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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 
4.1  Penanganan Saat di Kapal  
 
 

Proses penanganan pascapanen (first handling) di kapal 
telah banyak dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu 
penggolongan hasil tangkapan menurut jenis dan ukuran, 
perlindungan dan pendinginan hasil tangkapan, pemeliharaan 
suhu rendah sekitar 0 ºC pada seluruh mata rantai, menerapkan 
prinsip kebersihan dan kesehatan (sanitasi dan higienis) pada 
seluruh mata rantai dengan menggunakan air dan es yang 
bersih serta senantiasa memperhatikan faktor waktu dengan 
bekerja secara cepat. Ikan melalui proses perendaman di air 
dingin dalam blong. Hal ini seperti prinsip penanganan dengan 
sistem ALDI (air laut dibubuhi es) yaitu dengan cara merendam 
segera hasil tangkapan ke dalam air laut dingin dalam wadah 
yang kedap air dan kemudian ditutup rapat. Dengan cara 
demikian suhu pusat ikan dapat diturunkan cepat mendekati 
suhu 0 ºC, sehingga ikan dapat ditahan lebih lama dalam 
periode prerigor dan rigormortis, yang berarti akan dapat 
memperpanjang daya simpan selanjutnya (Nasran, 1988). 

Tetapi ada pula proses yang tidak dilakukan oleh para 
anak buah kapal, yaitu tidak menghilangkan sumber 
pembusukan pada ikan seperti isi perut dan insang, hal ini tidak 
dilakukan karena ada ikan  yang didapatkan berukuran 20–35 
cm sehingga cukup kecil untuk dibuang insang dan isi perutnya, 
juga pasar menginginkan ikan segar dalam bentuk utuh. Proses 
pemasukkan ikan ke dalam plastik satu per satu tidak digunakan 
sarung tangan untuk mencegah kontaminasi langsung terhadap 
ikan. 
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4.2 Kualitas Organoleptik 
 
 

Parameter atau kriteria untuk menentukan kesegaran 
ikan dapat dilakukan salah satunya dengan penentuan nilai 
organoleptik. Cara organoleptik adalah cara penilaian dengan 
mempergunakan indra manusia. Pengujian organoleptik pada 
penelitian ini tertuju pada kenampakan mata, insang, dan 
konsistensi. 
Tabel 2. Hasil Uji Organoleptik pada mata, insang, dan 

konsistensi 

Karakteristik Organoleptik 
Tahapan Proses Penanganan 

40C 60C 80C 

Mata 8.47 7.53 5 

Insang 8.33 7.37 5.7 

Konsistensi 8.33 7.53 5 

Keseluruhan 8.38 7.48 5.23 
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Gambar 13. Nilai Tekstur Mata 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 14. Nilai Tekstur Insang 
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Gambar 15. Nilai Organoleptik Konsistensi 
 

 

Berdasarkan tabel 2 dan Gambar 13,14, dan 15 dapat 
dilihat bahwa nilai organoleptik dari setiap perlakuan cenderung 
menurun mulai dari suhu 4P

0
PC sampai suhu 8P

0
PC. Berdasarkan 

tabel 2 dapat dilihat bahwa pada perlakuan suhu 6P

0
PC sampai 

8P

0
PC memiliki persentase penurunan paling besar yaitu > 30%, 

dibandingkan pada perlakuan suhu 4P

0
PC sampai 6P

0
PC. 

Uji organoleptik dilakukan dengan mengamati 
kenampakan mata, insang, dan konsistensi. Nilai rata-rata 
organoleptik pada setiap proses perlakuan mengalami 
penurunan. Nilai organoleptik yang paling mendekati niali 9 
(paling segar) yaitu pada suhu 4P

0
PC lalu mengalami penurunan 

pada suhu 6P

0
PC dan 8P

0
PC. Hal ini dikarenakan perbedaan suhu 

pada proses penyimpanan sehingga kemunduran mutu ikan 
pada suhu 4P

0
PC menjadi lambat, ditandai dengan nilai 

organoleptik yang menurun lebih lama. Ikan dengan ukuran 
besar secara umum mengalami penurunan mutu yang lebih 
lambat sebab kandungan glikogen lebih banyak dibandingkan 
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dengan ikan yang ukurannya sedikit kecil, selain itu luas 
permukaan tubuh juga mempengaruhi proses penyerangan 
mikroorganisme. Ikan berbentuk pipih dapat disimpan lebih lama 
daripada ikan berbentuk bulat. 

 Proses perubahan pada ikan setelah mati terjadi karena 
aktivitas enzim dan mikroorganisme. Kedua hal itu 
menyebabkan tingkat kesegaran ikan menurun. Penurunan 
tingkat kesegaran ikan ini terlihat dengan adanya perubahan 
kimia, fisik, dan organoleptik pada ikan. Cepat atau lambatnya 
kemunduran mutu ikan dipengaruhi banyak faktor, baik faktor 
internal (cara mati) dan eksternal (penyimpanan). 

 
 

4.3 Perubahan Nilai pH 
 
 

Pada umumnya, ikan yang baru saja mati memiliki pH 
alkalin dan kemudian mencapai pH minimum pada saat rigor 
mortis sekitar 5.8 samapai 6.2. Fase rigor maksimum akan 
dicapai setelah ikan mati dengan kisaran nilai pH 6.2 sampai 
6.6. Setelah ikan mati, sirkulasi darah terhenti mengakibatkan 
runtutan perubahan yang terjadi dalam otot/jaringan ikan. 
Berawal dari terhentinya sirkulasi darah yang mengakibatkan 
terhentinya suplai O2 sehingga mempengaruhi metabolisme 
dalam tubuh. Pernapasan terhenti dan mengakibatkan 
terjadinya proses glikolisis yang mengubah glikogen menjadi 
asam laktat dan kemudian menurunkan pH tubuh sehingga 
membebaskan dan mengaktifkan katepsin (Eskin, 1990) 

 
Tabel 3 Nilai pH ikan berdasarkan suhu 

 
 
 suhu 40C suhu 60C suhu 80C 

Nilai pH Tertinggi 6.75 6.70 6.66 

Nilai pH Terendah 6.30 6.36 6.25 

Nilai pH Rata-rata 6.52 6.53 6.45 



44 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Nilai pH pada setiap perlakuan 

 

Berdasarkan tabel 3 dan gambar 16, dapat dilihat bahwa 
pada penyimpanan dengan suhu 4P

0
PC ikan mempunyai nilai pH 

yang berkisar antara 6.30 sampai 6.75. Pada penyimpanan 
dengan suhu 6P

0
PC nilai pH berkisar antara 6.36 sampai 6.70. 

Sedangkan pada perlakuan suhu 8 P

0
PC memiliki nilai pH berkisar 

6.25 sampai 6.66. 
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa perlakuan 

penyimpanan menunjukkan dengan ice bank tidak jauh berbeda 
dengan menggunakan es balok dan semakin lama waktu 
penyimpanan maka nilai pH ikan cenderung ikut lebih rendah. 
Kecepatan perubahan nilai pH dipengaruhi oleh banyaknya 
kandungan glikogen dalam daging. Kondisi stres menjelang 
kematian akan menyebabkan peningkatan aktivitas otot 
sehingga cadangn glikogen  pada daging berkurang (Robb. 
2002). Kecepatan penurunan pH juga dipengaruhi suhu yang 
digunakan untuk penyimpanan. Kecepatan penurunan pH akan 
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semakin lambat jika suhu yang digunakan rendah. Penurunan 
pH akan semakin cepat jika suhu yang digunakan tinggi (Price. 
1971). 

Nilai pH ikan pada penyimpanan dengan ice bank yang 
didapat mangalami penurunan pada tiap kenaikan suhu 
penyimpanan dan juga faktor perbedaan ukuran dan luas 
penampang ikan memberi pengaruh yang berbeda nyata pada 
tingkat kepercayaan 95% terhadap nilai pH. Hal ini disebabkan 
karena adanya perbedaan kandungan glikogen pada masing-
masing ukuran ikan. Terjadinya penurunan nilai pH ikan 
disebabkan proses aktivasi enzim katepsin dalam menguraikan 
protein daging ikan. Pada proses enzimatis, protein akan 
diuraikan menjadi pepton, polipeptida, dan asam-asam amino. 
Aksi enzimatis juga dapat menyebabkan perubahan dalam 
komponen-komponen flavor, perubahan warna daging 
(diskolorasi) dari warna asli menjadi coklat serta timbulnya 
akumulasi metabolit (Ilyas. 1983). 

 
 

4.4 Penentuan Umur Simpan Ikan 
 
 

Batas penerimaan yang digunakan pada perhitungan 
umur simpan ikan yang telah memperoleh perlakuan teknologi 
ice bank ditentukan dari parameter mutu kritis yang 
menyebabkan penurunan mutu ikan. Adapun mekanisme 
pemilihan parameter penentu batas penerimaan (batas tolak) 
ikan adalah sebagai berikut : 

- Bahan kontrol diamati kualitas organoleptiknya yang 
meliputi kenampakan mata, insang, dan konsistensi. 

- Apabila pada selang waktu tertentu, terjadi perubahan 
mutu organoleptik yang menyebabkan bahan tidak dapat 
diterima, maka selang waktu tersebut dianggap sebagai 
waktu batas penerimaan. Sedangkan parameter 
organoleptik yang sangat berpengaruh terhadap 
penerimaan bahan ditentukan sebagai parameter 
penentu batas penerimaan (batas tolak). 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diperoleh 
batas waktu penerimaan yaitu 48 jam. Parameter mutu kritis 
yang menyebabkan penurunan mutu atau penolakan ikan 
adalah aroma. Namun, parameter aroma ini tidak dapat 
diketahui nilainya sehingga harus diketahui parameter mutu lain 
yang juga berpengaruh terhadap perubahan aroma. Menurut 
Robertson (1993), banyak senyawa aroma ditemukan dalam 
makanan yang dimasak atau diproses yang terjadi sebagai hasil 
dari reaksi, umumnya untuk semua tipe makanan tanpa 
memperhatikan apakah senyawa – senyawa tersebut berasal 
dari binatang, tumbuhan, atau berasal dari mikroba. Reaksi – 
reaksi ini berlangsung ketika reaktan yang cocok memberikan 
dan menyediakan kondisi seperti panas, pH, dan ketersediaan 
cahaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan 
aroma dapat terjadi karena perubahan pH sehingga pH 
dijadikan sebagai parameter penentu batas penerimaan (batas 
tolak) ikan segar. 

Berdasarkan data pengamatan pH ikan kontrol, 
diperoleh nilai pH pada jam ke – 12 yaitu 6.5. Nilai batas 
penerimaan ini yang akan digunakan sebagai dasar dalam 
perhitungan umur simpan. Sedangkan nilai konstanta laju reaksi 
penurunan mutu ditentukan dari perhitungan sesuai rumus umur 
simpan pada kinetika reaksi orde 1. Nilai k yang diperoleh dari 
hasil perhitungan ternyata tidak jauh berbeda dari nilai k pada 
grafik eksponensial.  

Umur simpan ikan setelah penyimpanan dihitung 
dengan metode konvensional menggunakan rumus umur 
simpan berdasarkan reaksi orde 1. Pendugaan umur simpan 
didasarkan pada titik kritis yang menyebabkan penurunan mutu 
ikan, faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan 
pada produk pangan menjadi dasar dalam menentukan titik 
kritis umur simpan. Titik kritis ditentukan berdasarkan faktor 
utama yang sangat sensitif serta dapat menimbulkan terjadinya 
perubahan mutu produk selama distribusi, penyimpanan hingga 
siap dikonsumsi. Sedangkan menurut Robertson (1993), reaksi 
– reaksi kerusakan bahan makanan yang mengikuti reaksi orde 
satu mencakup pencoklatan non enzimatik, oksidasi lipid, 
kehilangan vitamin, dan produksi mikroba dari hilangnya aroma. 
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Perhitungan nilai konstanta laju reaksi penurunan mutu 
dan umur simpan dari masing – masing perlakuan penyimpanan 
secara jelas dapat dilihat pada Lampiran 9. Hasil perhitungan 
nilai k dan umur simpan ikan yang telah memperoleh perlakuan 
penyimpanan dengan ice bank dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Nilai k dan Umur Simpan Ikan Dari Perlakuan        

Penyimpanan dengan Ice bank 
 
Perlakuan Nilai k (1/jam) Umur Simpan 

(jam) 
Suhu 4P

0
PC, Waktu 12 jam 0.0055 65 

Suhu 4P

0
PC, Waktu 24 jam 0.0055 64.88 

Suhu 4P

0
PC, Waktu 36 jam 0.0054 65.53 

Suhu 6P

0
PC, Waktu 12 jam 0.0057 61.83 

Suhu 6P

0
PC, Waktu 24 jam 0.0058 60.50 

Suhu 6P

0
PC, Waktu 36 jam 0.0057 60.77 

Suhu 8P

0
PC, Waktu 12 jam 0.0057 60.77 

Suhu 8P

0
PC, Waktu 24 jam 0.0065 52.83 

Suhu 8P

0
PC, Waktu 36 jam 0.0068 50.50 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 17. Hubungan nilai k (1/jam) dengan suhu 
perlakuan (P

0
PC) 
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Gambar 18. Hubungan nilai k (1/jam) dengan waktu 
perlakuan (jam) 

 

Gambar 17 menunjukkan grafik hubungan antara nilai k 
(1/jam) dengan suhu perlakuan, dimana nilai k pada masing – 
masing waktu perlakuan mengalami kenaikan kemudian terjadi 
penurunan atau sebaliknya sehingga terlihat tidak stabil, 
terutama pada waktu penyimpanan selama 36 jam. Sedangkan 
Gambar 18 menunjukkan grafik hubungan antara nilai k dengan 
suhu, dimana nilai k pada masing – masing suhu perlakuan 
mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup stabil, apalagi 
pada perlakuan dengan suhu 4 P

0
PC nilai k terlihat sangat stabil. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suhu perlakuan 
mempengaruhi nilai konstanta laju reaksi penurunan mutu. 
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4.5 Nilai total volatile base (TVB) 

 
 
Nilai total volatile base (TVB) adalah parameter lainnya 

yang membantu dalam menentukan kesegaran ikan secara kimia, 
dengan cara mengukur kandungan TVB dalam daging ikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 19. Hubungan Nilai TVB pada proses Penyimpanan 
 
 
 Berdasarkan Gambar 19 dapat dilihat bahwa nilai Total 
Volatile base (TVB) selama proses penyimpanan mulai dari 
suhu 4 P

0
PC samapai suhu 8 P

0
PC cenderung meningkat. Pada suhu 

4P

0
PC nilai TVB bernilai 13,7 mgN/100g, kemudian meningkat 

untuk ikan segar pada suhu 60C menjadi 24 mgN/100g, dan 
menjadi 31 mgN/100g pada perlakuan dengan suhu 80C. Nilai 
tersebut menunjukkan ikan pada awal penyimpanan masih 
dalam keadaan segar. Nilai TVB ini akan semakin meningkat 
dengan  semakin lamanya waktu penyimpanan akibat adanya 
degradasi enzim-enzim dalam tubuh ikan menghasilkan 
senyawa-senyawa sederhana yang merupakan komponen-
komponen penyusun senyawa volatil. Peningkatan nilai TVB 
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selama penyimpanan akibat degradasi protein dan derivatnya 
menghasilkan sejumlah basa yang mudah menguap seperti 
amoniak, histamin, H2S, trimetilamin yang berbau busuk. 

Pada penelitian ini nilai TVB ikan tertinggi dicapai pada 
suhu 80C yakni 42 mgN/100g. Nilai tersebut menunjukkan 
bahwa setelah penyimpanan selama 72 jam. Kesegaran ikan 
apat dibagi menjadi 4 kriteria berdasarkan nilai TVB. Ikan 
termasuk kriteria sangat segar apabilai nilanya kurang dari 10 
mgN/100g. Ikan dengan nilai TVB antara 10-20 mgN/100g 
termasuk dalam kategori segar. Ikan termasuk kategori masih 
bisa dikonsumsi apabila nilai TVB antara 20-30 mgN/100g dan 
tidask bisa dikonsumsi bila nilai TVB lebih dari 30 mgN/100g 
(Farber.1965). berdasarkan batsan tersebut, ikan yang disimpan 
dengan ice bank masih dapat diterima dan layak dikonsumsi. 

Proses penyimpanan dengan ice bank ini dapat 
menghambat proses kemunduran mutu ikan. Menurut Karungi 
(2003) menyatakan amkumulasi nitrogen yang bersifat volatil 
berlangsung lebih lambat dibandingkan ikan yang disimpan 
pada suhu lingkungan. Aktivitas enzim pada daging ikan 
berjalan lebih lambat sehingga ikan tetep segar dalam jangka 
waktu lama. 

Nilai TVB pada ikan uji semakin meningkat seiring 
dengan fase laju kemunduran mutu ikan. Peningkatan TVB 
disebabkan oleh aktivitas autolisis dan kegiatan bakteri 
pembbusuk selam proses penyimpanan. Pada proses 
enzimatis, protein akan diuraikan menjadi senyawa-senyawa 
yang lebih sederhana seperti peptida, asam amino dan amonia. 
Hidrolisis protein membentuk sedikit basa purin dan pirimidin 
(Kreuzeur 1965). 

Bukleotida utama yang berperan dalam mentransfer 
energi yaitu ATP. Nukleotida ATP adalah senyawa utma 
pembawa energi kimia dalam sel. Ketika ikan mati, kondisi 
menjadi anaerob dan ATP akan terurai dengan melepaskan 
energi (Eskin.1990). 
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4.6 Hubungan Antar Parameter Kesegaran ikan 
 
 

Mutu ikan dapat diketahui dengan melakukan uji 
subjektif (organoleptik) dan uji objektif (TVB dan pH). 
Parameter-parameter tersebut memiliki keterkaitan selama 
proses kemunduran ikan berlangsung. Berbagai proses 
perubahan fisik, kimia, dan organoleptik berlangsung dengan 
cepat selama penyimpanan. Nilai TVB akan semakin meningkat 
seiring makin lama penyimpanan. Meningkatnya nilai TVB 
terjadi akibat adanya degradasi enzim-enzim dalam tubuh ikan 
yangmenghasilkan senyawa-senyawa sederhana dan 
merupakan komponen-komponen penyusun senyawa basa 
volatil. 

Sirkulasi darah dan suplai oksigen terhenti setelah ikan 
mati. Terjadi perubahan glikogen menjadi asam laktat. 
Penumpukan asam laktat pada daging ikan akan menyebabkan 
pH menjadi turun. Enzim katepsin selanjutnya menjadi aktif 
karena pH daging yang rendah. Enzim tersebut mampu 
menguraikan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana 
yang bersifat basa sehingga nilai pH naik (Eskin.1990). 
hubungan antar parameter kesegaran ikan untuk setiap 
perlakuannya dapat dilihat pada gambar 20. 
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Gambar 20. Hubungan antar parameter kesegaran ikan 
 
 

Enzim masih mempunyai kemampuan untuk bekerja 
secara aktif setelah ikan mati, namun sistem kerja enzim 
menjadi tidak terkontrol karena organ pengontrol tidak berfungsi 
lagi. Enzim tersebut bekerja hanya satu arah, yaitu hanya 
memecah protein. Peristiwa ini disebut autolisis dan 
berlangsung setelah ikan melewati fase rigor mortis (Murbiyati 
dan Sunarman 2000). Senyawa-senyawa hasil penguraian 
secara enzimatis dari ikan menjadi meningkat. Senyawa 
tersebut juga akan mengakibatkan kenaikan nilai pH. Nilai pH 
daging akan mendekati netral ketika memasuki fase post rigor 
akhir akibat proses autolisis dan pertumbuhan bakteri (Junianto 
2003). 
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Ice Bank Energi keluar
Ikan segar (T1)

Energi yang hilang 

Energi masuk
Ikan segar (T0)

4.7 Keseimbang Energi Penyimpanan Ikan menggunakan 
ice bank  

 
 

Keseimbangan energi pada penelitian ini digunakan 
untuk mengetahui banyaknya kehilangan energi atau energi 
yang masuk dan keluar yang terjadi pada proses penyimpanan. 
Selama proses penyimpanan di dalam ice bank terjadi 
perubahan energi yang dapat dipengaruhi oleh temperatur 
penyimpanan, massa bahan, kalor jenis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keseimbangan energi adalah suatu cara perhitungan 

untuk mengetahui energi yang diperlukan dengan diukur dan 
dibandingkan pada energi pendinginan. Keseimbangan energi 
inilah yang menentukan keefektifan dari system pendinginan. 
Energi yang terlibat adalah energi input pada kompresor dengan 
energi output dari system pendinginan. Hasil energi output yang 
didapat kemudian dibandingkan dengan energi untuk 
mendapatkan efisiensi dari pendinginan tersebut. Atau bisa 
dituliskan dengan 
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Pada perlakuan ikan pertama nilai kehilangan energi 
pada suhu 40C sebesar 0.308 J, sedangkan perlakuan suhu 60C 
didapat nilai 0.03 J, dan nilai kehilangan energi terbesar pada 
perlakuan dengan suhu 80C yaitu 0.05 J. Hasil dari masing-
masing perlakuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Q0.1 = 23.1 J

Q0.2 = 19.95 J

Q0.3 = 16.8 J

Q1.1 = 23.14 J

Q1.2 = 19.98 J

Q1.3 = 23.1 J

ʌQ1.1 = 0.0308 J ʌQ1.2 = 0.03 J ʌQ1.3 = 0.05 J

 

Gambar 21. Nilai keseimbangan energi pada suhu 40C 

Q0.1 = 25.89 J

Q0.2 = 23.83 J

Q0.3 = 21.88 J

Q1.1 = 25.93 J

Q1.2 = 23.87 J

Q1.3 = 21.94 J

ʌQ1.1 =0.0408 J ʌQ1.2 =0.045 J ʌQ1.3 = 0.058 J

 

Gambar 22. Nilai keseimbangan energi pada suhu 60C 
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Q0.1 = 21.44 J

Q0.2 = 19.73 J

Q0.3 = 18.11 J

Q1.1 = 21.47 J

Q1.2 =19.72 J

Q1.3 =18.17 J

ʌQ1.1 =0.0328J ʌQ1.2 =0.041J ʌQ1.3 = 0.060 J

 

Gambar 23. Nilai keseimbangan energi pada suhu 80C 

 


