai 

dengan luka kecil kemudian berkembang menjadi luka yang bernanah. Pada 

infeksi berat luka bernanah tersebut serta jika luka tersebut  digores maka akan 

tercium bau busuk karena mengandung H2S pada luka tersebut.  

2.3 Garam 

Garam menurut Herman et al.(2015), adalah benda padatan berwarna 

putih berbentuk kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan sebagaian 

besar kumpulan terdiri dari Natrium Chlorida (>80), serta senyawa lain seperti 

Magnesium Chlorida, Magnesium Sulfat, Calsium Chlorid. Garam merupakan 
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sifat karakteristik hidroskopis yang berarti mudah menyerap air, tingkat 

kepadatan sebesar 0,8 - 0,9 dan titik lebur pada tingkat suhu 801°C. 

Garam digunakan sebagai pengawet kerena garam mampu menghambat 

mikroorganisme secara selektif. Penambahan garam dapat menaikkan nilai water 

holding capacity (WHC) atau biasanya disebut daya ikat air didefinisikan sebagai 

kemampan daging untuk menahan air di dalam daging karena adanya tekanan 

atau gaya dari luar. Pengunaan garam konsentrasi rendah yaitu 1.1% efektif 

digunakan sebagai pengawet. Larutan garam juga memiliki tekanan osmotik 

yang menyebabkan sel mikroba lisis, sehingga pertumbuhan mikroba dapat 

dihambat (Ratnasari et al., 2014). 

 
2.4  Asam Asetat  

Asam asetat atau lebih dikenal sebagai asam cuka (CH3COOH ) adalah 

suatu senyawa berbentuk cairan, tak berwarna, berbau menyengat, memiliki rasa 

asam yang tajam dan larut didalam air, alkohol, gliserol, eter. Pada tekanan 

atmosferik, titik didihnya 118.1 °C. Asam asetat mempunyai aplikasi yang sangat 

luas di bidang industri dan pangan (Hardoyo et al.,2007). Asam asetat  menurut 

Andriani et al. (2007), adalah asam organik yang aman digunakan sebagai 

preservatif makanan, selain itu asam organik adalah substansi antimikrobial yang 

digunakan dalam pangan dan oleh FDA telah diakui aman digunakan sebagai 

preservatif bahan makanan. Asam asetat merupakan cairan jernih, tidak 

berwarna, berbau khas menusuk, rasa asam yang tajam, dan dapat larut dalam 

air. asam asetat (CH3COOH) memiliki berat molekul 60,05 dan nilai pKa 4,75. 

Aktivitas antimicrobial asam asetat ditentukan oleh besarnya persentase 

molekul asam yang tidak terurai (undissocianted), yang ditetapkan dengan nilai 

pKa. Bahan makanan yang memiliki pH rendah, banyaknya persentase molekul 

asam organik yang tidak terurai meningkat, sehingga kemampuan sebagai 
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antimicrobial juga akan meningkat. Nilai pKa adalah nilai dimana 50% total asam 

merupakan bentuk yang tidak terurai (Purwa et al., 2012). 

 
2.5  Asam Sitrat 

Asam sitrat (2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid) menurut Widyorini 

et al. (2012), merupakan asam organik lemah yang terdapat pada daun dan buah 

tumbuhan genus Citrus (jeruk-jerukan), yang mengandung tiga gugus karboksil. 

Secara komersial, asam sitrat diproduksi melalui fermentasi dari bahan yang 

mengandung glukosa dan sukrosa. 

Asam sitrat menurut Sasmitaloka et al. (2017), merupakan asam organik 

yang banyak digunakan dalam industri makanan, minuman, farmasi, kosmetik, 

pertanian, dan kimia. Besarnya pemanfaatan asam sitrat pada industri makanan 

dan minuman karena sifat asam sitrat menguntungkan dalam pencampuran, 

yaitu kelarutan relatif tinggi, tak beracun dan menghailkan rasa asam yang 

disukai. Kegunaan lain, yaitu sebagai pengawet, pencegah kerusakan warna dan 

aroma, menjaga turbiditas, penghambat oksidasi, penginvert sukrosa, penghasil 

warna gelap pada kembang gula, jam dan jelly, pengatur pH. 

2.6  Asam Malat 

Asam malat menurut Diansari et al.(2012), merupakan salah satu 

kandungan senyawa yang terdapat pada buah apel. Asam malat merupakan 

senyawa organik yang memiliki rumus kimia C4H6O5. Asam malat menurut 

Regiarti et al. (2015), merupakan salah satu asam  yang cukup baik dalam 

hidroskopis dan kelarutan dalam air. Kekuatan asamnya lebih kecil dari asam 

sitrat dan asam tatrat tetapi dapat menghasilkan reaksi effervescing ketika 

direaksikan dengan sumber basa. Asam malat memiliki rasa yang lebih asam  

dari pada asam sitrat, sehingga untuk menghasilkan rasa yang sama-sama 

asamnya dengan pengunaan asam sitrat hanya memerlukan jumlah yang sedikit.  
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Asam malat berwarna putih atau mendekati putih, serbuk kristal atau 

granul yang mempunyai bau yang lemah dan rasa asam yang kuat, hidroskopik. 

Mudah larut dalam etanol 95% dan air tetapi praktis tidak mudah larut dalam 

benzena. Asam malat atau dengan nama kimia hydroxybutanedioc acid memeliki 

rumus molekul C4H6O5 dan berat molekul 134,09 memiliki titik leleh 131-132°C. 

Asam malat digunakan secara luas sebagai bahan tambahan dalam kesediaan 

farmasi dan dalam makanan. Asam malat tidak toksin dan tidak mengiritasi 

(Rowe et al., 2009).  

 
2.7 Suhu 

Proses pembusukan lebih cepat pada suhu tinggi sehingga proses 

pembusukan dapat dihambat dengan suhu rendah. Proses pembusukan ikan 

oleh bakteri dapat dihambat dengan melakukan penyimpanan ikan pada suhu 

0°C atau lebih rendah lagi. Penyimpanan pada suhu dingin dapat 

mempertahankan mutu (jangka pendek atau beberapa hari) dan apabila di 

simpan pada suhu beku dapat bertahan dalam jangka waktu selama satu tahun   

(Siburia et al., 2012). 

Pendinginan menurut Sitakar et al. (2016) merupakan salah satu cara 

proses pengawetan yang menggunakan suhu rendah untuk mengambat aktivitas 

enzim dan mikroba. Pendinginan akan memperpanjang masa simpan ikan. Pada 

suhu 15-20°C, ikan dapat disimpan hingga sekitar dua hari. Pada 5°C tahan 

selama 5-6 hari, sedangkan pada suhu 0°C dapat mencapai 9-14 hari. Suhu 

yang lazim dipertahankan selama proses penyimpanan ikan nila berkisaran 

antara 0-5°C.  

 
2.8  Uji Kadar Garam 

 Pengujian kadar garam pada suatu bahan pangan menggunakan metode 

Argentometri sebenarnya ada 4 macam yaitu Argentometri Mohr, Argentometri  
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Volhard, Argentometri Fajans, dan Argentometri Liebig. Tetapi metode yang 

sering digunakan dalam penentuan kadar klorida adalah Argentometri Mohr. 

Argentometri Mohr digunakan untuk menentukan kadar garam halogenida 

dengan larutan standard AgNO3. Indikator yang digunakan adalah larutan K2CrO4 

dan titik akhir pada titrasi ini ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata 

muda (Mardiyono et al., 2008). 

Metode Mohr menurut Yusmita (2017), merupakan salah satu bentuk 

metode Titrasi Argentometri, yaitu metode titrasi untuk menentukan kadar zat 

dalam suatu larutan yang dilakukan dengan pembentukan endapan bersama ion 

Ag+. Prinsip kerja penentuan konsentrasi NaCl dengan menggunakan metode 

Mohr adalah mentitrasi ion klorida yang terdapat pada NaCl dengan 

menggunakan larutan AgNO3 dengan menggunakan K2CrO4 sebagai indikator. 

selain itu metode Mohr harus tetap diaduk terus dengan baik karena jika tidak 

maka akan jadi kelebihan titran yang dapat mengakibatkan indikator mengendap 

sebelum titik ekivalen tercapai dan dioklusi oleh endapan AgCl yang terbentuk 

kemudian sehingga titik akhir menjadi tidak sharp. 

 
2.9  Uji Warna 

 Kenampakan produk merupakan atribut yang paling penting pada suatu 

produk, dalam memilih sebuah produk konsumen akan mempertimbangkan 

kenampakan dari produk tersebut terlebih dahulu dari pada atribut sensori 

lainnya. Pada komoditi pangan warna mempunyai peranan paling penting 

sebagai daya tarik, tanda pengenal dan antribut mutu. Warna merupakan faktor 

mutu yang paling menarik perhatian konsumen, warna memberikan kesan 

apakah mekanan tersebut akan disukai atau tidak (Tarwendah, 2017). 

Pengujian warna menggunakan color reader menurut Wisesa et al. 

(2014), sistem yang digunakan dalam alat color reader adalah sistem warna 
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Hunter dimana ragam warna dikorelasikan dengan 3 nilai yaitu L, a dan b. 

Pengujian warna menggunakan alat Color Reader menurut Indrayati et al. 

(2013), dengan Sistem  warna yang digunakan adalah Hunter’s Lab Colorimetric 

System. Sistem notasi warna Hunter dicirikan dengan tiga nilai yaitu L 

(Lightness), a* (Redness), dan b* (Yellowness).  Nilai L, a, b mempunyai interval 

skala yang menunjukkan tingkat warna bahan yang diuji. Notasi L menyatakan 

parameter kecerahan (lightness) dengan kisaran nilai dari 0-100 menunjukkan 

dari gelap ke terang. Notasi a (Redness) dengan kisaran nilai dari (-80) – (+100) 

menunjukkan dari hijau ke merah. Notasi b (yellowness) dengan kisaran nilai dari 

(70)–(+70) menunjukkan dari biru ke kuning.  

 
2.10  Uji Tekstur 

Tekstur merupakan salah satu faktor parameter yang menentukan mutu 

produk makanan. Untuk menentukan mutu ini bisa menggunakan Tensile 

Strength. Prinsip dasar Tensile Strength menurut Midayanto at al. (2014), 

memtukan gel Strength (kekenyalan) dengan cara memberikan beban pada 

bahan melalui jarum pada alat. Hasil analisis diolah menggunakan software dan 

akan menghasilkan satuan N (Newton). 

2.11  Pengamatan SEM 

Identifikasi struktur mikro lapisan oksida dengan menggunakan SEM 

tidaklah sekedar pengambilan gambar dan fotografi, tetapi harus dilakukan 

dengan teknik dan metode operasi yang benar mengingat proses pembentukan 

image pada alat ini merupakan proses fisika yang merupakan interaksi 

korpuskular antara elektron sumber dengan atom pada bahan. Meskipun sinyal 

data yang dihasilkan cukup kuat dibanding mikroskop optik atau XRD, tetapi 

karena seringkali obyek pengamatan yang terbilang kecil dan mengandung 

komponen non konduktif, seperti lapisan pasivasi oksida pada permukaan, SEM 
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dapat memberikan kontras yang relatif rendah terlebih pada perbesaran tinggi. 

Oleh karena itu SEM harus dioperasikan dengan pengaturan  parameter elektron 

seperti high voltage, spot size, bias dan beam current juga parameter optik 

seperti kontras, fokus dan astigmatismus yang tepat sehingga diperoleh hasil 

gambar yang optimal secara ilmiah dan tidak memberikan interpretasi ganda. 

Selain itu, proses pengambilan gambar dan analisis kimia dengan SEM 

sangatlah dipengaruhi oleh jenis sampel berikut cara penangannya serta teknik 

preparasinya disamping kemampuan operasional dari operator nya (Sujatno et 

al., 2015). 

 
2.12  Uji Proksimat 

2.12.1 Uji Kadar Air 

Semakin tinggi kadar air dalam suatu produk pakan akan semakin rentan 

dan memiliki daya simpan yang relatif tidak lama. Penurunan kadar air sebanding 

dengan waktu pengeringan. Semakin lama waktu pengeringan, kadar air dalam 

bahan semakin berkurang namun dengan kecepatan penurunan kadar air 

semakin sedikit. Semakin tinggi suhu pengeringan, maka waktu yang diperlukan 

bahan untuk mengering semakin cepat. Salah satu cara untuk menentukan kadar 

air dengan menggunakan metode Gravimetri (Amanto et al., 2015). 

 Analisa kadar air menurut Swastawati et al. (2013), menggunakan prinsip 

gravimetri, yang didasarkan dengan penimbangan berat jumlah molekul air yang 

tidak terikat dalam suatu bahan pangan. Prosedur dilakukan dengan 

menghilangkan molekul air melalui pemanasan dengan oven vakum pada suhu 

95-100°C selama 5 jam atau dengan oven tidak vakum paa suhu 105°C selama 

16-24 jam. Penentuan berat air dihitung berdasarkan gravimetri dengan selisi 

berat contoh sebelum dan setelah dikeringkan. 
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2.12.2 Uji Kadar Protein 

 Kadar protein ditentukan dengan menggunakan metode kjedahl, karena 

pada umumnya metode sering digunakan untuk analisis protein pada makanan. 

Metode ini merupakan metode untuk menentukan kadar  protein kasar karena 

terikat senyawa N bukan protein seperti Urea, asam nukleat, purin, pirimidin dan 

sebagainya. Prinsip kerja metode kjedahl adalah mengubah senyawa dari 

organik menjadi anorganik (Rosaini et al ., 2015). 

Penentuan kadar protein dilakukan dengan metode  mikro kjedahl. Prinsip 

analisis ini adalah menetapkan protein berdasarkan oksidasi bahan-bahan 

berkarbon dan konveksi nitrogen menjadi amonia. Kemudian amonia bereaksi 

dengan kelebihan asam membentuk amonium sulfat. Selanjutnya larutan menjadi 

basa, amonia diuapkan untuk diserap dalam larutan asam borat. Jumlah nitrogen 

yang terkandung ditentukan dengan cara titrasi HCL. Prinsip analisis protein 

dengan metode kjedahl meliputi destruksi, destilasi dan titrasi(Hafiludin, 2011). 

 
2.12.3 Uji Kadar Lemak 

Penentuan kadar lemak berdasarkan metode soxhlet, menurut 

Swastawati et al. (2013), adalah memisahkan lemak atau minyak dari bahan 

dengan mengekstraksinya kedalam pelarut organik dalam hal ini digunakan 

chloroform, lemak yang sudah terekstraksi didalam labu lemak dialiri gas dengan 

tujuan untuk menguapkan pelarut organik yang masih terikat di dalam labu 

lemak. Prinsip analisis metode soxhlet menurut Hafiludin (2011), mengekstrak 

lemak dengan pelarut hexan, setalah pelarutnya diuapkan, lemak kemudian bisa 

ditimbang dan dihtung persentasenya. Lemak yang dihasilkan adalah lemak 

kesar.  
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2.12.4 Uji Kadar Abu 

 Abu dalam bahan pangan ditetapkan dengan menimbang sisa mineral 

hasil pembakaran bahan organik pada suhu sekitar 550°C. Untuk menentukan 

kandungan mineral, bahan harus dihancurkan/didestuksikan terlebih dahulu. 

Cara yang biasa dilakukan yaitu pengabuan kering (dry ashing) dan pengabuan 

basa (wet digestion). Pemilihan cara tersebut tergantung pada sifat zat anorganik 

yang ada dalam bahan pangan (Kartika, 2014). 

Pengukuran kadar abu menggunakan metode Gravimetri yaitu selisih 

berat sebelum dan setelah diabukan, untuk mengetahui jumlah residu anorganik 

yang telah dihasilkan dari pengabuan. Contoh dioksidasi pada suhu 550°C dalam 

tungku pengabuan selama 8 jam atau hingga diperoleh abu berwarna putih, 

kemudian dihitung berdasarkan gravimetri (Swastawati et al., 2013). 

 
2.13 Uji Organoleptik Skoring 

Uji organoleptik menurut Suradi (2007),  merupakan hasil reaksi fisikologi 

berupa tanggapan atau kesan mutu oleh sekelompok orang yang disebut 

sebagai panelis. Panelis adalah sekelompok orang yang yang bertugas menilai 

sifat atau kualitas bahan bersasarkan kesan subjektif. Panelis dapat 

dikelompokan kedalam enam kelompok yaitu: panelis pencicipan, panelis 

pencicipan terbatas, panelis terlatih, panelis agak terlatih, dan panelis konsumen. 

Pada uji skoring digunakan untuk penilaian terhadap mutu sensorik dalam 

suatu jenjang mutu.  Tujuan uji skoring adalah pemberian suatu nilai atau skor 

tertentu terhadap karakteristik mutu. Pemberian skor dapat dilakukan dengan 

skala yang jumlah skalanya tergantung pada tingkat kelas yang dikehendaki. 

Pengujian organoleptik meliputi kenampakan, bau, rasa dan tekstur dengan nilai 

kisaran antara  1-9 (Purwaningsih et al ., 2011). 
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2.13.1 Tekstur 

Tekstur menurut Purwaningsih et al. (2011), merupakan segala hal yang 

berhubungan dengan mekanik, rasa,sentuhan, penglihatan dan pendengaran 

yang meliputi penilaian terhadap kebasahan, kering, keras, halus, kasar dan 

berminyak. Penilaian tekstur makanan dapat dilakukan dengan menggunakan 

jari, gigi dan langit-langit. Faktor tekstur diantaranya adalah rabaan oleh tangan, 

keempukan dan mudah dikunyah. Tektur makanan menurut Noviyanti et al. 

(2016), sangat ditentukan oleh kandungan air, lemak, protein, dan karbohidrat. 

Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut (pada 

waktu digigit, dikunya atau ditelan) ataupun perabaan dengan jari.  

2.13.2 Bau 

Bau menurut Purwaningsih et al. (2011), daya tarik tersendiri dalam 

menentukan rasa enak dari suatu produk makanan. Dalam hal ini bau lebih 

banyak dipengaruhi oleh indra pencium. Umumnya bau yang dapat diterima oleh 

hidung dan otak lebih banyak merupakan campuran dari 4 macam bau yaitu 

harum, asamm tengik dan hangus. Aroma menurut Negara (2016), adalah bau 

yang  ditimbulkan oleh rangsangan kimia yang tercium oleh syaraf-syaraf 

olfaktori yang berada dalam rongga hidung.  

2.13.3 Kenampakan 

Kenampakan merupakan parameter organoleptik yang penting dikarena 

merupakan sifat dari sensori pertaman dilihat oleh konsumen. Pada umumnya 

konsumen memilih makanan yang memiliki kenampakan menarik (Purwaningsih, 

et al., 2011). Komponen yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan 

derajat penerimaan pada suatu bahan pangan adalah warna. Suatu bahan 

pangan dinilai enak dan teksturnya baik tidak akan dimakan apabila memiliki 

warna yang kurang sedap dipandang atau telah menyimpang dari warna 
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seharusnya. Penentuan mutu suatu bahan pangan tergantung dari beberapa 

faktor. Tetapi sebelum ke faktor lain yang harus diperhatikan adalah kenampakan 

atau warna tampilan terlebih dahulu untuk menentukan mutu bahan pangan 

apakah baik atau tidak dikonsumsi (Noviyanti et al., 2016).  . 
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3. MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Materi Penelitian 

Materi pada penelitian ini terdiri dari alat dan bahan penelitian. Penjelasan 

mengenai alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini dijelaskan pada 

sub bab berikut. 

 
3.1.1 Alat Penelitian  

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain uji biokimia 

bakteri, pewarnaan gram, uji kepadatan bakteri dan kultur bakteri, penginfeksian 

ikan lele, uji organoleptik, uji warna, uji tekstur, pengamatan SEM, uji proksimat 

dan uji kadar garam.    

Alat-alat yang digunakan dalam uji biokimia bakteri adalah timbangan 

digital merk A&D produksi Jepang tahun 2010, gelas ukur 100 ml, tabung reaksi, 

pipet volume, erlenmeyer 50 ml, erlenmeyer 250 ml, spatula, cawan petri merk 

Pyrex Iwaki, mikropipet 100 µl merk eppendorf produksi Jerman tahun 2016, hot 

plate, jarum ose, autoklaf merk Hirayama produksi Jepang tahun 2004, inkubator 

merk Memmert UN 55 produksi Jerman tahun 2015, Laminar Air Fow  (LAF) 

merk Biobase produksi China tahun 2015. Alat-alat yang digunakan untuk 

pewarnaan gram adalah kaca objek, pipet tetes, cuvet, bunsen, mikroskop merk 

Olympus CX21 produksi Jepang 2014. Alat-alat untuk penentuan kepadatan dan 

kultur bakteri adalah timbangan analitik merk Radway AS220 produksi Polandia 

tahun 2012, gelas ukur 100 ml, tabung reaksi, erlenmeyer 50 ml, pipet volume 

merk Pyrex Iwaki, cuvet spektrofotometer, spekterofotometer merk Thermo 

Scientific Genesys 20 produksi Amerika tahun 2016, inkubator merk Memmert 

UN 55 produksi Jerman tahun 2015, jarum ose. Alat yang digunakan untuk 

proses penginfeksian ikan yaitu aquarium berukuran 30x60, aerator, selang, 
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spektrofotometer UV-Vis mark Haraeus produksi Jepang tahun  2015 dan DO 

meter merk Cyberscan produksi China tahun 2012. 

Alat untuk uji warna adalah colour reader mark konica Minolta produksi 

Jepang tahun 2012. Alat untuk uji teksur adalah tensile trengh merk Heraeus 

produksi Jepang tahun 2012. Alat untuk pengamatan SEM adalah TM300 Hitachi 

with SwiftED 3000 X-Ray Microanalysis produksi Jepang tahun 2016 dan kaca 

objek sail brand 23 produksi China. Alat untuk uji kadar garam meliputi 

timbangan digital merk A&D produksi Jepang tahun 2010, beaker glass 100 ml, 

labu ukur 100 ml, pipet volume, erlenmeyer 50 ml merk Pyrex Iwaki, statif, dan 

buret. 

 
3.1.2  Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan 

untuk uji biokimia bakteri, pewarnaan gram, uji kepadatan bakteri dan kultur 

bakteri, uji organoleptik, uji warna, uji tekstur, pengamatan SEM, uji proksimat 

dan uji kadar garam.    

Bahan utama yang berupa ikan lele yang akan infeksikan bakteri 

Edwardsiella tarda diperoleh dari budidaya terpal ikan lele Bapak Yanto di 

Kelurahan Arjosari, Malang Kota. Isolat bakteri Edwardsiella tarda diperoleh dari 

stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan 

yogyakarta (BKIPM jogja) Kelurahan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Bahan 

untuk pewarnaan gram antara lain kristal violet merck, alkohol, aquades, dan 

safranin. Bahan untuk uji biokimia bakteri meliputi blood agar base, aquades, 

darah domba, media TSIA (Tripton Soya Iron Agar), dan nutrient gelatin. Bahan 

untuk penentuan kepadatan dan kultur bakteri adalah TSB (Tripton Soya Broth) 

merk KGaA produksi Jerman, aquades, NaCl pa merk KGaA produksi Jerman, 

TSA (Tripton Soya Agar) merk KGaA produksi Jerman. Bahan untuk uji warna 
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dan tekstur adalah daging ikan lele yang telah diberi perlakuan asam dan garam. 

Bahan untuk uji kadar garam adalah aquades, indikator K2CrO4, dan AgNO3. 

Bahan untuk pengamatan SEM adalah gluterahdehid 3% dan sampel daging 

ikan. 

 
3.2  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Metode eksperimen  menurut Yuniarti et al. (2013), adalah 

mengadakan percobaan untuk melihat suatu hasil, hasil itu sendiri akan 

menegaskan bagaimanakah kedudukan perhubungan antara variabel-variabel 

yang diselidiki . Penelitian eksperimen sangat sesuai untuk pengujian hipotesa 

tertentu dan dimaksudkan untuk mengetahui hubungan sebab akibat variabel 

penelitian. Pelaksanaan memerlukan konsep dan variabel yang jelas dan 

pengukuran yang cermat. 

Pada penelitian ini metode eksperimen bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh konsentrasi garam yang berbeda terhadap perubahan 

dari sifat fisik dan komponen gizi daging ikan lele yang terinfeksi bakteri 

Edwardsiella tarda. Hipotesis ini dibuktikan dengan melakukan uji sifat fisik pada 

daging meliputi uji organoleptik, uji warna, uji tekstur, pengamatan SEM dan  uji 

proksimat untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghidrolisis nutrien 

(zat gizi) pada daging ikan.   

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi garam (0,1%, 1%, 

10%), jenis asam (asam asetat 5%, asam sitrat 5%, dan asam malat 5%), dan 

suhu (0ºC, 15ºC, dan 30ºC). Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini 

adalah sifat fisik dan perubahan komponen gizi (proksimat) daging ikan lele yang 

terinfeksi bakteri Edwardsiella tarda. Rancangan penelitian yang digunakan 

adalah  bujur sangkar latin (RBSL) dengan  pola 3 x 3. Pengacakan pada kolom 
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dan baris dilakukan dengan menggunakan rumus (=RAND) pada alikasi 

Microsoft Exel. Desain rancangan bujur sangkar latin (RBSL) dapat dilihat pada 

Tabel 2. Pada perlakuan terdiri dari berbagai konsentrasi garam yang berbeda 

(0,1%, 1%, 10%). Pada baris menunjukan perbedaan suhu yang berbeda yaitu 

(0ºC, 15ºC, dan 30ºC). Sedangkan pada kolom menunjukan jenis asam yang 

berbeda (asam asetat 5%, asam sitrat 5%, dan asam malat 5%).  

Tabel 2. Desain Rancangan Bujur Sangkar Latin (RBSL) 

Baris 

Kolom 

Asam sitrat 5% 
(1) 

Asam Asetat 5% 
(2) 

Asam Malat 5% 
(3) 

Suhu 0°C (1) B11 C21 A31 

Suhu 15°C (2) C12 A22 B32 

Suhu 30°C (3) A13 B23 C33 

Keterangan :   
Perlakuan  
A = Garam 0,1%  
B = Garam 1% 
C = Garam 10% 

Sumber : Data Primer, 2018  

Dari desain diatas didapatkan simbol untuk setiap perlakuan-perlakuan 

dengan rincian keerangan sebagai berikut. 

B11 : Sampel dengan konsentrasi garam 1%, suhu 0oC, asam sitrat 5% 

C12 : Sampel dengan konsentrasi garam 10%, suhu 15 oC, asam sitrat 5% 

A13 : Sampel dengan konsentrasi garam 0.1%, suhu 30 oC, asam sitrat 5% 

C21 : Sampel dengan konsentrasi garam 10%, suhu 0 oC, asam asetat 5% 

A22 : Sampel dengan konsentrasi garam 0.1%, suhu 15 oC, asam asetat 5% 

B23 : Sampel dengan konsentrasi garam 1%, suhu 30 oC, asam asetat 5% 

A31 : Sampel dengan konsentrasi garam 0.1%, suhu 0 oC, asam malat 5% 

B32 : Sampel dengan konsentrasi garam 1%, suhu 15 oC, asam malat 5% 

C33 : Sampel dengan konsentrasi garam 10%, suhu 30 oC, asam malat 5% 
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Pada kondisi keheterogenan unit percobaan apabila tidak dapat 

dikendalikan melalui satu arah maka perlu dikendalikan menurut dua arah 

(kontrol lokal)  yang biasa disebut dengan arah baris dan kolom. Rancangan 

yang bisa mengatasi keadaan ini dikenal dengan rancangan bujur sangkar latin 

(RBSL). Dalam RBSL perlakuan-perlakuan (biasanya dinotasikan dengan huruf 

latin A, B, C .... dan seterusnya) disusun dalam dua cara yaitu melalui baris dan 

kolom. Setiap perlakuan hanya muncul sekali dalam setiap baris dan kolom. 

Jumlah ulangan dalam RBSL ini harus sama dengan banyaknya perlakuan, 

dengan demikian rancangan ini tidak sesuai bila jumlah perlakuan banyak, 

karena harus disediakan satuan percobaan dalam jumlah besar. Demikian juga 

untuk perlakuan yang kurang dari 4, maka akan mengakibatkan derajat bebas 

galat kecil yang berarti pula galat percobaan akan menjadi besar (Naifular et al., 

2014). 

 
3.3 Analisis Data  

Analisa data meliputi data pengamatan uji biokimia dari bakteri 

Edwardsiella tarda, data pengamatan kadar garam, analisa proksimat, pengujian 

warna, pengujian tekstur serta organoleptik. Analisa data yang digunakan adalah 

analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5%. Jika didapatkan hasil yang berbeda 

nyata maka dilanjutkan dengan uji Tukey atau BNJ pada taraf 5% untuk kadar 

garam, pengujian  warna, pengujian tekstur, dan analisis proksimat. Analisa ini 

digunakan agar dapat mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat. Sedangkan pada pengujian organoleptik analisa data yang digunakan 

adalah Friedman  pada taraf 5%. Analisa data ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 20. Jika didapatkan hasil yang berbeda nyata maka 

dilanjutkan dengan uji wilcoxon pada taraf 5%. 
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3.4  Prosedur Penelitian 

 Pada penelitian ini prosedur yang digunakan terdiri dari penelitian 

pendahuluan dan penelitian utama. Penelitian ini diawali dengan sterilisasi alat, 

peremajaan bakteri Edwardsiella tarda dan dilanjutkan untuk uji biokimia yang 

bertujuan menegaskan bekteri yang diuji. Bakteri yang sudah diuji biokimia 

kemudian digunakan untuk menentukan kepadatan bekteri menggunakan 

perhitungan regresi. Nilai kepadatan yang didapat kemudian diencerkan dengan 

rumus pengenceran V1 x N1= V2 x N2 untuk menentukan konsentrasi bakteri 

Edwardsiella tarda yang akan diinfeksikan pada ikan uji. Penelitian dilanjutkan 

dengan uji organoleptik, uji warna, uji tekstur, pengamatan SEM dan uji 

proksimat pada daging ikan lele yang telah terinfeksi baketri Edwardsiella tarda 

selama 7 hari. Alur proses penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur prosedur penelitian 
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3.5  Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan meliputi sterilisasi alat, peremajaan bakteri 

Edwardsiella tarda, uji biokimia bakteri Edwardsiella tarda, penentuan kepadatan 

bakteri Edwardsiella tarda.  

3.5.1  Sterilisasi Alat Dan Bahan 

Sterilisasi alat dan bahan sangat diperlukan dalam setiap pengujian 

mikrobiologi untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Alat dan bahan yang 

digunakan disterlisasi terlebih dahulu dengan autoklaf pada suhu 1210C selama 

15, dengan tekanan 1 atm. Sedangkan alat berbahan logam seperti jarum 

disterilkan dengan memijarkan pada nyala api bunsen hingga memijar. 

3.5.2  Pembuatan Larutan Na-Fis 

Pada pembuatan larutan Na-Fis, langkah pertama yang dilakukan adalah 

menimbang NaCl sebanyak 0.486 gram. Kemudian sampel dilarutkan dengan 

aquades sebanyak 54 ml. Setelah itu pindahkan dalam 6 tabung reaksi masing-

masing 9 ml. Kemudian tabung reaksi ditutup kapas dan plastik wrap. 

Selanjutnya disterilisasi dengan autoklaf. Adapun skema kerja pembuatan larutan 

Na-Fis dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3.5.3  Pembuatan Media PCA 

Pada pembuatan media PCA (Plate Count Agar) langkah pertama yang 

dilakukan adalah menimbang media sebanyak 22,5 gram. Kemudian sampel 

dilarutkan dengan aquades sebanyak 1000 ml. Medium didihkan. Selanjutnya 

disterilisai dengan autoklaf 15 menit dengan tekanan 0.15 atm dan dituangkan ke 

dalam 6 cawan petri yang sudah steril masing-masing berisi 10 ml media adapun 

skema pembuatan median PCA dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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3.5.4  Pembuatan Media TSA 

Pada pembuatan media TSA (Tripton Soy Agar) langkah pertama yang 

dilakukan adalah menimbang media sebanyak 2.4 gram. Selanjutnya sampel 

dilarutkan dengan aquades sebanyak 60 ml. Kemudian dipanaskan diatas hot 

plate selama 5 menit untuk mengaktifkan agar. Setelah itu di sterilisasi dengan 

autoklaf selama 15 menit dengan tekanan 0.15 atm lalu dituangkan ke dalam 6 

cawan petri yang sudah steril dengan masing-masing berisi 10 ml media. Adapun 

skema pembuatan media TSA dapat dilihat pada lampiran 3. 

3.5.5  Isolasi Dan Peremajaan Edwardsiella tarda 

Bakteri Edwardsiella tarda diperoleh dari stasiun karantina ikan, 

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Yogyakarta (BKIPM Jogja) 

Kelurahan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Sebelum terinfeksi ke ikan lele, 

bakteri diisolasi dan diremajakan dalam media TSA dalam bentuk agar miring. 

Peremajaan bakteri dilakukan untuk merawat bakteri isolat murni agar tetap 

tumbuh dengan baik. Isolat bakteri diambil sebanyak satu ose dan digores pada 

media agar miring 6 ml secara zig zag kemudia diinkubasi pada suhu 34,5°c 

selama 24 jam. Adapun skema uji isolasi dan peremajaan bakteri Edwardsiella 

tarda dapat dilihat pada Lampiran 4. 

3.5.6  Uji Biokimia Edwardsiella tarda 

Uji biokimia  menurut Saragih et al. (2014), adalah pengamatan terhadap 

sifat-sifat biokimia dari suatu bakteri. Pada pengujian biokimia koloni bakteri 

berasal dari bakteri yang dimurnikan. Pengujian biokimia bakteri Edwardsiella 

tarda yang dilakukan meliputi pewarnaan gram bakteri, uji gelatin, uji TSIA (Triple 

Sugar Iron), dan uji agar darah.  
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3.5.6.1 Pewarnaan Gram dan Pengamatan Bentuk Edwardsiella tarda 

Prosedur uji perwarnaan gram adalah menyiapkan gelas objek yang telah 

dibersikan dengan alkohol 70%. Teteskan aquades yang steril pada permukaan 

gelas objek, ambil isolat bakteri menggunakan jarum ose steril, campurkan 

dengan aquades dan ratakan, fiksasi dengan melewatkan preparat diatas api 

dengan jarak antara 15-20 cm sampai kering. Selanjutnya teteskan larutan 

krestal violet pada preparat sampai merata dan diamkan selama 1 menit setelah 

itu cuci dengan air mengalir diangin-anginkan sampai kering. Teteskan larutan 

iodine pada preparat sampai terkena semua dan diamkan selama 1 menit cuci 

dengan air mengalir lagi diangin-anginkan sampai kering. Teteskan laurtan 

alkohol 95% pada preparat sampai menyeluruh dan diamkan maksimal 30 detik 

cuci preparat dengan air mengalir diangin-anginkankan sampai kering. Teteskan 

laurtan safranin pada preparat sampai merata dan diamkan selama 1 menit cuci 

dengan air mengalir kemudian diangin-anginkan sampai kering amati preparat 

menggunakan mikroskop. Adapun skema uji pewarnaan gram bakteri 

Edwardsiella tarda dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 
3.5.6.2 Uji Gelatin 

Pada uji gelatin menurut SNI (2011), menggunkan media Nutrient Gelatin. 

Pertama dilakukan dengan cara mengambil sampel bakteri Edwardsella tarda 

dengan menggunakan jarum ose bulat dan ditusukkan pada medium nutrien 

gelatin (agar tegak) dan diinkubasi pada suhu 37 ºc selama 24 jam. Kemudian 

dilakukan inkubasi, medium sebelumnya diletakkan pada refrigator selama 15 

menit kemudian diamati perubahan yang terjadi. Adapun media gelatin yang 

digunakan didapat dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya. Adapun skema uji gelatin bakteri Edwardsiella tarda dapat 

dilihat pada Lampiran 6. 
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3.5.6.3 Uji TSIA (Triple Sugar Iron Agar) 

Uji biokimia dengan media TSIA (Triple Sugar Iron Agar) ini digunakan 

untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasi glukosa dan 

menguji H2S yang dihasilkan bakteri Edwardsiella tarda. Media TSIA yang 

digunakan merupakan media yang siap pakai yang didapatkan dari Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya. Pengujian dilakukan dengan cara mengambil 

satu ose bakteri dan selanjutnya menusuk media TSIA  dan dilakukan secara 

streak. Selanjutnya media diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam. Skema 

kerja uji TSIA dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Uji TSIA menurut Anggarini et al. (2016), dilakukan dengan mengambil  

satu ose isolat bekteri dan diinokulasikan kedakam media TSIA dengan cara 

goresan zig-zag pada bagian miring dan ditusukkan pada bagian dasar. 

Kemudian diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 280C. Pengamatan dilakukan 

dengan perubahan warna media, uji positif  ditandai dengan perubahan warna 

media menjadi biru dan uji negatif ditandai dengan tidak terjadinya perubahan 

warna pada media. Sementara pada uji kemampuan pembentukan gas dan  

pembentukan H2S juga diamati dengan ditandai timbulnya warna hitam pada 

media. 

3.5.6.4 Uji Agar Darah 

 Uji agar darah ini digunakan untuk mengetahui sifat Edwardsiella 

tarda yang mampu menghemolisi hemoglobin, sehingga pada agar darah akan 

muncul zona bening ( perubahan dari warna merah menjadi pucat atau bening). 

Langkah awal uji biokimia dengan agar darah yaitu dengan melakukan 

penanaman bakteri Edwardsiella tarda pada media agar darah sebanyak 15-20 

gram yang ada pada cawan dengan metode streak atau gores. Kemudian diambil 

satu ose loop bakteri dengan menggunakan jarum ose loop yang sudah difiksasi 
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terlebih dahulu dari media kuadran empat dan digores diatas media agar darah. 

Selanjutnya media blood agar diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C. Skema 

uji agar darah dapat dilihat pada Lampiran  8. 

3.5.6.5 Uji Kepadatan Bakteri Menggunakan OD (Optical Density) 

 Dalam Pengukuran optical density dilakukan dengan cara mengambil 1 

ose Edwardsiella tarda dari kurtul, lalu dimasukan pada media TSB (Tripton Soy 

Broth) steril sebanyak 100ml dalam erlenmeyer. Setelah itu diinkubasi kembali 

pada selama 24 jam pada suhu 370C. Setelah 24 jam inkubasi media yang berisi 

bakteri Edwardsiella tarda tersebut dihomogenkan dengan cara digoyang. 

Setelah homogen, ambil 5 ml larutan bakteri tersebut dengan mikropipet steril, 

lalu diencerkan kedalam 5 ml TSB steril dalam tabung reaksi. Pengenceran 

dilakukan hingga pengenceran ke 5. Larutan bakteri diambil 1 ml dan 

dimasukkan kedalam cuvet sebagai OD1 (Optical Density). Begitu selanjutnya 

untuk pengenceran yang ke 2 sebagai OD2 sampai dengan pengenceran ke 6 

sebagai OD6. Setiap OD1-OD6 diukur absorbansinya dengan spektrofotometer 

UV-Vis dengan panjang gelombang 600nm. Kemudian didapatkan hasil 

absorbansinya. Skema pengukuran optical density dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 
3.5.6.6 Total Plate count  

Dalam Pengukuran total plate count dilakukan dengan cara mengambil  1 

ml bakteri dari OD1 yang dimasukkan pada tabung reaksi 1 sebagai 10-1 dengan 

NaFis hingga pengenceran 10-12. Penanaman dilakukan pada enam 

pengenceran terakhir (10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11, 10-12)  pada media PCA secara 

duplo dengan metode pour plate (tuang) dengan cara menggambil 1 ml bekteri, 

dimasukkan kedalam cawan petri dan dituangkan pada media PCA kedalam 

cawan petri dan dihomogenkan. Tunggu hingga media membentuk gel 

sempurna. Setelah itu diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam. Kemudian 
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koloni yang tumbuh setelah 24 jam dihitung menggunakan colony counter. Hasil 

perhitungan dimasukkan kedalam rumus TPC sehingga didapatkan jumlah 

bakteri dalam satuan CFU/ml. Bakteri yang melebihi 300 koloni tidak dapat 

dihitung karena too many to count (TMTC) dan bakteri yang kurang dari 30 koloni 

karena terlalu sedikit. Bekteri yang dapat dihitung adalah bekteri yang masuk 

renge = 30-300 koloni. Perhitungan jumlah koloni bekteri dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut. kemudian dibuat grafik hubungan antara nilai kepadaatan 

bakteri dengan nilai absorbansinya, sehingga diketahui jumlah bekteri dan TSB 

yang dibutuhkan. 

 

 

Keterangan: 

N  = koloni bakteri yang dihitung (kol/ml)  

∑C = jumlah koloni pada cawan yang dihitung 

n1  = jumlah cawan pertama yang dihitung 

n2 = jumlah cawan kedua yang dihitung 

d = jumlah pengenceran pertama yang bisa dihitung   

3.5.6.7 Kultur bakteri  

 Kepadatan bakteri yang didapat selanjutnya digunakan untuk menentukan 

kosentrasi bakteri Edwardsiella tarda  yang akan diinfeksikan pada ikan lele. 

Kepadatan bakteri diencerkan dengan rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

V1 = volume bakteri yang akan diinfeksikan (ml) 

N1  = kepadatan bakteri standar (108) 

V2 = volume aquades (10 L) 

N2 = kepadatan bakteri yang didapat (1011) 

N = 
∑C

[(1 x n1)+(0,1 x n2)] x d
 

V1xN1=V2xN2 
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 Kultur bakteri Edwardsiella tarda dimulai dengan memasukkan 0,9 gram 

TSB (Tripthone Soya Broth) kedalam erlenmeyer yang berisi 30 ml aquades dan 

dihomogenkan. Kemudian media TSB di sterilisasi pada suhu 121°C dengan 

tekanan 1 atm selama 15 menit dengan menggunakan alat autoclaf. Selanjutnya 

masukkan satu ose bakteri Edwardsiella tarda dari isolate murni pada media TSB  

steril. Setelah itu inkubasi selama 48 jam pada suhu 34,5°C. Bakteri yang telah 

diinkubasi dapat digunakan untuk menginfeksi ikan lele. 

 
3.6 Penelitian Utama 

 Pada penelitian utama kegiatan yang dilakukan antra lain yaitu melakukan 

penginfeksian ikan lele yang telah diaerasi dalam aquarium dengan penambahan 

bakteri Edwardsiella tarda. Penginfeksian ikan lele (Clarias sp.)  dilakukan 

selama 7 hari. Penginfeksian dilakukan di laboratorium budidaya perairan divisi 

parasit dan penyakit ikan. Setelah pengamatan 7 hari ikan lele dibunuh dan 

diambil daging untuk dilakukan perlakuan asam dan garam kemudian dilakukan 

pengujian sifat fisik yang meliputi uji organoleptik, uji tekstur, uji warna, 

pengamatan SEM, uji kadar garam serta uji proksimat yang meliputi uji kadar air, 

kadar protein, kadar lemak, kadar abu dan kadar karbohidrat.  

3.6.1  Infeksi Ikan Lele (Clarias sp.) 

Adapun langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan 

aquarium. Aquarium dibersihkan dengan sabun dan dicuci menggunakan klorin. 

Kemudian dibilas sampai sisa klorin benar-benar hilang. Selanjutnya aquarium 

diisi air sebanyak 21 liter dan dilakukan aerasi selama 24 jam. Setelah dilakukan 

aerasi selama 24 jam, selanjutnya dimasukan ikan lele 10 ekor dengan air habitat 

ikan lele sebelumnya sebanyak 9 liter ke dalam aquarium lalu diberi pakan 

secukupnya. Pemberian air 9 liter dan pakan secukupnya dilakukan untuk 
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mengetahui apakah ikan mengalami stres atau tidak terhadap media hidup baru 

atau aquarium tersebut. Kemudian ikan dibiarkan beradaptasi selama 24 jam. 

Setelah 24 jam, kemudian dilakukan penginfeksian ikan lele dengan 

menggunakan bakteri Edwardsiella tarda yang dikultur dalam TSB sebanyak 30 

ml dan telah diinkubasi selama 48 jam. Sebelumnya ikan dipuasakan selama 

satu hari dan diberi pakan setelah penginfeksian sebesar 21 gram berdasarkan 

perhitungan berat ikan. Selanjutnya dilakukan pengamatan morfologi ikan lele, 

tingkah laku, dan kualitas air selama 7 hari. Adapun skema penginfeksian ikan 

lele (Clarias sp.) dapat dilihat pada Lampiran 10. 

3.6.2  Perlakuan Asam dan Garam  

Ikan lele yang telah terinfeksi selama 7 hari diambil dari akuarium untuk 

dimatikan dan diambil dagingnya. Kemudian daging ikan lele ditimbang menjadi 

10 sampel yang terdiri dari 9 sampel sebagai perlakuan asam dan garam, 1 

sampel kontrol positif (tanpa perlakuan asam dan garam), serta 1 kontrol negatif 

tdiluar penginfeksian atau ikan sehat. Adapun rincian perlakuan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

• B11 : Sampel dengan konsentrasi garam 1%, suhu 0oC, asam sitrat 5% 

• C12 : Sampel dengan konsentrasi garam 10%, suhu 15 oC, asam sitrat 5% 

• A13 : Sampel dengan konsentrasi garam 0.1%, suhu 30 oC, asam sitrat 5% 

• C21 : Sampel dengan konsentrasi garam 10%, suhu 0 oC, asam asetat 5% 

• A22 : Sampel dengan konsentrasi garam 0.1%, suhu 15 oC, asam asetat 5% 

• B23 : Sampel dengan konsentrasi garam 1%, suhu 30 oC, asam asetat 5% 

• A31 : Sampel dengan konsentrasi garam 0.1%, suhu 0 oC, asam malat 5% 

• B32 : Sampel dengan konsentrasi garam 1%, suhu 15 oC, asam malat 5% 

• C33 : Sampel dengan konsentrasi garam 10%, suhu 30 oC, asam malat 5% 

• Kontrol Positif  (Ikan yang terserang bakteri dan tidak diberi perlakuan) 

• Kontrol Negatif (Ikan yang tidak terserang bakteri atau ikan sehat)  
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Penambahan asam sebelum diencerkan terlebih dahulu dengan aquades 

untuk mengetahui pH dari setiap masing-masing asam dan kemudian 

dibandingkan dengan asam konsumsi sebanyal 1 ml dalam 100 ml aquades. 

Selanjutnya masing-masing asam ditambahkan kedalam daging ikan lele yang 

telah diketahui beratnya sebanyak 5%. Penambahan garam dilakukan dengan 

cara menambahkan garam ke sampel sesuai dengan persentase garam dengan 

berat sampel. Kemudian sampel dihomogenkan dengan dibolak balik agar tidak 

merusak tekstur. Sampel dikemas dan disimpan pada freezer hingga suhu pusat 

daging sampai 0°C. Kemudian sampel disesuiakan terlebih dahulu suhunya 

sesuai dengan perlakuan suhu (0°C, 15°C, dan 30°C) sebelum dilakukan uji 

kadar garam, uji tekstur, uji warna, uji proksimat, uji sem, uji organoleptik. 

Adapun skema perlakuan asam dan garam dapat dilihat pada Lampiran 11. 

3.6.3  Uji Kadar Garam 

Pada pengujian kadar garam dilakukan dengan metode argentometri. 

Langkah pertama yaitu preparasi sampel, dimana sampel daging yang telah 

dilumatkan ditimbang sebanyak 0,45 gram dan dimasukkan dalam beaker glass 

selanjutnya diencerkan dengan aquades sebanyak 5 ml. Selanjutnya sampel 

dipindahkan pada labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan aquades hingga 

tanda batas, lalu dihomogenkan. Selanjutnya larutan sampel diambil sebanyak 

10 ml dan masukkan kedalam erlenmeyer. Tambahkan indikator K2CrO4 5 % 

sebanyak 1 ml, lalu dititrasi dengan larutan AgNO3 0,1 N hingga terjadi 

perubahan warna menjadi warna merah bata tetap. Hasil dititrasi dicatat dan 

dihitung dengan menggunakan rumus. Adapun Skema pengujian kadar garam 

dapat dilihat pada Lampiran 12. 

%NaCl = 
mL AgNO3 x N AgNO3 x 58.46 

mg sampel
×100 % 



36 
 

 
3.6.4  Uji Tekstur 

Pengujian tekstur dengan menggunakan alat tensile strength menurut 

pramuditya et al. (2014), yaitu alat tensile strength dinyalakan dan ditunggu 

selama 5 menit. Bahan yang akan diukur untuk di uji teksturnya diletakkan  tepat 

dibawah jarum alat. Beban dilepaskna lalu skala penunjuk dibaca setelah alat 

berhenti. Nilai yang tercantum pada monitor merupakan nilai kekerasan yang 

dinyatakan dalam satuan Newton (N). Pengunaan tensile strength Instrument  

menurut Mulyadi et al. (2016), dihidupkan selama 15 menit untuk pemanasan. 

Dihidupkan komputer untuk masuk progam software mesin tersebut. Mesin 

tensile strength dan komputer dipastikan sudah terhubung. Kursor ditetapkan di  

‘ZERO’ dan di ‘ON’ agar antara tensile strength Instrument dan monitor komputer 

menunjukan 0.0 pada saat pengujian. Ditekan tombol ‘tension’ untuk penarik 

sampel. Ditekan tombol ‘stop’ untuk berhenti saat sampel terputus dan data 

tertera pada moitor tensile strength Instrument. Adapun Skema pengujian tekstur 

dapat dilihat pada Lampiran 13. 

3.6.5  Uji Warna 

Pengujian warna dilakukan dengan bantuan alat colour reader. Prinsip 

dari alat colour reader  Menurut Arif et al. (2014), adalah pengukuran perbedaan 

warna melalui pantulan cahaya oleh permukaan pada sempel pembacaan 

dilakukan dengan pada 6 titik pada sampel pewarna. Menghidupkan colour 

reader dengan menekan tombol power. Meletakkan lenca pada porselin standar 

secara tegak lurus dan menekan tombol ‘Target’ maka muncul nilai pada layar (L, 

a, b) yang merupakan nilai standarisasi. Melakukan pembacaan pada sampel 

perwarna dengan menekan tombol ‘Target’ sehingga muncul nilai dE, dL, dad, 

an, dan, db. Nilai pada standar porselin diketahui L=94,35, a=-5,75, b=6,51, 

sehingga dapat menghitung nilai L, a, dan, b dari perwarna sampel. Dengan 
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rumus sebagai berikut L= Standar L + dL, a= Standar a + da, dan b= Standar b + 

db. Dengan alat colour reader menurut Rahmi et al. (2011), warna dari suatu 

produk diukur dengan tiga nilai yang dilambangkan L, a, dan, b. Nilai L 

menyatakan derajat kecerahan produk, nilai a menyatakan gradasi warna  dari 

hijau sampai merah sedangkan nilai b menyatakan warna dari biru sampai 

kuning. 

Nilai L* menunjukan perubahan kecerahan atau lightness dengan kisaran 

nilai dar 0 (hitam/gelap) hingga 100 (putih/terang). Nilai a* mennjukan warna 

kromatik campuran merah dan hijau dengan +a* dari kisaran nilai 0 hingga 100 

menunjukan warna merah, dan –a* dengan kisaran nilai 0 hingga -80 

menunjukan warna hijau. Sedangkan pada nilai b* menyatakan warna kromatik 

campuran biru-kuning dengan nilai +b* dari 0 hingga +70 menunjukan warna biru 

dan nilai untuk –b* dari 0 hingga -70 menunjukan warna kuning (Souripet, 2015). 

Adapun Skema pengujian warna dapat dilihat pada Lampiran 14. 

Nilai chroma meningkat maka warna akan terang, sedangkan jika  nilai 

chroma turun menunjukkan warna  pudar. Hue menunjukkan hasil pengukuran 

sudut warna, jika hue bernilai 0° maka menunjukkan warna merah sedang jika 

hue bernilai = 90° menunjukkan warna kuning (Swandari et al., 2017). 

3.6.6  Pengamatan SEM 

Pada pengamatan SEM sebelumnya Daging ikan lele yang telah 

terinfeksi oleh bakteri Edwardsiella tarda dan daging ikan lele yang sehat yang 

tidak terinfeksi digunakan sebagai sampel uji SEM. Preparasi sampel dilakukan 

dengan memotong daging ikan berukuran 2x2 cm  dan direndam dalam larutan 

gluteraldehid 3% selama 2 jam untuk proses pengerasan jaringan dan 

mengurangi kadar air tanpa merusak struktur. 



38 
 

 Penggunaan SEM menurut Kusuma et al. (2017), dilakukan dengan 

merekatkan sampel dengan lempeng yang terbuat dari logam spesimen bahan 

palladium. Sampel dibersihkan dengan alat peniup, sampel dilapisi dengan emas 

dan palladium dalam mesin dionspater yang bertekanan 1.492x10-2 atm. Sampel 

selanjutnya dimasukkan kedalam ruangan yang khusus dan kemudian disinari 

dengan pancaran elektron bertenaga 10 kV sehingga sampel mengeluarkan 

elektron sekunder dan elektron terpental yang dapat di deteksi dan detector 

scientor yang kemudian diperkuat dengan suatu rangkaian listrik yang 

menyebabkan timbulnya gambar CRT (Chatode Ray Tube). Pemotretan 

dilakukan setelah memilih bagian tertentu dari objek (sampel) dan perbesaran 

yang diinginkan sehingga diperoleh foto yang baik dan jelas. Adapun Skema 

pengamatanSEM dapat dilihat pada Lampiran 15. 

3.6.7   Uji Proksimat 

• Uji Kadar Protein 

 Pengukuran kadar protein dilakukan dengan menggunakan metode 

kjeldahl menurut AOAC. (2005), prinsip analisis protein dengan metode ini 

meliputi tahap destruksi, destilasi dan titrasi. Pada tahap destruksi sampel 

ditimbang sebanyak 0,1-0,5 g kemudian dimasukkan ke dalam labu kjedahl. 

Setelah itu tambah Hgo 40 mg, K2SO4 1,9 mg dan H2SO4 2 ml juga dimasukkan 

kedalam labu tersebut. Labu yang berisi larutan tersebut diletakkan pada alat 

pemanas dengan suhu 430°C di dalam ruang asam. Destruksi dilakukan hingga 

laurutan menjadi bening (1-1,5 jam). Kemudian didinginkan dan diencerkan 

dengan menambahkan Aquades sebesar 10-20 ml secara berlahan. 

 Tahap destilasi  dimulai dengan mempersiapkan alat kieltec system.  

Setelah persiapan dilakukan, analisis dimulai dengan sampel yang telah 

didestruksi. Labu kjedahl  yang berisi sampel dipindahkan ke alat destilasi, cuci 
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dan bilas labu 5-6 kali dengan 1-2 ml Aquades lalu pindahkan pula air cucian dan 

bilasan tersebut ke alat destilasi. Letakkan erlenmeyer125 ml berisi 5 ml larutan 

HBO3 (asam borat) dan 2-4 tetes indikator (campuran 2 bagian merah metil 0,2% 

dalam alkohol dan 1 bagian biru metilen 0,2% dalam alkohol). Sesaat sebelum  

destilasi dimulai. Ujung kondesor harus direndam dibawah larutan H3BO3 (asam 

borat) ditambahkan dengan 8-10 ml larutan NaOH-Na2S2O3 (nantrium tiosulfat). 

selanjutnya dilakukan destilasi sekiar 15 ml. Bilas tabung kondesor dengan air 

aquades dan tampung bilasannya dalam erlenmeyer yang sama. Encerkan isi 

erlenmeyer sampai kira-kira 50 ml.  

Tahap titrasi dilakukan pada sampel yang telah didestilasi dengan 

meneteskan HCl 0,02 N dart buret. Titrasi dilakukan hingga warna larutan sampai 

berubah menjadi merah jambu. Volume HCl yang digunkan dicatat. Adapun 

Skema pengujian kadar protein dapat dilihat pada Lampiran 16. 

 

 

 

Keterangan :  A = ml titrasi sampel 

    B = ml titrasi blanko 

    Faktor konveksi = 6,25 

 

• Uji Kadar Lemak  
 

Pada penelitian Analisis kadar lemak menggunakan metode soxhlet 

modifikasi waibull. Prosedur pertama yang dilakukan untuk analisis kadar lemak 

pada analisa proksimat adalah sampel ditimbang 2-5 gram (mengandung sekitar 

200 mg lemak) kedalam gelas piala 400 ml. Selanjutnya 30 ml asam klorida 8N 

dan 20 ml air suling, lalu didihkan disaring dalam keadaan panas dengan kertas 

saring basah. Langkah  berikutnya cuci residu dalam air suling sampai bebes dari 

Kadar protein = %N X faktor konveksi 

%N= (A-B) x N HCl x 0,0014  
Mg sampel 
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asam (uji menggunakan kertas lakmus). Keringkan kertas sering bersama residu 

dalam oven 100-105°C. Ekstraksi residu dari sampel menggunakan dietileter 

(atau petroleum eter) menggunakan alat ekstraksi soxhlet selama 2 jam . 

Kemudian ekstrak dari sampel ditampung di dalam labu yang telah diketahui 

berat kosongnya. Selanjutnya dietil eter diuapkan dengan destilasi pendingin 

balik selanjutnya angin-anginkan labu yang berisi lemak bebas ether. Keringkan 

dalam oven pada suhu 100-105°C, dinginkan dalam desikator dan ditmbang. 

Ulangi langkah tersebut hingga diperoleh berat konstan. Perhitungan kadar 

lemak dapat diperoleh sebagai berikut (AOAC, 2005). Adapun Skema pengujian 

kadar lemak dapat dilihat pada Lampiran 17. 

 

 

Keterangan :   B0 = Berat sampel 

B1 = Berat labu lemak kosong (gram) 

B2 = Berat labu dengan lemak (gram)  

• Uji Kadar Abu 

Pada penelitian Analisis kadar Abu menggunakan metode gravimetri. 

Langkah pertama adalah menyiapkan cawan porselen bersih yang kosong 

dipijarkan dalam tanur pada suhu 600-650°C, lalu cawan tersebut didinginkan 

dalam desikator. Selanjutnya cawan kosong ditimbang dan sampel yang telah 

dihaluskan ditimbang sebanyak 2-5 gram dan dimasukkan ke dalam cawan. 

Sampel diarangkan dalam api kecil di atas pembakaran kompor listrik hingga 

tidak berasap lagi. Sampel dimasukkan kedalam tanur dan abukan pada suhu 

500-550°C sampai sempel bebas dari karbon yang berwarna keabu-abuan 

sampai putih. Langkah berikutnya didinginkan dalam desikator lalu ditimbang. 

Perhitungan kadar abu adalah sebagai berikut. Adapun Skema pengujian kadar 

abu dapat dilihat pada Lampiran 18. 

Kadar lemak (g/100g) =
(B2−B3)

B0
X100% 
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Keterangan :   B1 = Berat cawan kosong (gram) 

B2 = Berat cawan dengan sampel sebelum diabukan (gram) 

B3 = Berat cawan dengan sampel setelah diabukan (gram)  

• Uji Kadar Air 

Pengukuran kadar air dilakukan dengan menggunakan metode 

gravimetri. Metode ini memiliki prinsip berdasarkan penguapan yang terjadi 

didalam oven pada suhu 100-150°C hingga berat yang didapatkan konstan. 

Berat yang hilang merupakan kandungan air dalam sampel. langkah pertama 

yang dilakukan adalah menimbang sebanyak 2 gr dalam cawan petri yang telah 

diketahi beratnya, lalu dioven pada suhu 100-150°C selama 3 jam. Setelah 

kering, sampel disimpan dalam desikator dan ditimbang kembali beratnya. 

langkah selanjutnya sampel dioven kembali dalam suhu yang sama selama 1 

jam agar proses penguapan air dalam sampel selama 1 jam dan diangin-

anginkan dalam desikator kembal. Langkah tersebut diulang hingga beberapa 

kali biar yang didapatkan konstan. Perhitungan kadar air dapat dipeloreh sebagai 

berikut (AOAC, 2005). Adapun Skema pengujian kadar air dapat dilihat pada 

Lampiran 19. 

 

keterangan : B1 = Berat cawan kosong (gram) 

  B2 = Berat cawan dengan sampel sebelum dikeringkan (gram) 

  B3 = Berat cawan dengan sampel setelah dikeringkan 

 
3.6.8   Uji Organoleptik Skoring 

Penelitian organoleptik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji 

skoring (scoring test). Uji skoring menurut Purwaningsih et al. (2011), adalah 

untuk penilaian terhadap mutu sensorik dalam suatu jenjang mutu. Tujuan uji 

Kadar abu (g/100g) =
(B3−B1)

B2−B1
X100% 

 

 

Kadar air (g/100g) =
B2−B3

B2−B1
X100% 
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skoring adalah pemberian suatu nilai atau skor tertentu terhadap karakteristik 

mutu. Pemberian skor dapat dilakukan dengan skala yang jumlah skalanya 

tergantung pada tingkat kelas yang dikehendaki. Pengujian organoleptik meliputi 

kenampakan, bau, rasa dan tekstur dengan nilai kisaran antara  1-9. Mekanisme 

uji skoring yaitu sampel yang akan diuji skoring disajikan kepada panelis. Panelis 

diminta memberikan nilai atau skor sesuai dengan kriteria tertentu pada suatu 

atribut mutu. Panelis yang digunakan berjumlah 15 orang tidak terlihat di lingkup 

mahasiswa Universitas Brawijaya. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Uji Biokimia Edwardsiella tarda 

Berdasarkan pengujian biokimia yang dilakukan meliputi pewarnaan 

garam, pengamatan bentuk bakteri, uji pembentuk H2S, uji gelatin, dan uji agar 

darah yang dilakukan didapatkan hasil seperti pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Hasil Ui Biokimia Bakteri Edwardsiella tarda 

No. Karakterisasi 

Edwardsiella tarda 

Data Primer 
(2018) 

Subarso 
(2011) 

SNI  
(2011) 

1 Gram - - - 
2 Bentuk Batang Batang Batang 
3 TSIA (Produksi H2S) + + + 
4 Gelatin - ND - 
5 Agar darah + ND ND 

6 Tumbuh pada suhu 37°C + + ND 

 
Keterangan : ND: Tidak dilakukan pengujian 
 

Hasil pengamatan bakteri Edwardsiella tarda dengan menggunakan 

mikroskop cahaya dengan pembesaran 100x dapat diketahui bahwa bakteri 

tersebut termasuk bakteri gram negatif dan berbentuk batang. Bakteri gram 

negatif menurut Safrida et al. (2012), terlihat berwarna merah muda. Bakteri 

negatif mengandung lipid dan lemak dalam presentase yang lebih tinggi dari 

pada bakteri gram positif. Bakteri gram negatif juga memiliki peptidoglikan yang 

lebih tipis dari bakteri gram positif. Pada uji TSIA didapatkan hasil bernilai positif 

ditandai dengan adanya warna hitam pada media.  Pada uji gelatin didapatkan 

hasil negatif dengan ciri-ciri media gelatin membeku pada suhu dingin. Pada uji 

agar darah, bakteri positif bersifat hemolisin dengan terjadinya perubahan warna 

pada media. Edwardsiella tarda dapat tumbuh pada suhu 37°C. Gambar hasil uji 

biokimia dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Hasil uji biokimia 

 (a. pewarnaan gram, b. TSIA, c. gelatin, dan d. agar darah) 

(Data Primer, 2018) 

4.2  Uji Kepadatan Edwardsiella tarda 

Pada uji pengukuran nilai optical density (OD) menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 600nm diperoleh hasil 

seperti pada Tabel 4. 

Tabel 4. Optical density Edwardsiella tarda  

Optical density Ke- Absorbansi (λ = 600 nm) TPC 

(ODx x ½ ODx-1) 

OD 1 1.215 9,2 x 1011 

OD 2 0.193 4,6 x 1011 

OD 3 0.089 2,3 x 1011 

OD 4 0.074 1,15 x 1011 

OD 5 0.064 0,575 x 1011 

OD 6 0.041 0,2875 x 1011 

 
Sumber: Data primer, 2018 

Berdasarkan hasil uji TPC (total plate Count) bakteri Edwardsiella tarda 

didapatkan hasil seperti pada Tabel. Grafik Optical Density bakteri Edwardsiella 

tarda pada dilihat pada Gambar 5. 

    

A B C d 
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Gambar 5. Grafik Optical Density bakteri Edwardsiella tarda 
 (Data Primer, 2018) 

Tabel 5. TPC (Total Plate Count) Edwardsiella tarda 

Pengenceran 
Jumlah Koloni 

A B 

10-⁸ >250 >250 

10-⁹ 225 308 

10-¹⁰ 182 167 

10-¹¹ 89 77 

10-¹² 42 23 

 
Sumber: Data Primer, 2018 

Hasil dari perhitungan TPC (Total Plate Count) dihitung kembali 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 
 
 
 
keterangan: 

N : jumlah koloni per ml/gram 

∑C : jumlah total koloni 

n1 : jumlah cawan pada pengenceran pertama 

n2 : jumlah cawan pada pengenceran kedua 

d : tingkat pengenceran yang diperoleh dari cawan yang pertama dihitung 

y = -0.1792x + 0.9065
R² = 0.5279
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[(1 x n1)  +  (0.1 x n2)] x d
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4.3  Uji Kadar Garam 

Kadar garam yang diperoleh dilakukan uji statistik bujur sangkar latin 

(RBSL) dengan tiga kali pengulangan pada tarif 5%. Apabila didapatkan hasil 

berbeda nyata dilanjutkan uji beda nyata jujur (BNJ) atau tukey menggunakan 

aplikasi SPSS 20. Pada hasil uji kadar garam didapatkan hasil seperti pada 

Tabel 6. Sedangkan hasil analisis sedik ragam dapat dilihat pada Lampiran 23. 

Tabel 6. Hasil uji kadar garam  

Baris 
Kolom (Asam) 

Jumlah 
(TB) 

Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Suhu 0°C (1) 0.83B11 1.05C21 0.3A31 2.18 0.73 
Suhu 15°C (2) 1.12C12 0.27A22 0.49B32 1.88 0.63 
Suhu 30°C (3) 0.41A13 0.57C23 0.85C33 1.83 0.61 

Jumlah (TK) 2.36 1.89 1.64 5.89 1.96 

Perlakuan 

Kolom (Asam) 
Jumlah 

(TP) 
Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Garam 0.1% (A) 0.41A13 0.27A22 0.3A31 0.98 0.33 
Garam 1% (B) 0.83B11 0.57B23 0.49B32 1.89 0.63 

Garam 10% (C) 1.12C12 1.05C21 0.85C33 3.02 1.01 

Jumlah (TK) 2.36 1.89 1.64 5.89 1.96 

Kontrol Negatif 0.52  

Kontrol Positif 0.10  

Keterangan : Nilai rata-rata dari 3 kali ulangan  
 
Sumber: Data primer, 2018 

Berdasarkan hasil uji kadar garam pada sampel kontrol positif, 

didapatkan hasil bahwa daging ikan lele yang terinfeksi  bakteri Edwardsiella 

tarda memiliki nilai kadar garam lebih rendah (0,10) sedangkan kontrol negatif 

memiliki nilai (0,52). Dari data tersebut menunjukan bahwa daging kontro negatif 

memiliki nilai lebih tinggi dari pada daging kontrol positif yang telah diberi 

perlakuan bakteri. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ikan secara alami dapat 

menyerap garam dari lingkungannya dengan melakukan proses osmoregulasi 

untuk menjaga keseimbangan. Diagram kadar garam dapat dilihat pada Gambar 

6. 
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Gambar 6. Diagram rata-rata uji kadar garam 
 (Data Primer, 2018) 

 

 Hasil kadar garam tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi garam 

10%, dengan pengondisian asam sitrat 5% dan suhu 15°C yaitu sebesar 1.12%. 

Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada perlakuan konsentrasi garam 

0.1%, dengan pengondisian asam asetat 5%,  dan  suhu 15°C yaitu sebesar 

0.27%. Jika dibandingkan dengan nilai kadar garam kontrol positif sebesar 0.10 

mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan garam 

pada daging.  

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% (P≤0,05) 

diperoleh F hitung suhu sebesar 67.187(Sig. 0.15 ≥ 0.05), F hitung asam sebesar 

250.563 (Sig. 0.004 ≤ 0.05) dan F hitung garam sebesar 1.958E3 (Sig. 0.001 ≤ 

0.05). Dari ketiga data tersebut didapatkan kesimpulan bahwa F hitung suhu, 

asam, dan garam yang diberikan memberikan pengaruh nyata terhadap kadar 

garam (F hitung garam > Ftabel 5%), sehingga perlu dilakukan uji lanjut. 

Berdasarkan hasil analisis uji lanjut (Post Hoc Tukey HSD) atau uji BNJ 

(Beda Nyata Jujur) didapatkan hasil seperti pada Tabel 7 dan Lampiran 23. 

Asam
Sitrat

Asam
Asetat

Asam
Malat

Garam 0.1% (A) 0.41 0.27 0.3

Garam 1% (B) 0.83 0.57 0.49

Garam 10% (C) 1.12 1.05 0.85
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Tabel 7. Hasil uji lanjut kadar garam 

Parameter Perlakuan Rata-Rata 

Suhu 

30°C 0.6100a 

15°C 0.6267a 

0°C 0.7267b 

Asam 

Malat 5% 0.5467a 

Asetat 5% 0.6300b 

Sitrat 5% 0.7867c 

Garam 

0.1% 0.3267a 

1% 0.6300b 

10% 1.0067c 

 
Sumber : Data primer,2018 

Dari Tabel 7. dapat diketahui bahwa daging ikan lele yang telah terinfeksi 

bakteri Edwardsiella tarda setelah diberi perlakuan. Pada perbedaan suhu, 

terdapat pengaruh nyata antar suhu. Pada perbedaan jenis asam, terdapat 

pengaruh perbedaan nyata antar asam malat 5% dengan asam asetat 5% 

dengan asam sitrat 5%. Sedangkan pada perbedaan konsentrasi garam, 

terdapat pengaruh perbedaan yang nyata pada antara konsentrasi garam 0.1% 

dengan konsentrasi garam 1% dengan konsentrasi garam 10%. Menurut Thariq 

et al. (2014), larutan garam yang pekat akan menyerap air keluar dari tubuh ikan, 

dan pada waktu yang bersamaan, molekul-molekul garam masuk menembus ke 

dalam daging ikan sehingga menggalami kenaikan kadar garam.  

 
4.4  Uji Tekstur  

Pada hasil uji tekstur mengunakan alat Tensile Strength didapatkan hasil 

seperti pada Tabel 8 dan diagram rata-rata hasil uji tekstur pada Gambar 7. 

Sedangkan hasil analisis sidik ragam dapat dilihat pada Lampiran 24. 
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Tabel 8. Hasil uji tekstur 

Baris 
Kolom (Asam) 

Jumlah 
(TB) 

Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Suhu 0°C (1) 7.53B11 14.19C21 10.05A31 31.77 10.59 
Suhu 15°C (2) 14.47C12 8.63A22 8.50B32 31.60 10.53 
Suhu 30°C (3) 10.07A13 10.97B23 13.20C33 34.24 11.41 

Jumlah (TK) 32.07 33.79 31.75 97.61 32.54 

Perlakuan 

Kolom (Asam) 
Jumlah 

(TP) 
Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Garam 0.1% (A) 10.07A13 8.63A22 10.05A31 28.75 9.58 
Garam 1% (B) 7.53B11 10.97B23 8.50B32 27.00 9.00 

Garam 10% (C) 14.47C12 14.19C21 13.20C33 41.86 13.95 

Jumlah (TK) 32.07 33.79 31.75 97.61 32.54 

Kontrol Negatif 11.70  

Kontrol Positif 9.00  

Keterangan : Nilai rata-rata dari 3 kali ulangan  
 
Sumber : Data primer, 2018  

Berdasarkan uji tekstur pada sampel kontrol positif dan kontrol negatif, 

didapatkan hasil bahwa kontrol negatif memiliki nilai yang lebih besar yaitu 11.70 

N dari pada kontrol positif yaitu sebesar 9.00 N. Sampel kontrol negatif 

merupakan sampel ikan lele sehat, sedangkan kontrol positif merukapan ikan lele 

yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa 

daging ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda lebih lembek dari pada 

ikan kontrol negatif atau ikan sehat. Apabila Nilai semakin tinggi, maka tekstur 

akan semakin lembek dan sebaliknya. Penurunan nilai tekstur menurut 

Purwaningsih et al. (2011), terkait dengan aktivitas mikroba selama penyimpanan 

yang menguraikan makromolekul utamanya protein menjadi produk turunannya 

seperti peptida dan asam amino dengan menghasilkan molekul air (H2O). Jumlah 

bakteri dapat dilihat  pada uji TPC pada lampiran 36. 

Pelunakan daging disebabkan karena adanya bakteri Edwardsiella tarda 

yang terdapat pada daging ikan lele tersebut telah mendegradasi daging 

sehingga daging menjadi semakin  lembek. Tekstur makanan menurut Noviyanti 
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et al. (2016), sangat ditentukan oleh kandungan air, lemak, protein, dan 

karbohidrat. Jika dibandingkan dengan kadar air dan dan kadar protein, ikan lele 

kontrol positif memiliki nilai kadar air lebih tinggi dari ikan lele kontrol negatif yaitu 

77,66% sedangkan pada kontrol negatif mendapatkan hasil sebesar 75,50%, hal 

tersebut menunjukan semakin meningkatnya kadar air maka daging ikan akan 

semakin lembek. Sedangkan jika dibandingkan dengan kadar protein kontrol 

positif memiliki nilai kadar protein lebih tinggi dari kontrol negatif yaitu sebesar 

19,42% sedangkan pada kontrol negatif mendapatkan hasil sebesar 18,11%.  

 
 

Gambar 7.Diagram rata-rata uji tekstur 
(Data Primer, 2018) 

 

Hasil uji tekstur tertinggi didapatkan pada perlakuan konsentrasi garam 

10%, dengan pengondisian asam sitrat 5% dan suhu 15°C sebesar 17.47N. 

Sedangkan hasil tekstur terendah didapatkan pada perlakuan konsentrasi garam 

1%, dengan pengondisian  asam sitrat 5% dan suhu 0°C sebesar  7.53N. Jika 

dibandingkan dengan kontrol positif sebasar 9.00 N nilai testur dengan perlakuan 

rata-rata lebih rendah kontrol positif yang mengartikan mengalami kenaikan. 

Menurut Thariq et al. (2014), Penggunaan konsentrasi garam yang tinggi 
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Sitrat
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Asetat

Asam
Malat

Garam 0.1% (A) 10.07 8.63 10.05

Garam 1% (B) 7.53 10.97 8.5
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mengakibatkan air yang terdapat dalam daging ikan akan keluar dari daging ikan 

sehingga mengakibatkan tekstur dari ikan akan menjadi keras. 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% (P≤0,05) 

diperoleh F hitung suhu sebesar 0,231 (Sig. 0.812 ≥ 0.05), F hitung asam 

sebesar 0,128 (Sig. 0.887 ≥ 0.05) dan F hitung garam sebesar 6.993 (Sig. 0.125 

≥ 0.05). Dari ketiga data tersebut dengan pengkondisian asam, suhu, serta 

perlakuan garam tidak memberikan pengaruh nyata terhadap nilai tekstur (F 

hitung suhu <  Ftabel 5%).  

4.5  Uji Warna 

4.5.1  Warna L (Lightness) 

Pada hasil uji warna parameter L (lightness) mengunakan alat colour 

reader didapatkan hasil seperti pada Tabel 9 dan diagram rata-rata hasil uji 

warna parameter L (lightness) pada Gambar 8. Sedangkan hasil analisis sidik 

ragam dapat dilihat pada Lampiran 25. 

Tabel 9. Hasil Uji Warna L (Lightness) 

Baris 
Kolom (Asam) 

Jumlah 
(TB) 

Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Suhu 0°C (1) 36.33B11 34.17C21 40.83A31 111.33 37.11 
Suhu 15°C (2) 33.60C12 42.40A22 37.63B32 113.63 37.88 
Suhu 30°C (3) 38.93A13 37.40B23 37.19C33 113.52 37.84 

Jumlah (TK) 108.86 113.97 115.65 338.48 112.83 

Perlakuan 

Kolom (Asam) 
Jumlah 

(TP) 
Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Garam 0.1% (A) 38.93A13 42.40A22 40.83A31 122.16 40.72 
Garam 1% (B) 36.33B11 37.40B23 37.63B32 111.36 37.12 

Garam 10% (C) 33.60C12 34.17C21 37.19c33 104.96 34.99 

Jumlah (TK) 108.86 113.97 115.65 338.48 112.83 

Kontrol Negatif 38.10  

Kontrol Positif 40.30  

Keterangan : Nilai rata-rata dari 3 kali ulangan  
 
Sumber: Data primer, 2018 
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Berdasarkan uji warna parameter L (lightness) pada sampel kontrol positif 

dan kontrol negatif, didapatkan hasil bahwa kontrol positif memiliki nilai yang 

lebih besar yaitu 40.30 dari pada kontrol negatif yaitu sebesar 38.10. Sampel 

kontrol negatif merupakan sampel ikan lele sehat, sedangkan kontrol positif 

merukapan ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda. Dari hasil tersebut 

menunjukan bahwa warna parameter L (lightness) daging ikan lele yang telah 

terinfeksi Edwardsiella tarda lebih cerah dari pada ikan kontrol negatif atau ikan 

sehat. Apabila Nilai semakin tinggi, maka warnanya semakin cerah .  

Meningkatnya nilai warna parameter L (lightness) disebabkan karena 

adanya bakteri Edwardsiella tarda yang terdapat pada daging ikan lele, dapat 

meningkatkan nilai kadar air. Menurut Ratnasari et al. (2012), peningkatan warna 

L (lightness)  terkait dengan peningkatan kadar air. Bila dilihat nilai kdar air, kadar 

air daging ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda memiliki nilai 77.60% 

sedangkan nilai kadar air daging ikan lele sehat memiliki nilai 75.50%. Sehingga 

waran L (lightness) menggalami kenaikan. 

 

Gambar 8. Diagram rata-rata uji warna L (lightnees) 
(Data Primer, 2018) 
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Asetat

Asam
Malat

Garam 0.1% (A) 38.93 42.4 40.83

Garam 1% (B) 36.33 37.4 37.63

Garam 10% (C) 33.6 34.17 37.19
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Hasil uji warna parameter L (lightness) tertinggi didapatkan pada 

perlakuan konsentrasi garam 0,1%, dengan pengondisian asam asetat 5% dan 

suhu 15°C sebesar 42.40. Sedangkan hasil warna parameter L (lightness) 

terendah didapatkan pada perlakuan konsentrasi garam 10%, dengan 

pengondisian asam sitrat 5% dan suhu 15°C sebesar 33.60. Jika dibandingkan 

dengan kontrol positif sebasar 40.30 nilai warna parameter L (lightness) dengan 

perlakuan rata-rata lebih rendah kontrol positif yang mengartikan warna pada 

daging ikan mengalami menurun. Nilai kecerahan memiliki hubungan erat dari 

kadar air. Menurut Nurdjannah et al. (2010), nilai kecerahan daging pada suhu 

10°C sedikit lebih baik dibandingkan suhu kamar, karena diduga penyimpanan 

dingin dapat mempertahankan kadar air dalam daging sehingga senyawa pigmen 

yang terlarut dapat dipertahankan. Sehingga dengan perbedaan suhu dapat 

menghambat perubahan warna. 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% (P≤0,05) 

diperoleh F hitung suhu sebesar 0.225 (Sig. 0.816 ≥ 0.05), F hitung asam 

sebesar 1.672 (Sig. 0.374 ≥ 0.05) dan F hitung garam sebesar 10.105 (Sig. 0.090 

≥ 0.05). Dari ketiga data tersebut dengan perlakuan F hitung suhu,  F hitung 

asam,  dan F hitung garam  tidak memberikan pengaruh nyata terhadap nilai 

tekstur (F hitung suhu <  Ftabel 5%).  

4.5.2   Warna a (redness) 

Pada hasil uji warna parameter a (redness) mengunakan alat colour 

reader didapatkan hasil seperti pada Tabel  10 dan diagram rata-rata hasil uji 

warna parameter a (redness) pada Gambar 9. Sedangkan hasil analisis sidik 

ragam dapat dilihat pada Lampiran 26. 
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Tabel 10. Hasil uji warna a (redness) 

Baris Kolom (Asam) 
Jumlah 

(TB) 
Rata-
Rata  Asam 

Sitrat(1) 
Asam 

Asetat (2) 
Asam 

Malat (3) 

Suhu 0°C (1) 12.73B11 10.83C21 16.27A31 39.83 13.28 
Suhu 15°C (2) 10.67C12 18.57A22 17.12B32 46.36 15.45 
Suhu 30°C (3) 16.90A13 15.80B23 13.00C33 45.70 15.23 

Jumlah (TK) 40.30 45.20 46.39 131.89 43.96 

Perlakuan 

Kolom (Asam) 
Jumlah 

(TP) 
Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Garam 0.1% (A) 16.90A13 18.57A22 16.27A31 51.74 17.25 
Garam 1% (B) 12.73B11 15.80B23 17.12B32 45.65 15.22 

Garam 10% (C) 10.67C12 10.83C21 13.00C33 34.50 11.50 

Jumlah (TK) 40.30 45.20 46.39 131.89 43.96 

Kontrol Negatif 17.80  

Kontrol Positif 19.40  

Keterangan : Nilai rata-rata dari 3 kali ulangan  
 
Sumber: Data primer, 2018 

 
 
Berdasarkan uji warna parameter a (redness) pada sampel kontrol positif 

dan kontrol negatif, didapatkan hasil bahwa kontrol positif memiliki nilai yang 

lebih besar yaitu 19.40 dari pada kontrol negatif yaitu sebesar 17.80. Sampel 

kontrol negatif merupakan sampel ikan lele sehat, sedangkan kontrol positif 

merukapan ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda. Dari hasil tersebut 

menunjukan bahwa warna parameter a (redness) daging ikan lele yang telah 

terinfeksi Edwardsiella tarda lebih cerah dari pada ikan kontrol negatif atau ikan 

sehat. Apabila Nilai semakin tinggi, maka warnanya semakin cerah .  

Perubahan warna merah menurut Karo-karo et al. (2014), adanya 

penyerapan karotenoid dalam sel-sel jaringan mempengaruhi kromatofor dalam 

lapisan epidermis ikan. Kromatofor yang terdapat di kulit memungkinkan ikan 

untuk mengubah warna. Kandungan astaxanthin dalam karatenoid akan 

meningkatkan pigmen warna merah pada eritrofor. Jumlah bakteri dapat dilihat  

pada uji TPC pada lampiran 36. 
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Gambar 9. Diagram rata-rata uji warna a (rednees) 
(Data Primer, 2018) 

 
 

Hasil uji warna parameter a (redness) tertinggi didapatkan pada perlakuan 

konsentrasi garam 0,1%, dengan pengondisian asam asetat 5% dan suhu 15°C 

sebesar 18.57. Sedangkan hasil warna a terendah didapatkan pada perlakuan 

konsentrasi garam 10%, dengan pengondisian asam sitrat 5% dan suhu 15°C 

sebesar  10.67. Jika dibandingkan dengan kontrol positif sebasar 19.40 nilai 

warna a dengan perlakuan rata-rata lebih rendah kontrol positif yang mengartikan 

warna daging lebih menurun. 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% (P≤0,05) 

diperoleh F hitung suhu sebesar 10.491 (Sig. 0.087 ≥ 0.05), F hitung asam 

sebesar 8.479 (Sig. 0.105 ≥ 0.05) dan F hitung garam sebesar 61.553 (Sig. 0.016 

≤ 0.05). Dari ketiga data tersebut didapatkan kesimpulan bahwa F hitung suhu 

dan F hitung asam tidak memberikan pengaruh nyata terhadap uji waran 

parameter a (redness) (F hitung < F tabel). Sedangkan perlakuan garam 

berpengaruh nyata terhadap warna parameter a (redness) (F hitung garam > 

Ftabel 5%), sehingga perlu dilakukan uji lanjut.  

Asam
Sitrat

Asam
Asetat

Asam
Malat

Garam 0.1% (A) 16.9 18.57 16.27

Garam 1% (B) 12.73 15.8 17.12

Garam 10% (C) 10.67 10.83 13
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Berdasarkan hasil uji lanjut (Post Hoc Tukey HSD) atau uji BNJ (Beda 

Nyata Jujur) yang dianalisis dengan aplikasi SPSS 20 pada hasil uji warna 

parameter a (redness), didapat hasil seperti Tabel 11 dan Lampiran 26 

Tabel 11. Hasil uji lanjut warna a (redness) 

Parameter Perlakuan Rata-Rata 

Suhu 

0°C 13.2767a 

30°C 15.2333a 

15°C 15.4700a 

Asam 

Sitrat 5% 13.4333a 

Asetat 5% 15.0667a 

Malat 5% 15.4800a 

Garam 

10% 11.5000a 

1% 15.2333b 

0,1% 17.2467b 

 
Sumber: Data primer, 2018 

 
 Dari Tabel 11. dapat diketahui bahwa daging ikan lele yang telah terinfeksi 

bakteri Edwardsiella tarda setelah diberi perlakuan. Pada perbedaan suhu, tidak 

terdapat pengaruh nyata antar suhu. Pada perbedaan jenis asam, juga tidak 

terdapat pengaruh nyata antar asam. Sedangkan pada perbedaan konsentrasi 

garam, terdapat pengaruh perbedaan yang nyata pada uji warna parameter a 

(redness) antara konsentrasi garam 10% dengan konsentrasi garam 1% dan 

0,1%. Menurut Soetikno et al. (2018), proteolisis dan hidrolisis menyebabkan 

terjadinya pelepasan astaxantin dari ikatan protein sehingga dapat menghasilkan 

perubahan warna dari merah muda menjadi oranye. Menurut  Nuruzzakiah et al. 

(2016), konsentrasi garam berpengaruh terhadap struktur protein. konsentrasi 

yang rendah menyebabkan protein mengalami salting in dan pada konsentrasi 

tinggi protein mengalami salting out. sehingga dengan penambahan garam yang 

berbeda dapat menyebabkan penurunan nilai warna a (redness).  
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4.5.3  Warna b (yellowness) 

Pada hasil uji warna parameter b (yellowness)  mengunakan alat colour 

reader didapatkan hasil seperti pada Tabel 12 dan diagram rata-rata hasil uji 

warna b pada Gambar 10. Sedangkan hasil analisis sidik ragam dapat dilihat 

pada Lampiran 26. 

Tabel 12. Hasil uji warna b (yellowness)  

Baris 

Kolom (Asam) 
Jumlah 

(TB) 
Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Suhu 0°C (1) 9.23B11 6.68C21 11.83A31 27.74 9.25 
Suhu 15°C (2) 8.07C12 11.13A22 10.77B32 29.97 9.99 
Suhu 30°C (3) 9.17A13 9.34B23 8.87C33 27.38 9.13 

Jumlah (TK) 26.47 27.15 31.47 85.09 28.36 

Perlakuan 
Kolom (Asam) 

Jumlah 
(TP) 

Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Garam 0.1% (A) 9.17A13 11.13A22 11.83A31 32.13 10.71 
Garam 1% (B) 9.23B11 9.34B23 10.77B32 29.34 9.78 

Garam 10% (C) 8.07C12 6.68C21 8.87C33 23.62 7.87 

Jumlah (TK) 26.47 27.15 31.47 85.09 28.36 

Kontrol Negatif 12.80  

Kontrol Positif 9.40  

Keterangan : Nilai rata-rata dari 3 kali ulangan  
 
Sumber: Data primer, 2018 
 
 

Berdasarkan uji warna parameter b (yellowness) pada sampel kontrol 

positif dan kontrol negatif, didapatkan hasil bahwa kontrol negatif memiliki nilai 

yang lebih besar yaitu 12.80 dari pada kontrol positif yaitu sebesar 9.40. Sampel 

kontrol negatif merupakan sampel ikan lele sehat, sedangkan kontrol positif 

merukapan ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda. Dari hasil tersebut 

menunjukan bahwa warna daging ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella 

tarda lebih rendah dari pada ikan kontrol negatif atau ikan sehat. Apabila nilai 

semakin turun, maka derajat warna kekuningan akan semakin menurun.  

Meningkatnya nilai warna b (yellownees) berkaitan erat dengan kadar 

lemak pada produk. Proses perubahan warna secara kimia dalam tubuh ikan 
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menurut Karo-karo et al. (2014), adalah karatenoid yang larut dalam lemak akan 

dicerna pada bagian usus oleh enzim lipase pankreatik dan garam empedu. 

karatenoid adalah suatu kelompok pigmen yang berwarna kuning, orage atau 

merah oraye, mempunyai sifat larut dalam lemak. Apabila dilihat dari nilai kadar 

lemak pada daging ikan sehat sebesar 4.08% sedangkan pada ikan yang 

terinfeksi bakteri Edwardsiella tarda sebesar 1.91%. Sehingga terjadi penurunan 

nilai warna b  warna kekuningan yang disebabkan turunnya kadar lemak dalam 

produk.   

 
 

Gambar 10. Diagram rata-rata uji warna b (yellownees) 
(Data Primer, 2018) 

 
Hasil uji warna parameter b (yellowness) tertinggi didapatkan pada 

perlakuan konsentrasi garam 0,1%, dengan pengondisian asam malat 5% dan 

suhu 15°C sebesar 11.83. Sedangkan hasil warna b terendah didapatkan pada 

perlakuan konsentrasi garam 10%, dengan pengondisian asam asetat 5% dan 

suhu 0°C sebesar  0.68. Jika dibandingkan dengan kontrol positif sebasar 9.40 

nilai warna b dengan perlakuan rata-rata lebih rendah kontrol positif yang 

mengartikan warna derajat kekuningan pada daging mengalami penurunan. 

Rendahnya nilai b (yellowness) disebabkan karena adanya kadar lemak yang 
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Asam
Malat

Garam 0.1% (A) 9.17 11.13 11.83
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terkandung dalam daging ikan. Menurut Nurdjannah et al. (2010), kandungan 

lemak marbling pada daging juga mempengaruhi kekuningan daging yang 

disimpan. Warna daging menurut Quality et al. (2016), juga bisa dipengaruhi oleh 

kadar air dan pH daging 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% (P≤0,05) 

diperoleh F hitung suhu sebesar 0.864 (Sig. 0.537 ≥ 0.05), F hitung asam 

sebesar 3.226 (Sig. 0.237 ≥ 0.05) dan F hitung garam sebesar 8.257 (Sig. 0.108 

≥ 0.05). Dari ketiga data tersebut dengan pengkondisian  asam, suhu, serta 

perlakuan garam tidak memberikan pengaruh nyata terhadap nilai warna 

parameter b (yellowness) (F hitung suhu <  Ftabel 5%).  

 
4.6  Pengamatan Sem 

 Pada pengamatan daging ikan lele  yang terinfeksi bakteri Edwardsiella 

tarda dan ikan sehat tanpa bakteri menggunakan SEM. Uji SEM pada penelitian 

ini berfungsi untuk mengetahui ada atau tidak adanya kerusakan morfologi 

daging ikan lele yang terinfeksi bakteri Edwardsiella tarda dan ikan sehat. 

Pengamatan sampel menggunakan SEM (Scanning Electron Microscope) 

dilakukan dengan pembesaran 500 kali. Dari pengamatan tersebut didapatkan 

hasil bahwa daging ikan lele yang terinfeksi bakteri Edwardsiella tarda tidak 

begitu berpengaruh terhadapat kerusakan pada morfologi daging ikan lele. 

Daging ikan yang terinfeksi bakteri Edwardsiella tarda mengalami sedikit 

pengerasan dan adanya keretakan, sedangkan pada daging ikan sehat masih 

terlihat serabut-serabut  dan masih tidak begitu keras. Hasil pengamatan SEM 

pada daging ikan lele dapat dilihat pada Gambar 11 dan Gambar 12. 
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Gambar 11.Pengamatan daging ikan lele (Clarias sp) sehat tanpa terinfeksi 

bakteri Edwardsiella tarda menggunakan Scanning Electron 

Microscope perbesaran 500 kali (Data primer, 2018) 

 

Gambar 12. Pengamatan daging ikan lele (Clarias sp) yang terinfeksi bakteri 

Edwardsiella tarda menggunakan Scanning Electron Microscope 

perbesaran 500 kali(Data primer, 2018) 

 

Keterangan:   :Keretakan pada jaringan otot 

Jika dibandingkan dengan nilai tekstur pada kontrol positif yaitu 11.70 N 

sedangkan pada kontrol negatif yaitu 9.00 N disini menunjukan bahwa nilai 
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kontrol positif lebih tinggi dari pada nilai daging ikan kontrol negatif. Menurut 

Merthayasa et al. (2015), apabila dilihat dari tekturnya, daging yang segar akan 

mempunyai tekstur yang halus sedangkan daging yang mulai membusuk akan 

memiliki tekstur yang kasar.  Kekerasan suatu bahan memiliki hubungan erat 

dengan kadar air yang ataupun kadar protein. Selain dipengaruhi oleh perubahan 

kadar air dan kadar protein, nilai tekstur suatu bahan juga bisa disebabkan 

adanya bakteri Edwardsiella tarda yang terdapat pada daging ikan lele. Menurut 

Prastiti et al. (2015), bakteri Edwardsiella tardadapat menyebabkan perut ikan 

tampak mengembung sebagai akibat adanya pelepasan Aerolysin Cytotoxic 

Enterotoxyn (ACT-gene) yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan 

jaringan. 

 
4.7   Uji Proksimat 

4.7.1  Uji Kadar Protein Kjeldhal 

 Pada hasil uji kadar protein metode kjeldhal didapatkan hasil seperti pada 

Tabel 13 dan diagram rata-rata hasil uji kadar protein pada Gambar 13. 

Sedangkan hasil analisis sidik ragam dapat dilihat pada Lampiran 28 
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Tabel 13. Hasil uji kadar protein kjeldhal 

Baris 
Kolom (Asam) 

Jumlah 
(TB) 

Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Suhu 0°C (1) 19.44B11 17.15C21 18.22A31 54.81 18.27 
Suhu 15°C (2) 17.69C12 20.96A22 18.84B32 57.49 19.16 
Suhu 30°C (3) 20.18A13 21.70B23 17.40C33 59.28 19.76 

Jumlah (TK) 57.31 59.81 54.46 171.58 57.19 

Perlakuan 

Kolom (Asam) 
Jumlah 

(TP) 
Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Garam 0.1% (A) 20.18A13 20.96A22 18.22A31 59.36 19.79 
Garam 1% (B) 19.44B11 21.70B23 18.84B32 59.98 19.99 
Garam 10% (C) 17.69C12 17.15C21 17.40C33 52.24 17.41 

Jumlah (TK) 57.31 59.81 54.46 171.58 57.19 

Kontrol  Negatif 18.11  

Kontrol Positif 19.42  

Keterangan : Nilai rata-rata dari 3 kali ulangan  
 
Sumber: Data primer, 2018 

Berdasarkan uji kadar protein pada sampel kontrol positif dan kontrol 

negatif, didapatkan hasil bahwa kontrol positif memiliki nilai yang lebih besar 

yaitu (19.42%) dari pada kontrol negatif yaitu sebesar (18.11%). Sampel kontrol 

negatif merupakan sampel ikan lele sehat, sedangkan kontrol positif merupakan 

ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda. Dari hasil tersebut menunjukan 

bahwa kadar protein pada daging ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella 

tarda lebih tinggi dari pada ikan kontrol negatif atau ikan sehat.  Adanya kenaikan 

kadar protein menurut Tandrianto et al. (2014), diperoleh dari aktivitas enzim 

protease yang dihasilkan oleh mikroba. Menurut Fajri et al. ( 2016), dalam bakteri 

Edwardsiella tarda terdapat  enzim yang  digunkan untuk reaksi biokimia seperti 

metabolisme dan untuk pertumbuhan  bakteri. Sehingga aktivitas enzim akan 

meningkat dan menyebabkan kenaikan pada kadar protein. Jumlah bakteri dapat 

dilihat  pada uji TPC pada lampiran 36. 
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Gambar 13. Diagram rata-rata uji kadar protein 

(Data Primer, 2018) 

 
Hasil uji kadar protein tertinggi didapatkan pada perlakuan konsentrasi 

garam 1%, dengan pengondisian asam asetat 5% dan suhu 30°C sebesar 

21.70%. Sedangkan hasil kadar protein terendah didapatkan pada perlakuan 

konsentrasi garam 10%, dengan pengondisian asam asetat 5% dan suhu 0°C 

sebesar  17.15%. Jika dibandingkan dengan kontrol positif sebesar 19,42% nilai 

kadar protein dengan perlakuan rata-rata menggalami penurunan. Hal ini 

disebabkan karena penambahan bahan-bahan dalam daging bisa 

mempengaruhi tinggi rendahnya kadar protein seperti asam. Hal ini sesuai 

dengan penelitian menurut Petalia et al. (2017), semakin tinggi total asam  akan 

menyebabkan semakin banyak protein terdenaturasi, sehingga semakin banyak 

air yang terlepas keluar dari daging. 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% (P≤0,05) 

diperoleh F hitung suhu sebesar 6.371 (Sig. 0.136 ≥ 0.05), F hitung asam 

sebesar 9.020 (Sig. 0.100 ≥ 0.05) dan F hitung garam sebesar 23.284(Sig. 0.041 

≤ 0.05). Dari ketiga data tersebut didapatkan kesimpulan bahwa F hitung suhu 

dan asam tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar protein (F hitung < 
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Asam
Malat

Garam 0.1% (A) 20.18 20.96 18.22

Garam 1% (B) 19.44 21.7 18.84

Garam 10% (C) 17.69 17.15 17.4
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F tabel 5% ). Sedangkan pada perlakuan garam berpengaruh nyata terhadap 

kadar protein (F hitung > Ftabel 5%), sehingga perlu dilakukan uji lanjut.  

Berdasarkan hasil analisis uji lanjut (Post Hoc Tukey HSD) atau uji BNJ 

(Beda Nyata Jujur) yang dianalisis dengan aplikasi SPSS 20 pada uji kadar 

garam, didapatkan hasil seperti pada Tabel 14 dan Lampiran 28.  

Tabel 14. Hasil uji lanjut kadar protein kjeldhal 

Parameter Perlakuan Rata-Rata 

Suhu 

0°C 18.2700a 

15°C 19.1633a 

30°C 19.7600a 

Asam 

Malat 5% 18.1533a 

Sitrat 5% 19.1033a 

Asetat 5% 19.9367a 

Garam 

10% 17.4133a 

0.1% 19.7867ab 

1% 19.9933b 

Sumber: Data primer, 2018 

Dari Tabel 14. dapat diketahui bahwa daging ikan lele yang telah 

terinfeksi bakteri Edwardsiella tarda setelah diberi perlakuan. Pada perbedaan 

suhu, tidak terdapat pengaruh nyata antar suhu. Pada perbedaan jenis asam, 

tidak terdapat pengaruh perbedaan nyata antar asam. Sedangkan pada 

perbedaan konsentrasi garam, terdapat pengaruh perbedaan yang nyata pada 

antara konsentrasi garam 10% dengan konsentrasi garam 1%. 

Turunnya kadar protein pada daging ikan lele disebabka adanya 

penambahan asam yang digunakan. Menurut Simangunsong et al. (2016), 

dengan penambahan larutan asam kuat dan asam lemah (asam asetat dan asam 

sitrat) dapat mengakibatkan terjadinya denaturasi. Penambahan asam 

mengakibatkan penambahan ion H+ sehingga akan menetralkan protein dan 

tercapainya pH isoelektrik. Menurut Novrihansa et al. (2015), garam dapat 
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mengabsorbsi air dari jaringan daging ikan karena mempunyai sifat higroskopis 

dan garam merupakan elektrolit kuat yang mampu melarutkan protein.  

4.7.2  Uji Kadar Lemak Soxhlet Modifikasi Weibull 

Pada hasil uji kadar lemak menggunakan  metode soxhlet modifikasi 

weibull didapatkan hasil seperti pada Tabel 15 dan diagram rata-rata hasil uji 

kadar lemak pada Gambar 14. Sedangkan hasil analisis sidik ragam dapat dilihat 

pada Lampiran 29. 

Tabel 15. Hasil uji kadar lemak soxhlet modifikasi weibull 

Baris 

Kolom (Asam) 
Jumlah 

(TB) 
Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Suhu 0°C (1) 2.16B11 1.50C21 1.63A31 5.29 1.76 
Suhu 15°C (2) 0.91C12 2.77A22 0.66B32 4.34 1.45 
Suhu 30°C (3) 1.65A13 2.08B23 1.66C33 5.39 1.80 

Jumlah (TK) 4.72 6.35 3.95 15.02 5.01 

Perlakuan 
Kolom (Asam) 

Jumlah 
(TP) 

Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Garam 0.1% (A) 1.65A13 2.77A22 1.63A31 6.05 2.02 
Garam 1% (B) 2.16B11 2.08B23 0.66B32 4.9 1.63 
Garam 10% (C) 0.91C12 1.50C21 1.66C33 4.07 1.36 

Jumlah (TK) 4.72 6.35 3.95 15.02 5.01 

Kontrol  Negatif 4.08  

Kontrol Positif 1.91  

Keterangan : Nilai rata-rata dari 3 kali ulangan  
 

Sumber : Data primer,  2018 

Berdasarkan uji kadar lemak pada sampel kontrol positif dan kontrol 

negatif, didapatkan hasil bahwa kontrol positif memiliki nilai yang lebih rendah  

yaitu sebesar (1.91%) dari pada kontrol negatif yaitu sebesar (4.08%). Sampel 

kontrol negatif merupakan sampel ikan lele sehat, sedangkan kontrol positif 

merupakan ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda. Dari hasil tersebut 

menunjukan bahwa kadar lemak pada daging ikan lele yang telah terinfeksi 

Edwardsiella tarda lebih rendah dari pada ikan kontrol negatif atau ikan sehat. 
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Rendahnya kadar lemak pada daging ikan yang terinfeksi Edwardsiella tarda 

disebabkan adanya bakteri. Menurut Amrullah et al. (2015), bakteri 

membutuhkan lemak untuk tumbuh. Bakteri yang berjenis lipolitik yaitu bakteri 

yang dapat melakukan pemecahan lemak menjadi asam lemak atau gliserol. 

Bakteri juga dapat menghidrolisa lemak sehingga kadar lemak yang dihasilkan 

semakin rendah.  

 
 

Gambar 14.Diagram rata-rata uji kadar lemak 

(Data Primer, 2018) 

Hasil uji kadar lemak  tertinggi didapatkan pada perlakuan konsentrasi 

garam 0,1%, dengan pengondisian asam asetat 5% dan suhu 15°C sebesar 

2.72%. Sedangkan hasil kadar lemak terendah didapatkan pada perlakuan 

konsentrasi garam 1%, dengan pengondisian asam malat 5% dan  suhu 15°C 

sebesar  0.66%. Jika dibandingkan dengan kontrol positif sebasar 1.91% nilai 

kadar lemak dengan perlakuan rata-rata mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan karena adanya penambahan bahan-bahan dalam daging bisa 

mempengaruhi tinggi rendahnya kadar lemak seperti asam. Naiknya uji kadar 
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Malat

Garam 0.1% (A) 1.65 2.77 1.63

Garam 1% (B) 2.16 2.08 0.66

Garam 10% (C) 0.91 1.5 1.66
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lemak dapat disebabkan oleh perlakuan suhu yang berbeda dan pemberian 

asam dan garam yang digunakan. Menurut Sulthoniyah et al. (2012), tingkat 

kerusakan lemak bervariasi tergantung suhu yang digunakan. Semakin tinggi 

suhu yang digunakan, maka kerusakan lemak akan semakin meningkat. Menurut 

Aristyan et al. (2014), garam dapat memengaruhi aktivitas air bahan, sehingga 

dapat mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme. Penambahan asam asetat 

menurut Nurainy et al. (2008), memiliki kemampuan menghambat bakteri 

sehingga dapat menurunkan kadar lemak pada suatu bahan. 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% (P≤0,05) 

diperoleh F hitung suhu sebesar 0.166 (Sig. 0.858 ≥ 0.05), F hitung asam 

sebesar 0.713 (Sig. 0.584 ≥ 0.05) dan F hitung garam sebesar 467 (Sig. 0.682 ≥ 

0.05). Dari ketiga data tersebut didapatkan kesimpulan bahwa F hitung suhu, F 

hitung asam, dan F hitung garam tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

kadar lemak (F hitung < Ftabel 5%).  

 
4.7.3  Uji Kadar Abu Gravimetri 

Pada hasil uji kadar abu metode gravimetri didapatkan hasil seperti pada 

Tabel 16 dan diagram rata-rata hasil uji kadar abu pada Gambar 15. Sedangkan 

hasil analisis sidik ragam dapat dilihat pada Lampiran 30. 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Tabel 16. Hasil uji kadar abu gravimetri 

Baris 
Kolom (Asam) 

Jumlah 
(TB) 

Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Suhu 0°C (1) 2.15B11 9.18C21 1.57A31 12.9 4.30 
Suhu 15°C (2) 9.27C12 1.31A22 1.84B32 12.42 4.14 
Suhu 30°C (3) 1.26A13 1.63B23 9.28C33 12.17 4.06 

Jumlah (TK) 12.68 12.12 12.69 37.49 12.50 

Perlakuan 

Kolom (Asam) 
Jumlah 

(TP) 
Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Garam 0.1% (A) 1.26A13 1.31A22 1.57A31 4.14 1.38 
Garam 1% (B) 2.15B11 1.63B23 1.84B32 5.62 1.87 
Garam 10% (C) 9.27C12 9.18C21 9.28C33 27.73 9.24 

Jumlah (TK) 12.68 12.12 12.69 37.49 12.50 

Kontrol  Negatif 1.29  

Kontrol Positif 1.35  

Keterangan : Nilai rata-rata dari 3 kali ulangan  
  

Sumber: Data primer, 2018 

 

Berdasarkan uji kadar abu pada sampel kontrol positif dan kontrol negatif, 

didapatkan hasil bahwa kontrol positif memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 

sebesar (1.35%) dari pada kontrol negatif yaitu sebesar (1.29%). Sampel kontrol 

negatif merupakan sampel ikan lele sehat, sedangkan kontrol positif merukapan 

ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda. Dari hasil tersebut menunjukan 

bahwa kadar abu pada daging ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda 

lebih tinggi dari pada ikan kontrol negatif atau ikan sehat. Menurut Sundari et al. 

(2015), Kandungan abu ada hubungannya dengan minelar suatu bahan. 

kandungan abu pada suatu bahan pangan menunjukan terdapatnya kandungan 

mineral anorganik pada bahan pangan. Jika dibandingkan dengan kadar air pada 

daging ikan sehat memiliki nilai sebesar 75.50% sedangkan daging ikan yang 

terinfeksi Edwardsiella tarda memiliki nilai 77.66% sehingga mengakibatkan 

kadar abu menggalami kenaikan. Jumlah bakteri dapat dilihat  pada uji TPC pada 

lampiran 36. 
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Gambar 15. Diagram rata-rata uji kadar abu 

(Data Primer, 2018) 

Hasil uji kadar abu  tertinggi didapatkan pada perlakuan konsentrasi 

garam 10%, dengan pengondisian asam malat 5% dan suhu 30°C sebesar 

9.28%. Sedangkan hasil kadar abu terendah didapatkan pada perlakuan 

konsentrasi garam 0,1%, dengan pengondisian asam sitrat 5% dan suhu 30°C 

sebesar  1.26%. Jika dibandingkan dengan kontrol positif sebasar 1.35% nilai 

kadar abu dengan perlakuan rata-rata mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan 

karena penambahan bahan-bahan dalam daging bisa mempengaruhi tinggi 

rendahnya kadar abu. 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% (P≤0,05) 

diperoleh F hitung suhu sebesar 9.592 (Sig. 0.094 ≥ 0.05), F hitung asam 

sebesar 11.471(Sig. 0.80 ≥ 0.05) dan F hitung garam sebesar 26.845 (Sig. 0.036 

≤ 0.05). Dari ketiga data tersebut didapatkan kesimpulan bahwa F hitung suhu 

dan F hitung asam  tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar abu (F 

hitung < Ftabel 5%). Sedangkan pada F hitung garam  memberikan pengaruh 

nyata terhadap kadar abu (F hitung > F tabel ),sehingga perlu dilakukan uji lanjut.  

Asam Sitrat Asam Asetat Asam Malat

Garam 0.1% (A) 1.26 1.31 1.57

Garam 1% (B) 2.15 1.63 1.84

Garam 10% (C) 9.27 9.18 9.28
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Berdasarkan hasil analisis uji lanjut (Post Hoc Tukey HSD) atau uji BNJ 

(Beda Nyata Jujur) yang dianalisis dengan aplikasi SPSS 20 pada uji kadar abu, 

didapatkan hasil seperti pada Tabel 17 dan Lampiran 30. 

Tabel 17. Hasil uji lanjut kadar abu gravimetri 

Parameter Perlakuan Rata-Rata 

Suhu 

0°C 18.2033a 

15°C 19.4900a 

30°C 19.9400a 

Asam 

Malat 5% 18.2467a 

Sitrat 5% 19.1700a 

Asetat 5% 20.2167a 

Garam 

10% 17.4767a 

0,1% 19.9467b 

1% 20.2100b 

 
Sumber: Data Primer, 2018 

 

Dari Tabel 17 dapat diketahui bahwa daging ikan lele yang telah terinfeksi 

bakteri Edwardsiella tarda setelah diberi perlakuan. Pada perbedaan suhu, tidak 

terdapat pengaruh nyata antar suhu. Pada perbedaan jenis asam, tidak terdapat 

pengaruh perbedaan nyata antar asam. Sedangkan pada perbedaan konsentrasi 

garam, terdapat pengaruh perbedaan yang nyata pada antara konsentrasi garam 

10% dengan konsentarsi 0,1% dan 1%. 

Peningkatan kadar abu dapat disebabkan oleh perlakuan penambahan 

garam yang digunakan. Menurut Sari et al. (2013), menyatakan bahwa dengan 

meningkatkan waktu pengasinan maka akan meningkatkan kadar garam dan 

kadar abu. Peningkatan kadar abu putih telur akan menurunkan nilai aktivitas 

airnya, karena garam yang terdapat dalam abu bersifat mudah menyerap air 

(higroskopis). Menurut Winata et al. (2015), peningkatan kadar garam produk 

akan menigkatkan kadar abu produk karena garam terdiri dari ion Na+  dan Cl- 

serta dapat menjadi prekusor abu yang merupakan residu anorganik dari 

pembakaran bahan-bahan organik.  
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4.7.4  Uji Kadar Air Gravimetri 

Pada hasil uji kadar air metode gravimetri didapatkan hasil seperti pada 

Tabel 18 dan diagram rata-rata hasil uji kadar air pada Gambar 16. Sedangkan 

hasil analisis sidik ragam dapat dilihat pada Lampiran 31. 

Tabel 18. Hasil uji kadar air gravimetri 

Baris 

Kolom (Asam) 
Jumlah 

(TB) 
Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Suhu 0°C (1) 76.37B11 70.28C21 76.80A31 223.45 74.48 

Suhu 15°C (2) 71.19C12 73.69A22 77.21B32 222.09 74.03 
Suhu 30°C (3) 78.59A13 73.47B23 71.22C33 223.28 74.43 

Jumlah (TK) 226.15 217.44 225.23 668.82 222.94 

Perlakuan 

Kolom (Asam) 
Jumlah 

(TP) 
Rata-
Rata 

Asam 
Sitrat(1) 

Asam 
Asetat (2) 

Asam 
Malat (3) 

Garam 0.1% (A) 78.59A13 73.69A22 76.80c31 229.08 76.36 
Garam 1% (B) 76.37B11 73.47B23 77.21c32 227.05 75.68 
Garam 10% (C) 71.19C12 70.28C21 71.22c33 212.69 70.90 

Jumlah (TK) 226.15 217.44 225.23 668.82 222.94 

Kontrol  Negatif 75.50  

Kontrol Positif 77.66  

Keterangan : Nilai rata-rata dari 3 kali ulangan   
 
Sumber: Data primer, 2018 

Berdasarkan uji kadar air pada sampel kontrol positif dan kontrol negatif, 

didapatkan hasil bahwa kontrol positif memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 

sebesar (77.66%) dari pada kontrol negatif yaitu sebesar (75.50%). Sampel 

kontrol negatif merupakan sampel ikan lele sehat, sedangkan kontrol positif 

merukapan ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda. Dari hasil tersebut 

menunjukan bahwa kadar air pada daging ikan lele yang telah terinfeksi 

Edwardsiella tarda lebih tinggi dari pada ikan kontrol negatif atau ikan sehat. 

Semakin rendah kadar air suatu bahan, maka akan semakin baik juga untuk 

mutu bahan pangan dikarenakan dapat memperkecil media pertumbuhan 

mikroba yang dapat menurunkan mutu (Fitri et al., 2016). Peningkatan nilai  

kadar air menurut Wala et al. (2016), disebabkan oleh adanya aktivitas mkroba 
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dalam daging. Kadar air yang meningkat dipengaruhi oleh jumlah bebas yang 

terbentuk sebagai hasil samping dari aktivitas mikroba.  

 

Gambar 16. Diagram rata-rata uji kadar air 
(Data Primer, 2018) 

 
Hasil uji kadar air  tertinggi didapatkan pada perlakuan konsentrasi garam 

0,1%, dengan pengondisian asam sitrat 5% dan suhu 30°C sebesar 78.59%. 

Sedangkan hasil kadar air terendah didapatkan pada perlakuan konsentrasi 

garam 10%, dengan pengondisian asam asetat 5% dan suhu 0°C sebesar  

70.28%. Jika dibandingkan dengan kontrol positif sebasar 77.66% nilai kadar air 

dengan perlakuan rata-rata mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena 

penambahan bahan-bahan dalam daging bisa mempengaruhi tinggi rendahnya 

kadar air. Penurunan kadar air dapat disebabkan oleh penambahan asam 

perlakuan garam yang digunakan. Menurut Paparang (2013), menurunnya kadar 

air tersebut disebabkan karena semakin besar kadar garam yang diberikan maka 

semakin banyak air yang akan ditarik oleh ion garam. Menurut Petalia et al. 

(2017), Penggunaan asam dapat menurunkan pH yang dapat menyebabkan 

penurunan daya mengikat air pada jaringan daging ikan sehingga air dapat 

Asam Sitrat Asam Asetat Asam Malat

Garam 0.1% (A) 78.59 73.69 76.8

Garam 1% (B) 76.37 73.47 77.21

Garam 10% (C) 71.19 70.28 71.22
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keluar dari dagng ikan yang menyebabkan kadar air dalam daging ikan akan 

mengalami penurunan 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% (P≤0,05) 

diperoleh F hitung suhu sebesar 0.074 (Sig. 0.931 ≥ 0.05), F hitung asam 

sebesar 3.093 (Sig. 0.244 ≥ 0.05) dan F hitung garam sebesar 10.783(Sig. 0.085 

≥ 0.05). Dari ketiga data tersebut didapatkan kesimpulan bahwa F hitung suhu, F 

hitung asam,   dan  F hitung garam tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

kadar air (F hitung < Ftabel 5%).  

4.8  Uji Organoleptik  

4.8.1  Kenampakan 

Pada hasil uji organoleptik parameter kenampakan mengunakan metode 

uji skoring didapatkan hasil seperti pada Tabel 19 dan diagram rata-rata hasil uji 

organoleptik parameter kenampakan pada Gambar 17. Sedangkan hasil uji 

statistik kenampakan dapat dilihat pada Lampiran 32. 

Tabel 19. Hasil uji organoleptik parameter kenampakan 
 

Asam 
Asam Sitrat 5% Asam Asetat  5% Asam Malat 5% 

Garam 

Garam 0.1% 4.88 5.07 5.93 
Garam 1% 6.13 5.87 5.40 
Garam 10% 6.07 5.33 6.27 

Kontrol Negatif 7.8 

Kontrol Positif 5.67 

 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan uji organoleptik parameter kenampakan pada sampel kontrol 

positif dan kontrol negatif, didapatkan hasil bahwa kontrol positif memiliki nilai 

yang lebih rendah yaitu sebesar 5.67±1.9 dari pada kontrol negatif yaitu sebesar 

7.80±0.77. Sampel kontrol negatif merupakan sampel ikan lele sehat, sedangkan 

kontrol positif merukapan ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda. Dari 
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hasil tersebut menunjukan bahwa organoleptik parameter kenampakan pada 

daging ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda lebih rendah dari pada 

ikan kontrol negatif atau ikan sehat. Menurut Litaay et al. (2017), Ikan yang masih 

segar memiliki kenampakan daging cerah, tidak kusam, tetapi kenampakan ini 

makin suram warnanya akibat ditimbulkanya lendir sebagai akibat berlansungnya 

proses biokimia lebih lanjut dan perkembangnya mikroba. Menurut SNI (2006), 

tentang spesifikasi ikan segar harus memiliki nilai kenampakan minimal 7. 

Berdasarkan hasil analisis Friedman pada taraf 5% (P≤0,05) untuk 

sampel kontrol negatif dan kontrol positif diperoleh X2 hitung sebesar 11.00 (Sig. 

0.001 ≤ 0.05). Dari data tersebut menunjukkan bahwa perlakuan penginfekisan 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kontrol atau ikan segar (X2 hitung > 

X2 tabel 5%). Hal tersebut menunjukan pada organoleptik parameter bau 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kontrol negatif dan kontrol positif. 

Grafik hasil uji organoleptik parameter kenampakan dapat dilihat pada Gambar 

17.  

 
Gambar 17. Diagram rata-rata uji organoleptik kenampakan 

(Data Primer, 2018) 

Asam Sitrat Asam Asetat Asam Malat

Garam 0,1% 4.88 5.07 5.93

Garam 1% 6.13 5.87 5.40

Garam 10% 6.07 5.33 6.27
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Hasil analisis Fridman menunjukkan bahwa nilai kenampakan tertinggi 

sebasar 6.10 yaitu pada perlakuan konsentrasi garam 10% dengan pengondisian 

asam malat 5%. Sedangkan hasil kenampakan terendah sebesar 3.43 pada 

perlakuan konsentrasi garam 1% dengan pengondisian asam sitrat 5%. Dari hasil 

pengujian dapat diketahui bahwa sampel dengan perlakuan konsentrasi garam 

10% dengan asam malat 5% dinilai panelis memiliki kenampakan yang paling 

baik yaitu memiliki warna yang paling cerah. Sedangkan dari hasil pengujian 

perlakuan konsentrasi garam 1% dengan asam sitrat 5% dinilai panelis memiliki 

kenampakan yang paling buruk yaitu memiliki warna yang agak pudar dan 

kusam.  

 Jika dibandingkan dengan kontrol positif sebesar 5.67diperoleh nilai rata-

rata pada parameter kenampakan perlakuan mengalami kenaikan. Hal ini 

disebabkan karena penambahan bahan yang dapat meningkatkan nilai 

kenampakan seperti asam dan garam.  Menurut Sutrisna et al. (2015), asam 

asetat memiliki aktivitas antimikroba yang lebih tinggi dari asam laktat. Asam 

organik dari BAL sebagai antibakteri memiliki kemampuan untuk menurunkan 

pH, turunnya pH dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Hal ini 

menunjukan bahwa penambahan asam dan garam dapat menaikan nilai 

kenampakan pada daging ikan. 

Berdasarkan hasil analisis Friedman pada taraf 5% (P≤0,05) untuk 

sampel perlakuan diperoleh X2 hitung sebesar 11.979 (Sig. 0.152 ≥ 0.05). Dari 

data tersebut menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap nilai kenampakan (X2 hitung < X2 tabel 5%). 

 
4.8.2  Bau 

Pada hasil uji organoleptik parameter bau mengunakan metode uji 

skoring didapatkan hasil seperti pada Tabel 20 dan diagram rata-rata hasil uji 
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organoleptik parameter bau pada Gambar 18. Sedangkan hasil uji statistik bau 

dapat dilihat pada Lampiran 33. 

Tabel 20. Hasil uji organoleptik parameter bau 
 

Asam  
Asam Sitrat  5% Asam Asetat  5% Asam Malat 5% 

 Garam 

Garam 0.1% 5.13 5.13 5.33 

Garam 1% 5.67 5.80 3.33 

Garam 10% 5.60 5.47 4.80 

Kontrol Negatif 7.67 

Kontrol Positif 4.60 

 
Sumber : Data Primer, 2018 
 

Berdasarkan uji organoleptik parameter bau pada sampel kontrol positif 

dan kontrol negatif, didapatkan hasil bahwa kontrol positif memiliki nilai yang 

lebih tinggi yaitu sebesar (4.60) dari pada kontrol negatif yaitu sebesar (7.67). 

Sampel kontrol negatif merupakan sampel ikan lele sehat, sedangkan kontrol 

positif merukapan ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda. Dari hasil 

tersebut menunjukan bahwa hasil uji organoleptik parameter bau pada daging 

ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda lebih tinggi dari pada ikan 

kontrol negatif atau ikan sehat. Bau amoniak menurut Litaay et al. (2017), 

merupakan hasil samping penguraian protein dari aktivitas bakteri, sehingga 

hubungan jumlah bakteri dengan amoniak yang terbentuk berbanding lurus. 

Menurut Wiradimadja et al. (2017), semakin tinggi kandungan air yang ada dalam 

produk, maka dapat mempercepat penurunan mutu. Apabila dilihat dari kadar air, 

kadar air ikan yang terinfeksi bakteri lebih tinggi yaitu sebesar 77.66% 

sedangkan ikan sehat sebesar 75.50%. Menurut SNI (2006), tentang spesifikasi 

ikan segar harus memiliki nilai bau minimal 7.  

Berdasarkan hasil analisis Friedman pada taraf 5% (P≤0,05) untuk 

sampel kontrol negatif dan kontrol positif diperoleh X2 hitung sebesar 10.28 (Sig. 
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0.001 ≤ 0.05). Dari data tersebut menunjukkan bahwa perlakuan penginfekisan 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kontrol atau ikan segar (X2 hitung > 

X2 tabel 5%). Hal tersebut menunjukan pada organoleptik parameter 

kenampakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kontrol negatif dan 

kontrol positif. Grafik hasil uji organoleptik parameter kenampakan dapat dilihat 

pada Gambar 18 .  

 

Gambar 18. Diagram rata-rata uji organoleptik bau 

(Data Primer, 2018) 

 
 Hasil analisis Fridman menunjukkan bahwa nilai bau tertinggi sebasar 5.63 

yaitu pada perlakuan konsentrasi garam 0,1% dengan pengondisian asam asetat 

5%. Sedangkan hasil bau terendah sebesar 4.33 pada perlakuan konsentrasi 

garam 10% dengan pengondisian asam malat 5%. Dari hasil pengujian dapat 

diketahui bahwa sampel dengan perlakuan konsentrasi garam 0,1% dengan 

asam asetat 5% dinilai panelis memiliki bau yang paling baik yaitu memiliki bau 

segar (netral). Sedangkan dari hasil pengujian perlakuan konsentrasi garam 10% 

dengan asam malat 5% dinilai panelis memiliki bau yang paling buruk yaitu 

memiliki bau amis atau bau ammonia.   
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Garam 1% 5.67 5.80 5.33

Garam 10% 5.60 5.47 4.80
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 Jika dibandingkan dengan kontrol positif sebesar 4.60 diperoleh nilai rata-

rata pada parameter bau perlakuan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan 

karena penambahan bahan yang dapat meningkatkan nilai bau. Menurt Zulpa et 

al. (2013), semakin tinggi kadar garam, maka semakin rendah pula kadar lemak 

yang terkandung dalam ikan. Pengurangan kadar lemak merupakan hal yang 

menguntungkan dalam mengurangi bau tengik atau ammonia dan 

memperpanjang masa simpan ikan asap. Hal ini menunjukan bahwa 

penambahan konsentrasi garam dapat menaikan nilai bau pada daging ikan.  

Berdasarkan hasil analisis Friedman pada taraf 5% (P≤0,05) untuk 

sampel perlakuan diperoleh X2 hitung sebesar 3.90 (Sig. 0.865 ≥ 0.05). Dari data 

tersebut menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap nilai bau (X2 hitung < X2 tabel 5%). 

4.8.3 Tekstur 

Pada hasil uji organoleptik parameter tekstur mengunakan metode uji 

skoring didapatkan hasil seperti pada Tabel 21 dan diagram rata-rata hasil uji 

organoleptik parameter tekstur pada Gambar 19. Sedangkan hasil uji statistik 

tekstur dapat dilihat pada Lampiran 34. 

Tabel 21. Hasil uji organoleptik  parameter tekstur 

Asam  
Asam Sitrat 5% Asam Asetat  5% Asam Malat 5% 

Garam 

Garam 0.1% 5.60 7.07 5.27 

Garam 1% 7.20 5.40 5.14 

Garam 10% 4.47 5.87 5.93 

Kontrol Negatif 7.87 

Kontrol Positif 3.67 

Sumbel : Data Primer, 2018 
 

Berdasarkan uji organoleptik parameter tekstur pada sampel kontrol 

positif dan kontrol negatif, didapatkan hasil bahwa kontrol positif memiliki nilai 
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yang lebih tinggi yaitu sebesar (3.67%) dari pada kontrol negatif yaitu sebesar 

(7.87%). Sampel kontrol negatif merupakan sampel ikan lele sehat, sedangkan 

kontrol positif merukapan ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda. Dari 

hasil tersebut menunjukan bahwa hasil uji organoleptik parameter tekstur pada 

daging ikan lele yang telah terinfeksi Edwardsiella tarda lebih tinggi dari pada 

ikan kontrol negatif atau ikan sehat.  Penurunan nilai tekstur disebabkan karena 

adanya bakteri Edwardsiella tarda  dalam daging sehingga menyebabkan tekstur 

semakin lembek. Menurut Winata et al. (2015), kadar air merupakan karakteristik 

yang sangat penting pada bahan pangan, karena air dapar mempengaruhi 

penampakan , tekstur, dan citarasa. Jika dibandingkan dengan kadar air pada 

daging sehat memiliki nilai sebesar 75.50% sedangkan daging ikan yang 

terinfeksi Edwardsiella tarda memiliki nilai 77.66%. Menurut SNI (2006), tentang 

spesifikasi ikan segar harus memiliki nilai tekstur minimal 7. 

Berdasarkan hasil analisis Friedman pada taraf 5% (P≤0,05) untuk 

sampel kontrol negatif dan kontrol positif diperoleh X2 hitung sebesar 15.00 (Sig. 

0.000  ≤ 0.05). Dari data tersebut menunjukkan bahwa penginfekisan daging ikan 

lele memberikan pengaruh yang nyata terhadap kontrol atau ikan segar (X2 

hitung > X2 tabel 5%). Hal tersebut menunjukan pada organoleptik parameter 

tekstur terdapat perbedaan yang signifikan antara kontrol negatif dan kontrol 

positif. Grafik hasil uji organoleptik parameter tekstur dapat dilihat pada Gambar 

19 berikut. 
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Gambar 19. Diagram rata-rata uji organoleptik tekstur 

(Data Primer, 2018) 
 

 Hasil analisis Fridman menunjukkan bahwa nilai tekstur tertinggi sebasar 

7.23  yaitu pada perlakuan konsentrasi garam 10% dengan pengondisian asam 

sitrat 5%. Sedangkan hasil tekstur terendah sebesar 2.97 pada perlakuan 

konsentrasi garam 0,1% dengan pengondisian asam sitrat 5%. Dari hasil 

pengujian dapat diketahui bahwa sampel dengan perlakuan konsentrasi garam 

10% dengan asam sitrat 5% dinilai panelis memiliki tekstur yang paling baik yaitu 

memiliki tekstur yang paling sehat dimana biasanya agak padat, sedikit kenyal 

dan elastis . Sedangkan dari hasil pengujian perlakuan konsentrasi garam 1% 

dengan asam sitrat 5% dinilai panelis memiliki tekstur yang paling buruk yaitu 

memiliki bau yang lunak, lembek dan kurang elastis.  

 Jika dibandingkan dengan kontrol positif sebesar 3.67 diperoleh nilai rata-

rata pada parameter tekstur perlakuan mengalami kenaikan. Nilai tekstur 

menurut Prasetyo et al. (2013), juga ditentukan oleh pH dan WHC. Nilai pH yang 

tinggi mengakibatkan WHC semakin besar sehingga kandungan air semakin 

banyak dan daging akan relatif lebih lunak.  Menurut Pursudarsono et al. (2015), 

Asam Sitrat Asam Asetat Asam Malat

Garam 0,1% 5.60 7.07 5.27

Garam 1% 7.20 5.40 5.14

Garam 10% 4.47 5.87 5.93
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penambahan garam menyebabkan persentase air menurun karena garam 

menyerap air dalam daging sehingga kadar air dapan menurun. Hal ini 

menunjukan bahwa penambahan konsentrasi garam dapat menaikan nilai tekstur 

pada daging ikan. 

Berdasarkan hasil analisis Friedman pada taraf 5% (P≤0,05) untuk 

sampel perlakuan diperoleh X2 hitung sebesar 32.54 (Sig. 0.000 ≤ 0.05). Dari 

data tersebut menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap nilai bau (X2 hitung < X2 tabel 5%). Hasil uji lanjut 

Wilcoxon untuk membedakan pengaruh perbedaan antar sampel dapat dilihat 

pada Lampiran 35. 
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5. PENUTUP  

5.1  Kesimplan 

Berdasarkan hasil penelitian didaptkan kesimpulan bahwa pengaruh 

perlakuan konsentrasi garam berbeda dengan pengondisian jenis asam dan 

suhu yang berbeda terhadap daging ikan lele (Clarias sp.) yang terinfeksi 

Edwardsiella tarda tidak perbengaruh nyata terhadap sifat fisik teksur, namun 

pada uji warna ada sebagian yang berpengaruh terhadap sifat warna yaitu (a) 

sedangkan pada (L,b) tidak berpengaruh nyata terhadap sifat fisik waran daging 

ikan lele terinfeksi Edwardsiella tarda. Pada komponen gizi (abu dan protein) 

perlakuan garam perpengaruh terhadap kadar protein dan kadar abu sedangkan 

pada kadar air dan kadar lemak tidak berpengaruh terhadap daging ikan lele 

yang terinfeksi Edwardsiella tarda. Secara umum daging yang terinfeksi 

Edwardsiella tarda menggalami penurunan mutu. Rata-rata skor yang diberikan 

dari panelis untuk uji organoleptik (kenampakan,bau,tekstur) adalah 5. 

Sedangkan pada penggamatan daging ikan yang terinfeksi Edwardsiella tarda 

dengan Scanning Electron Microscope pada pembesaran 500 kali menunjukan 

adanya perubahan pada daging ikan lele yang terinfeksi Edwardsiella tarda 

mengalami keretakan dan penggerasan daging. 

 
5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah perlu  

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pengolahan daging yang terinfeksi 

Edwardsiella tarda bila dimasak dengan suhu tinggi apa masih aman bila 

dikonsumsi oleh manusia. 
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