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III. METODE PENELITIAN 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
 
 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknik Pengolahan 
Hasil Pertanian, Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 
sampai dengan Desember 2011. 
 
 

3.2 Alat dan Bahan 
 
 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Ice Bank, untuk mengkondisikan air pada suhu terkontrol 
yang diinginkan. 
2. Termometer, untuk mengukur suhu awal dan akhir 
bahan. 
3. Timbangan, untuk mengukur berat sampel bahan yang 
digunakan untuk proses penelitian. 
4. Wadah bahan, tempat perlakuan pengawetan ikan 
dengan teknologi ice bank. 
 
 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ikan laut 
yang masih segar . 
 
 

3.3 Rancangan Fungsional 
 

Piranti teknologi ice bank terdiri dari beberapa 
komponen, antara lain : 

 



32 

 

1. Sumber Tegangan AC 
Sumber tegangan AC yang digunakan langsung dari PLN, 
yang berfungsi sebagai sumber tegangan masukan. 
2. Ice Bank 
Instrumen penghasil air dingin ini terdiri dari beberapa 
komponen utama, berupa kompresor, kondensor, filter dan 
drier, pipa kapiler, dan evaporator. 
3. Ruang Perlakuan 
Merupakan suatu wadah yang dimana terjadi pendinginan 
bahan dengan menggunakan air dingin. Ruang perlakuan 
ini berbentuk kotak/box yang terbuat dari bahan stereoform. 
Dimensi dari ruang perlakuan ini yaitu memiliki tinggi 34 cm, 
panjang 52 cm, dan lebar 37 cm. 
 
 

3.4 Metode Penelitian 
 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
pendekatan teoritis dengan prinsip pendinginan bahan 
berprotein (konveksi, radiasi, konduksi). Aspek yang diteliti 
meliputi suhu dan kesimbangan energi. Jumlah sampel 
yang digunakan yaitu 3 jenis ikan dengan berat antara 250 - 
300 gram. 

Penelitian ini dilakukan dengan dua perlakuan, yaitu 
perlakuan suhu dimana suhu yang diamati 40C, 60C, 80C 
dan perlakuan beda jenis ikan yang digunakan antara lain: 
ikan tongkol, kakap, dan tuna yang disesuaikan pada tiap 
variabel untuk mendapat  kombinasi yang terbaik pada 
penyimpanan. 
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3.5 Pelaksanaan Penelitian 
 
 

Penelitian ini dilakukan dengan dua perlakuan, yaitu 
perlakuan variabel suhu dan perlakuan penambahan garam 
pada tiap variabel. Perlakuan pertama untuk menentukan 
suhu terbaik yang di dapat pada penyimpanan ikan dengan 
ice bank. Penelitian kedua bermaksud mengupayakan 
kekurangan yang ada pada ice bank agar diperoleh hasil 
yang maksimal. Diagram alir proses pelaksanaan dapat 
dilihat pada Gambar 11. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan urutan 
sebagai berikut : 
1. Alat dan bahan dipersiapkan 
2. Massa dari ikan yang akan diberi batas maksimum 

sebesar 500 gram 
3. Proses perlakuan dengan teknologi ice bank diawali 

dengan memasukkan air ke dalam kotak/box 
secukupnya kira-kira sampai keseluruhan bagian tubuh 
ikan tenggelam. Selanjutnya disimpan pada refrigeran 
dengan suhu terkontrol, proses perlakuan  pada ikan 
terjadi secara langsung dengan kombinasi antara waktu 
dan suhu pada perlakuan 

4. Selama perlakuan diamati perubahan ikan yang 
dikenakan perlakuan dengan ice bank secara berkala 
(setiap hari). Parameter kualitas yang dimati meliputi pH 
dan kulitas organoleptik (warna, bau,dan tekstur) 

5. Data yang diperoleh dicatat dan diolah. 
 
 

3.6 Pengamatan dan Analisa Data 
 
 

Pengamatan yang dilakukan pada ikan yaitu 
pengamatan parameter kualitas ikan selama 
penyimpanan. Kualitas organoleptik (rupa, aroma, dan 
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kenampakan) serta parameter kualitas yang meliputi pH 
diamati pada produk yang memperoleh perlakuan 
penyimpanan. 

Sebelum pengamatan terhadap kualitas ikan, 
dilakukan pengamatan terhadap suhu awal (sebelum 
perlakuan dengan ice bank) dan suhu akhir ikan (setelah 
perlakuan dengan ice bank). Pengukuran suhu awal dan 
akhir ikan, ditujukan untuk mengetahui perubahan suhu 
apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan selama 
proses pendinginan dengan menggunakan ice bank. 

 
 
3.6.1 Penentuan Nilai pH 

 
 

Penentuan nilai pH dilakukan dengan 
menggunakan pH meter dengan cara dikalibrasi terlebih 
dahulu. Sampel ikan sebanyak 10 gram diblender 
kemudian dihomogenisasi dengan 90 ml air destilat. 
Larutan pH homogenat diukur dengan pH meter yang 
sebelumnya dikalibrasi dengan buffer standar pH 4 dan 7 
(Apriyantono, 1989). 

 
 
 

3.6.2 Uji Organoleptik 
 
 

Uji organoleptik yaitu menggunakan panca indera 
pengamat guna menilai fakktor-faktor mutu yang 
umumnya dikelompokkan atas faktor rupa (appearance), 
bau (odor), cita rasa (flavor), dan teksturnya (texture) atau 
konsistensi dari ikan untuk setiap faktor (rupa, bau, dan 
seterusnya) diamati kondisi ikan secara keseluruhan 
termasuk semua bagian-bagian ikan yang mengalami 
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perubahan penurunan mutu, insang, lendir, permukaan, isi 
perut, dan organ penting seperti ginjal, dan lain-lain, 
sayatan daging, kulit, sisik, selaput rongga, perut dan lain-
lain. 

Metode yang digunakan dalam pengujian 
organoleptik adalah scoring test, yaitu menggunakan skala 
angka. Dari data yang diperoleh, dilakukan penilaian 
kesegaran ikan dengan kriteria sebagai berikut : 
Segar : nilai organoleptik berkisar antara 7-9 
Agak segar : nilai organoleptik berkisar antara 4-6 
Tidak segar : nilai organoleptik berkisar antara 1-3 
 

 
3.6.3 Umur Simpan 

 
 

Umur simpan ikan yang telah memperoleh 
perlakuan teknologi ice bank dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan kinetika reaksi berdasarkan 
orde reaksi 1. Persamaan yang digunakan dapat 
dijelaskan sebagai berikut. 

ts= k
QQ elnln 0 −   .........................................  (18) 

Q0        = mutu akhir 
eQ     = mutu awal 

k       = konstanta laju penurunan mutu 
ts       = waktu umur simpan 
 
 
 

3.6.4 Kesimbangan Energi 
Keseimbangan energi digunakan untuk 

mengetahui banyaknya kehilangan energi atau energi 
yang masuk  dan keluar yang terjadi pada proses 
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penyimpanan. Persamaan yang digunakan dapat 
dijelaskan sebagai berikut  

Q = m x Cp x ʌT .....................................  (19) 
Dimana Q   = energi (J) 
Mo = massa awal (kg) 
M1  = massa akhir (kg) 
Cp = kalor jenis (Kj/Kg k) 
T  = temperatur (0K), dan 
ʌQ     = energi yang hilang saat proses dalam 

sistem (J) 
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Analisa Data 

Pengamatan parameter kualitas 
secara berkala (setiap hari) 

Data 

Mulai 

Sterilisasi alat yang digunakan 

Ikan 
- Pengukuran volume 

dan suhu awal 
 

Perlakuan teknologi ice bank sesuai 
kombinasi perlakuan 

Pengukuran suhu akhir  
ikan 

Persiapan alat dan bahan 

Selesai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Diagram Alir Proses Pelaksanaan Penelitian   
 


