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PENGGUNlhAN JENIS B A W N  P E N G E M S  DAN L M A  BENUIMPANAN 
T E  DAP STABILITAS MUTkT PINDANG N TONGKOL 

I Gde Suranaya ~mdil!" 1 GGde Pasek ~ m ~ k u q a n  I N. Berata ~u~apwatsa" 

Ikan pindang mempakan salah satu bentuk semi basah yang cepat mengala~ni kerusakan (perishable 

food) dan umumnya daya simpannya berkisar 2-3 hari. Penelitian ini bertujuan untuk nzempelajari 

pengaruh penggunaan jenis bahan pengemas dan lama penyinzpanan terhadap stabilitas mutu 

pindang ikan tongkol selama penyimpanan suhu kamar. Jenis pengemas jlang dipergunakan (daun 

pisang kering plastik PT'C 0,02 mm, plastik PE 0,07 mm dan tanpa pengeinas ), sedangkan lama 

pennvimpanm pada suhu h n r  (0 hari, 3 hari A n  6 hari). Hasil penelitinn tt~enunjwX-kan hnh1t.n. 

pengemasan pindang iknn tongkol dengan plastik PE 0,07 mm dapat me~~ipertalzanh-nn ~nutu pindnnp 

ikan tongkol selanza penyimparzan 6 hari pada suhu kaniar, dengan karakteristik kadar air = 6683 %, 

total mikrobn = 1,8 x 107 koloni/gram, kadar T M  = 0,43 mg N/lOQ gr, kadar TIiB = 0,021 nzg .V,100 

gr dan secnra organoleptik nzasih diterirna oleh panelis. 

Ikan tongkol (Auxis &ward) mempkekan komoditi perikanan laut Indonesia yang terrnasuk 

Jenis ikan ekonomis penting. Produksi ikan tongkol h s u s n y a  di daerah Bali term metlgalami 

peningkatan dari tahun 1990 (5.710,4 ton) sarnpai tahun 1994 (6.525,2 ton) (Anon. 1994). 

Daerah penangkapan ikan tongkol di Bali meiiputi bagian timur seperti di perairan Iaut 

Karangasem, Klungkung dan untuk daerah Bali utara banyak dital~gkap diperairan sekitar 

Singaraja, sedangkan di daerah Bali barat ikan tongkol banyak diiangkap di Kedonganan 

(Denpasa) dan di Kabupaten Jernbrana. 

Sebagiarr besar dari produksi ikan tongkol tersebut dikonsumsi dalam bentuk segar dan 

sebagian lagi diolah rnenjadi ikan asin, tepung ikan dm juga pemindai~gan. Ikan pindang 

merupkan salah bentuk produk semi basah yang cepat mengalami kemsakan (perishable 

food) d m  umumnya mempunyai daya simpan berkisar antara 2-3 hari. Produksi ikan pindang 

dari tahun ke tahun terns rneningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penangkapm ikan 

tongkol. Industri pengolah pindmg sebagian besar masih bersifat m~llah tangga (home 

industri) dan banyak ditemukan di daerah-daerah pedesaan. Umumnya mutu ikan pindang 

yang dihasilkan cukup bervariasi mtara satu produsen dengan produsen yang lain, disamping 

itu produk pindang yang dihasilkan kurang hegienis. 
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I n d u s ~  pengolaha p g m  dl Indonesia p d a  ya &tujukan mtuk memenuhi 

kebutuhan masyaakat &an produk-prod& pangan dengan mutu yang tedarnin dan harga 

yang kompetitip, disanrping unwk meningkatkan Illlai m b a h  dan meningkatkan volume 

ekspor darn juga untuk mesnperluas kesempatan bemsaha dan kesempatan kerja. 

ya mtu d m  daya simpan ilkan piorlang disebabkm oleh adanya mikroorganlsme 

ymg dapat mempercepat k e r n d m  dan juga h e w  p lin@ngm sepertl oksigen (02) 

yang mamgu mengoksibi l e d  yang terdapat pa& &ng ikan pindang sehngga 

menyebabkan kdengikm serta oleh a semgga seperti, lalat dan Juga blnatang pengerat 

ymg &pat rnernpercepat kerns* ikan 

pindang. Beberaga usaha ymg @at dilakukan untuk mencegah tejadinya kerns- atau 

penurunan mub ikan pindang, safah satu diantaranya dengan pengemasan. Produk yang sudah 

mengalmi proses pengawem dan pengolahan &an kurang awet bila tidak dilakukm 

pengemasan unbk rnelindungi prduk darj linghngan luar yang rnenyebabkan kerusdcan. 

Penggunaan jenis b&m pengemas tentun~a disesuaikan dengan sifat-sifat dari b h a n  

ymg dikemas. Setlap Jenis bahan pengemas &an rnemberikan pengamh y m g  berbeda 

terhabp produk yang &kernas. Penggunm daun pisang kering sebagal bahm pengemas 

&an &pat mendukung, mengingat &an pindmg masih sebagian besar dijual di pas=-pasar 

lokal (pasar tradisional), kettludian dengan semakin majunya tekndogi diibidmg 

pengemasan maka penggeanaan plastik seperti polietilen dan BVG akan dapat memberikan 

beberapa keuntplngan seperti mempennudah pengemmm, mud& dipedeh, hargmya 

relatih mrah,  hegienis d m  memberikan daya tar& terhadap prcxtuk yang dikemas. 

Berdasarkan pennasalahan diatas maka penelitian tentang penggunaan Jenis balhan 

pengemas terhadap stabilim mutu pindang ikan tongkol yang disimpm pada suhu karnar 

perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untrrk mempelajari pengamh penggurmm Jenis 

bahm pengemas tehadag stabilitas rnutu pindang ikm tongkol selama penyirnpanan pada 

suhu kamar. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan baku ymg dlgunakan pada penelitian ini adalah lkan tongkol (Auxis thazard) yang 

dlperoleh dari desa Yeh Melet Kecamatan Manggis, Kabupaten Daerah Tingkat fl  

Mapangasem, Bali. Penelitim ini dilahkan dengan metode eksperimental dengm 
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Rancangan Acak Melompok (]RAM) pola faktorial yang terdiri dari dua faktor dan dua kali 

ulangan. Faktor (I) adalah jenis pengemas (P) yang terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu: 

PO = tanpa bahan pengemas 

P 1 = pengeman dengan dam pisang 

P2 = pengemman dengan plastik PVC 0,02 m 

P3 = pengemasan dengan plastik PE 0,07 mm 

Faktor (11) adalah lama penyimpanan (P) yang terdiri dari 3 (tiga) level yaitu : 

SO = tanpa penyimpanan 

S 1 = penyimpanan selama 3 hari 

S2 = penyimpanan selama 6 hari 

Diagram alir tahapan peiaksanaan penelitian dan anaiisanya dapat dilihat pada Gambar I .  

NASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Air 

Eilai rata-rata kadar air terendah (64,15 %) dihasilka~~ oleh perlakuan pengemas daun 

pisang kering pada penyimpanan 6 hari. Rendahnya kadar air disebabkan karena daun 

pisang kering bersifat hidroskopis sehingga dapat menyerap air dari pindang ikan tongkol. 

Makin lama penyimpanan, nlaka kadar air pindang ikan tongkol sernakin menurun. Hal ini 
9 

didukung oleh pendapatnya Munadjim (L987), bahwa daun pisang kering sebagai bahan 

pengemas akan mempengaruhi produk yang dikemas dan menyerap air pada produk secara 

difksi. Nilai rata-rata kadar air tertinggi (68,63 %) didapat pada perlakuan tanpa pengemas 

yang disimpan selama 6 hari. Hal ini disebabkan karena adanya adsorpsi air dari udara 

mang penyinlpanan ke dalam ikan pindang yang disimpan pada suhu kanlar (27-30oC dengan 

IW 87-tl %). Winamo, dkk. (1980), ~nengatakan bahwa pembahan kadar air tejadi karena 

adanya kesetimbangan kelen~baban relatif bahan dengan kelembaban relatif udara, dimana 

bahan yang disimpan pada kondisi kelembaban udara lebih tinggi dari pada kelembaban relatif 

bahan, maka bahan cendmng untuk inenyerap air dari udara. 

Hasil penelitian Arpah (1993), menunjukan bahwa kadar air ika11 pindang air garatl-1 dan 

pindang garanl berkisar diantara 60-70 %, ha1 ini berarti kadar air pindang ikan tol~gkol 

hasil penelitian ini masih berada pada kisaran tersebut (64? 15-68,63 %). 

Perubahan kadar air pindang ikan tongkol selama penyimpana~ pada suhu kainar dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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Secara umurn selama penyinnpanan 6 hari pada suhu k m a r  terjadi peningkatan total 

mikroba pa& pindang ikan tongkol. Dari hasil analisa temyata nilai rata-rata total mikroba 

terendah diperoleh pada perlakukan pengemas plastik polietylen 0.07 mm tanpa disimpan 

yaitu 1,3 x 103 kolonilgr. Rendatsnya total mikroba disebabkan karena kernampurn pengemas 

untuk memberikan proteksi terlradap p rduk  &hi kontarninasi mikroba yang mungkin terdapat 

&lam rumg penyimpman. Winamo (1993)- pengemasan mampu melindungi produk darl 

kontmiaaasi mikroba selarna penyimpanan, sehingga jumlah mikroba yang terdapat dalarn 

b&m pangan dapat ditekm. Nllai rata-rata total mikroba tertinggi dihasilkan oleh perlakukan 

tanpa pengemasan yang disimpm selama 6 hari yaitu 2.9 s 107 kojoni/gr. Hal ini karena 

pindang ikm tongkol yang tidak dikemas yang disimpan selama 6 hari mempunyai peluang 

untuk terjadinya kontaminasi Iangsung dengan udara ruang penyimpanan sehingga 

mikroorganisme dengan cepat meningkat selama penyimpanan (Buckle, et al, 1987). 

Perubahan nilai rata-rata total mikroba pindang ikan tongkol selama penyimpanan pada 

suhu kamar dapat dilihat pada Gambar 3 

Madar Total Volatile Bases (TVB) 

Nilai rata-rata total volatile bases tertinggi diperoleh pada perlakuan tanpa pengemas yarlg 

disimpan selama 6 hari yaitu 1,092 mg N/100gr. Tingginya kadar TVB ini disebabkan olch 

adanya kontaminasi langsung oleh mikroba dimana mikroba pada suhu kanar dan bahan 

dalarn kondisi terbuka mempakan kondisi yang balk bagi pertumbuhmnya. Adanya bakteri 

dan aktivitas enzim pada pindang ikan aka11 dapat menguraikan se~zyawa-senyawa komplek 

seperti protein dan senyawa non-protein nitrogen (NPN) menjadi senyawa-senyawa yang lebih 

sederhana termasuk basa-basa volatil (Junizal, 1978). Nilai rata-rata TVB tercndah 

pindang ikan tongkol dlhasilkan oleh perlakuan pengemas plastik PE 0,07 mm tanpa 

disimpan yaitu 0,151 rng N/100 gr. Hal ini disebabka~~ karena baban pengemas mampu 

memberikan proteksi dan mampu menghambat aktivitas mikroba dalaln mendegradasi protein 

atau senyawa-senyawa komplek yang dapat menghasilkan basa-basa lnenguap seperti NH3, 

N2S dan basa-basa organik lainnya. Menurut Eskin, et al (1971) bahwa mikroba yang banyak 

lnelakukan aktivitas dalam mendegradasi protein, Non-protein Nitrogen dan asam-asm amino 

bebas menjadi amoniak atau basa-basa organik adalah dari mikroba kontaminan. Selama 

penyimpanan 6 hari pada suhu kamar terjadi peningkatan total volatil bases pindang ikan 

tongkol. Hal ini karena semakin lama waktu penyimpanan kesempatan mikroba melakukan 

Pen~emnsnn Ikon Tonpkoi 
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aktivitasnya menguraikan senyawa protein semakin banyak sehingga akan terjadi peningkatan 

. Pembahan Kadar total volatile bases (TVB) pindang ikan tongkol selama penyimpman 

pada suhu kamar dapat dilihat pada Gambar 4. 

Kadar Thethylamine ( T M )  

Nilai mta-rata trimethylamine pindang ikan tongkol tertlnggi d~hasiIkan olch perlakucm 
' 1 

tanpa pengemasan yaitu 0,05 1 mg N1100 gr yang berbeda nyata dengan pindang ikan tongkoi 

yang diberikan perlakuan pengemasan. Tingginya kadar TnaA pada pindang ikan tongkol 

tanpa dikemas yang disimpan pada suhu kamar mempakan kondisi yang baik bagi 

pertumbuhan mikrba mesofilik dan mikroba proteolitik Menurut Nickerson and Sinkey 

(1972). trimethylamine dapat terbentuk karena aktivitas mikroba proteolitik yang 

menghasilkan enzim dehidrogenase yang dapat mereduksi trimethylan~ine oksida men-jadi 

trimethylamine. Selanjutnya Eskin. et al(1971). n~enyatakan bahwa bakteri Achromobacter 

dapat menghasilkan enzim reduhase yang dapat mereduksi trimethylamine oksida metljadi 

trimethylamine 

Nilai rata-rata TMA terendah 0,029 mg N/100 gr dihasilkan oleh perlakua~l pcngernas 

plastik PE 0,07 mm yang berbeda tidak nyata dengan yang dikemas dengan 

~~lempergunakan plastik PVC dan daun pisang kering. Rendahnya nilai TMA pada ikan 

tongkol yang dikemas dengan PE 0,07 mm karena pengemasan yang diberikan dapat 

menghambat pertulnbuhan mikroba.pada plndang dan mampu mencegah kontalninasi olch 

mikroba yang ada pada ruang penyimpanan. Menurut Eskin, et a1 (197 I ) ,  lnikroba yang 

banyak nlelakukan aktivitas daIanl mereduksi trimetilamine oksida adalah lnikroba 

kontaminan, salah satu mikroba kontaminan lnenumt Nickerson and Sinkey (1972), adalah 

mikroba proteolitik yang dapat ~l~enghasilkan enzim dehidrogenase yang dapat mereduksi 

trimethylanline oksida menjadi trimetilamine. 

Selama penyimpanan pada suhu kamar terjadi penillgkatan kadar TMA pilldang ikan 

tongkol. Nilai rata-rata kadar TMA terendah diperoleh pada perlakuan tailpa disinlpan yaitu 

0,022 nlg N1100 gr dan nilai rata-rata TMA tertinggi diperoleh pada perlakuan lama 

penyin~panan 6 hari yaitu 0,059 ing N1100 gr. 

Suhu kanlar mempakan kondisi yang baik bagi pertun~buha~l dail perkemba~lgan ~~likroba 

penlbusuk dan mikroba proteolitik. Senlakin lama waktu penyimpanall aktivitas mikroba akan 

semakin meningkat, sehingga trimethilamine dan senyawa-senyawa lain yailg dihasilkan 
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sebagai basil metabollsmenya &an semkln meningkat. Berubahan nllai rau-rata kadar TMA 

pindang ikan tongkol selarna penyimpanm dapat htilihat pada 

Benilaim Bramoleptik 

Kenampakan 

NiIai mpa-mta kenarnpakan tertinggi plndang lkan tongkol yang disimpan pa& suhu 

diperoleh pa& perlakukan plastik PE 0,07 mm pada penyimpanan O hari dan 2 hari 

yaitu 5,73 (suka-sangat srrka) yang berbeda tidak nyata dengan yang disimpan selarna 6 hari. 

Sedangkan nilai rata-rata penampaka terendah diperoleh pa& perlakuan tanpa pengemas 

dengan lama psn? tmpanm 6 hari yaitu 1.73 (sangat tdak suka-t~dali suka) 

Penurnan nilai kenampaan selama penyimpanan tidak bisa dihhdari. Bagaimanapun 

juga selama penyimpanan akan te jadi pentbahan-pembahan pada daging ikan pindang oleh 

adanya reaksi enzim d m  adanya aktivitas mkroba. Hadiwiyoto (1995). menyatakan 

kondisi organoleptik (kenampakan. bau, rasa dan tekstur) ikan pindallg mengalami penumnan 

selama penyimpanan Pindang ikan tongkol yang disimpan pada suhu kamar tanpa dikenlas 

mernilih penanrlpakan yang lebih jelek dibandingkan dengan pindang yang dikemas dengan 

plastik BE. Hal ini disebabkm karena pindang ikan tongkol yang tidak dikemas dalarn 2 

hari penyimpanan sudah diturnbuhi jamur dan sudah rnulai berlelmdir sehingga nmenumnkan 

tingkat kesukaan panelis terhadap kenampaka11 ikan pindang. Mermumt Hentwati (1980), 

salah satu jenis kerusaktkan ikan pindang selama penyimpanan adalah tirnbulnya lendir dan 

adanya ja~nur 

Bau 

Nilai rata-rata tingkat kesukam panelis terhadap bau pindang ikan tongkol tertinggi 

diberikan oleh perlakuan pengemas plastik PE 0,07 nun tanpa penyimpanan yaitu 5,67 (suka- 

sangat suka). Sedangkan nilai rata-rata terendah diberikan oleh perlakuan tanpa pengernas 

pada penyimpanan 6 hari yaitu 1,67 (sangat tidak suka-tidak snka). Hal ini tnungkin 

disebabkan karena pada hari ke-0 (tanpa penyimpanan) belum te jadi pembahan baik kimia, 

bakteriologis terhadap bau ikan pindang disamping itu adanya pengemas dapat nmemberikan 

proteksi terhadap bahan pangan dari kontaminasi mikroba ruang penyimpanan, penyerapan 

atau penguapan bau oleh produk, sehingga bau spesifik pindang dapat dipertahankatl selarna 

penyimpanan. 
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Penumnan nilai bau pindang ikan tongkol mungkin disebabkan oleh timbulnya bau tengik 

karena terjadi oksidasi lemak oleh udara, timbulnya bau busuk dan adanya bau pesing. 

Menurut Zeitsev, et a1.(1969), terjadinya degradsi protein oleh aktivitas mikroba sehingga 

terbentuk peptida-peptida sederhana, asm-asam amino bebas d m  kemudim menjadi 

senyawa-senyawa amina d m  amoniak yang bersifat volatil. Sedangkan menurut Ilyas ( 1  983) 

dan Tambunan, dkk. (19921, bahwa terjadi penguraian senyam Non Protein Nitrogen (NPN) 

seperti trimethylamine oksida menjadi senyawa-senyawa amina seperti trimethylamink, 

dimethylamin, metilamin dan penguraian urea menjadi amoniak yang merupakan prekursor 

bau pada ikan. Sementara lemak yang terdapat pada daging ikan mengalami proses lipolisis 

oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh mikroba menjadi asam-asan1 lemak bebas yang 

selanjutnya dapat mengalami oksidasi menghasilkan peroksida-peroksida. keton dan aldehid 

yang menyebabkan bau tengik (Sekarini, dkk. 1984). 

Tekstur 

Tingkat kesukaan panelis teriinggi terhadap tekstur pindang ikan tongkol diberikan oleh 

perlakuan pengemasan dengan plastik PE 0,07 mm pada penyimpanan 0 hari yaitu 5.27 

(suka-sangat suka) ymg berbeda tidak nyata dengan yang disimpan setalna 6 hari yaitu 4,53 

(agak suka-suka). Nilai rata-rata terendah diperoleh pada perlakuall tanpa pengenlas yang 

disi~npm selalna 6 hari yaitu 2,40 (tidak suka-agak tidak suka). Pada hari ke-0 (tanpa 

penyimpanan) ikan mungkin masih memiliki tekstur yang kompak. padat cukup kering dan 

tidak basah, karena lnikroba belum melakukan aktivitasnya, sehingga belum terjadi 

pembahm komponen-komponen daging ikan pindang. Menurut SaIeh, dkk.(1975), 

temrainya protein menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana lnenyebabkan daging 

ikan menjadi lebih lunak dan kurang kompak. 

Selama penyimpman terjadi penurunan tingkat kesukaaan panelis terhadap tekstur pindang 

ikan tongkol. 

Rasa 

Tiilgkat kesukaan panelis tertinggi terhadap rasa pindang ikan tongkol dihasilkall oleh 

perlakuan pengemasan dengan plastik PE 0,07 mill tanpa disimpan yaitu 5,47 (suka-sangat 

suka) dan nilai rata-rata terendah diberikan oleh perlakuan tanpa pelmgenlas yang disin~pan 

sela~na 6 hari yaitu 2,13 (tidak suka-agak tidak suka). Selaina penyimpailan terjadi 

penurunan tingkat kesukaan panelis terhadap rasa pindang ikan tongkol. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh karena telah terjadi perubahan kimia, biokimia maupiui iuikrobiologi yang 

dapat meinpengamhi rasa pindang ikan tongkol. Menurut Antara, dkk.(1985), bahwa rasa 
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mernpunyai kaitan erat dengan kenampakan dan bau. Agabila kenampakan sudah jelek d m  

bau sudah tidak enak, besar kemungkinan rasanya juga tidak enak. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa penurunan tingkat kesukaan panelis terhadap kenampakan. bau dan rasa berjalan 

sejajar. 

Penerimaan Keseluruhan 

Tingkat kesukaan panelis terhadap penerimaan keselumhan pindang ikan tongkol bervariasi 

dari sangat tidak suka (1,931 sarnpai sangat suka (5,531. Tingkat kesukaan tertinggi dihasiIkan 

oleh perlakuan dengan pengemasan plastik PE 0,07 mm kmga disimpm yaitu 5 3 3  (suka- 

sangat suka) ymg berbeda tidak nyata dengan yang disimpan selama 3 hari yaitu 5,47 (suka- 

sangat suka) dan pindang ikm tongkol yang dikemas dengan plastik PE 0,07 mm selarna 

penyimpanm 6 hari masih disukai oleh panejis gengan skor 4.60 (agak suka-suka). 

Sedangkm nilai rata-rata tingkat kesukaan terendah dihasilkan oleh perlakuan tanpa 

pengemas yang disimpan selama 6 hari yaitu 1,93 (sangat tidak suka-tidak suka). 

Pindang ikan tongkol yang disimpan pada kondisi kamar dengan pengemas plastik PE 

0.07 mm secara organolegtik memberikan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan pindang 

ikan to~lgkol yang tidak dikemas (kontroi) rnaupun dengan yang dikemas dengan daun 

pisang dan plastik PVC. Menurut Hadiwiyoto (I995), bahwa keadaan mikrobiologis ikan 

pindang baik bakteri, J m r  maupun yeast nleningkat jumlahnya selama penyimpallan 

sedangkan organoleptik (kenampakan, bau, rasa dan tekstur) mengalalni penurunan sclama 

penyimpanan. Dengan gemberian pengemasan selama penyimpanan akan dapat rnenccgah 

terjadl~lya pembahan-pembahan baik pembahan kirnia, biokimia, bakteriologis maupun 

organoleptik sehingga mutu dan nilai gizi pindang ikan tol~gkol dapat dipertahankan. 

Penggunaan pengemas plastik polietilen 0,07 mm dapat l~empertahankan stabilitas mutu 

pindang ikan tongkol selarna penyimpman 6 hari pada suhu kamar dengan karakteristik, kadar 

air 66,83%, total mikroba 1,8x107 koloni/gr, kadar TIclA 0,043 rng N1100 gr dan kadar TVB 

0,224 mg N1100 gr serta secara organoleptis masih diterima oleh panelis. 
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