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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wilayah perairan Indonesia mencapai dua per tiga dari total wilayah 

Indonesia. Perairan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu perairan 

laut dan perairan darat. Menurut keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia No. 18 tahun 2011, luas wilayah laut yang dimiliki oleh 

Indonesia adalah 5.8 juta km2, dengan panjang pantai 95.181 km. Sungai, rawa, 

danau alam, dan danau buatan merupakan contoh dari sumber perairan di 

Indonesia dengan luas hampir mendekati 13 juta hektar.  

Manusia telah mengenal dan memanfaatkan ikan sebagai salah satu 

sumber bahan pangan sejak berabad-abad yang lalu. Menurut Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (2013), total konsumsi ikan per kapita pertahun oleh 

masyarakat Indonesia masih tergolong sangat rendah yaitu 33.89 kg untuk tahun 

2012 dan 35.14 kg untuk tahun 2013.  

Sektor perikanan budidaya ditargetkan oleh Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) sebagai ujung tombak untuk menjadikan Indonesia sebagai 

penghasil produk perikanan terbesar di dunia pada tahun 2015 (Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, 2011).  

Salah satu produk perikanan air tawar dari sektor budidaya yang sering 

dikonsumsi oleh masyarakat adalah ikan patin, spesies Pangasius nieuwenhuisi. 

Seperti ikan lainnya, daging ikan patin merupakan bahan pangan yang mudah 

mengalami kerusakan. Umur simpan daging ikan umumnya lebih pendek jika 
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dibandingkan dengan umur simpan daging lainnya karena pada umumnya daging 

ikan memiliki kandungan air sebesar 80%, sedangkan daging pada umumnya 

memiliki kandungan air sebesar 75% (Food and Agriculture Organization of The 

United Nations, 2014). Kerusakan yang terjadi pada daging ikan patin membuat 

kandungan nutrisi dan nilai jual ikan patin akan mengalami penurunan yang 

cukup signifikan. 

Teknik penyimpanan sangat mempengaruhi kualitas dari daging ikan. 

Secara umum, kerusakan daging ikan biasanya terjadi karena terjadinya oksidasi, 

mikroorganisme dan juga enzimatis. 

Menurut Robinson (2013) dan Mehta et al. (2011), teknik penyimpanan 

beku adalah teknik penyimpanan ikan yang paling dapat mempertahankan kualitas 

ikan paling lama apabila dibandingkan dengan teknik penyimpanan ikan lainnya; 

akan tetapi, teknik penyimpanan beku akan menghasilkan kristal-kristal es di 

dalam susunan jaringan daging ikan. Kristal es yang terbentuk setelah proses 

pembekuan akan merusak jaringan daging ikan yang mengakibatkan terdapatnya 

rongga bekas kristal es pada saat daging ikan dicairkan (Tenorio et al., 2006). 

Tidak hanya itu, teknik penyimpanan beku juga membutuhkan alat yang memiliki 

nilai investasi cukup tinggi sehingga sulit diterapkan oleh masyarakat Indonesia. 

Selain itu, teknik penyimpanan beku akan menurunkan nilai tekstur dan 

kemampuan pembentukan gel (Mehta et al., 2011). 

Penggunaan suhu rendah (4°C) merupakan salah satu metode pengawetan 

yang sering digunakan untuk mengatasi masalah pembusukan ikan baik selama 

penangkapan, pengangkutan maupun penyimpanan sementara sebelum ikan 

diolah lebih lanjut. Hal ini dikarenakan teknik penyimpanan dengan suhu rendah 
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(4°C) memiliki nilai investasi yang lebih rendah bila dibandingkan dengan teknik 

penyimpanan beku namun harus dilakukan penambahan bahan pengawet seperti 

sodium asetat dan sodium sitrat sehingga kualitas daging ikan dapat lebih terjaga.  

Bahan pengawet organik banyak digunakan sebagai bahan pengawet pada 

makanan. Hal ini dikarenakan bahan organik mudah diaplikasikan sebagai bahan 

pengawet oleh masyarakat. Bahan pengawet organik biasanya digunakan pada 

makanan dalam bentuk garam-garam organik yang efektif dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri pembusuk seperti Staphylococcus aureus, Yersinia 

enterocolitica, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, dan Clostridium 

botulinum (Sallama, 2007). 

Sodium sitrat dan sodium asetat merupakan contoh dari garam organik 

yang dapat digunakan sebagai bahan pengawet pada bahan pangan yang memiliki 

dapat mempertahankan kualitas dari ikan. Menurut Sallama (2007), garam sodium 

asetat dan sitrat dapat digunakan sebagai bahan pengawet pada makanan. Garam 

sodium memiliki kemampuan untuk menekan pertumbuhan bakteri pembusuk dan 

mempertahankan kualitas bahan pangan secara sensori. Sodium sitrat dan asetat 

juga memiliki kemampuan antioksidan dalam mempertahankan kualitas fillet ikan 

salmon (Sallama, 2007). 

Sodium asetat dan sodium sitrat merupakan garam organik yang dikenal 

sebagai pengawet bahan pangan yang aman dan mudah didapatkan. Hal ini 

ditunjukkan dengan pengaplikasian garam organik pada fillet ikan trout (Frangos 

et al., 2010), pengaplikasian garam organik pada sosis (Choi dan Chin, 2003; 

Malicki et al., 2004), serta penggunaan sodium sitrat dan sodium diasetat untuk 

mempertahankan kualitas daging sapi. Pengaplikasian garam organik sebagai 



	   4 

bahan pengawet juga tergolong cukup mudah sehingga dapat dengan mudah 

diaplikasikan oleh pedagang ikan di Indonesia untuk mempertahankan kualitas 

dari ikan. 

Setiap garam organik memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 

perannya sebagai bahan pengawet. Menurut Sallama (2007), sodium asetat 

memiliki kemampuan menghambat bakteri yang lebih besar bila dibandingkan 

dengan sodium sitrat sedangkan sodium sitrat memiliki kemampuan menghambat 

terjadinya kerusakan pada ikan akibat oksidasi dan enzimatis yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan sodium asetat. Pada penelitian ini, dilakukan penggabungan 

kedua jenis garam (sodium sitrat dan sodium asetat) sehingga diharapkan laju 

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan kerusakan enzimatis dapat ditekan 

sehingga kesegaran daging ikan dapat dipertahankan. Penggunaan konsentrasi 

campuran sodium asetat dan sodium sitrat (1:1) akan dipelajari terhadap 

penurunan mutu fillet ikan patin. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Sodium sitrat dan sodium asetat dapat mempertahankan kualitas ikan 

salmon fillet selama 12 dan 15 hari (Sallama, 2007). Kedua garam organik 

tersebut memiliki efek yang berbeda-beda terhadap umur simpan daging ikan 

salmon.  

Sodium asetat merupakan senyawa organik yang memiliki kemampuan 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan bekerja sebagai bahan 

pengawet dalam mempertahankan mutu daging ikan sedangkan sodium sitrat 

berfungsi untuk mempertahankan kualitas daging ikan dari kerusakan enzimatis 
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sehingga daging ikan dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang. 

Penggunaan larutan campuran sodium sitrat dan sodium asetat dengan 

perbandingan 1:1 diharapkan dapat mengefisienkan fungsi garam organik dalam 

mempertahankan kualitas daging ikan patin dari kerusakan yang disebabkan oleh 

bakteri maupun enzimatis dan oksidasi. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperpanjang umur 

simpan fillet ikan patin dan mempertahankan mutu ikan patin dengan 

menggunakan  metode pengawetan dengan pencelupan ke dalam campuran 

larutan sodium sitrat dan sodium asetat yang disimpan pada suhu chilling (4°C). 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengevaluasi perubahan kualitas baik secara sensori, mikrobiologi, kimia dan 

fisika yang terjadi ikan pada ikan patin setelah melalui proses pengawetan 

dengan metode pencelupan ke dalam campuran sodium sitrat dan sodium 

asetat dengan perbandingan 1:1; dan 

2. Mempelajari konsentrasi terbaik dari larutan campuran sodium sitrat dan 

sodium asetat (1:1) yang dapat mempertahankan mutu ikan patin baik secara 

sensori, mikrobiologis, fisik, dan kimia. 

  


