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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Budidaya perikanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya 

permintaan konsumen terhadap produk perikanan. Pengembangan budidaya ikan 

di Indonesia didukung oleh lahan perairan yang luas dan jumlah konsumsi 

masyarakat yang terus meningkat dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Menurut 

Ditjen PH2P Kementerian Kelautan dan Perikanan, angka konsumsi hasil 

perikanan tahun 2015-2019 diprediksi akan meningkat dari 10 juta ton hingga 13 

juta ton per tahun. Peningkatan ini didasari oleh prediksi peningkatan jumlah 

penduduk di dalam negeri dan diluar negeri (Ditjen Perikanan Budidaya, 2014).  

Ikan air tawar sudah banyak dikembangkan di Indonesia karena usaha 

budidaya ikan air tawar yang tidak terlalu sulit. Budidaya ikan air tawar yang  

meluas menyebabkan ketersediaan ikan air tawar meningkat. Banyak penjual yang 

menjual ikan air tawar tidak hanya dalam keadaan mati tetapi juga keadaan 

hidup.Hal tersebut menguntungkan karena memudahkan konsumen dalam 

memantau kesegaran ikan dalam keadaan hidup. Ikan patin adalah salah satu 

contoh dari banyak jenis ikan air tawar dan mudah ditemukan di Indonesia 

(Gustiano, 2009). 

Ikan patin mudah dikembangkan di Indonesia karena tergolong ke dalam 

jenis omnivora (pemakan segala) dan memiliki habitat di lingkungan tropis. Ikan 

jenis ini mampu mencapai ukuran maksimum denganpanjang 130 cm dan berat 44 
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kg  (FAO, 2015). Pada pasar ekspor biasanya dibutuhkan ikan berukuran besar 

dengan berat di atas 500 gram dalam bentuk fillet (Amri dan Khairuman, 2008).  

Ikan patin seperti jenis ikan lainnya mudah mengalami kerusakan. 

Kerusakan pada ikan dapat diakibatkan oleh tiga hal, yaitu mikroorganisme, 

autolisis oleh enzim, dan oksidasi lemak dari daging ikan. Jenis mikroorganisme 

yang berperan dalam kerusakan ikan adalah bakteri. Dari segi kandungan 

nutrisinya, ikan patin tergolong memiliki kandungan lemak yang tinggi sehingga 

mudah mengalami ketengikan (Utami et al., 2012) Kerusakan pada ikan tersebut 

dapat mempengaruhi karakteristik mutu ikan dari segi sensori, penampakan, dan 

kandungan dari ikan (Berkel et al., 2004; Ghally et al., 2010). 

Pengawetan merupakan cara untuk memperpanjang umur simpan dan 

menjadi alternatif untuk menghindari kerusakan selama penyimpanan 

ikan.Pengawetan pada ikan dapat dilakukan dengan berbagai macam perlakuan, 

yaitu penggaraman, pengeringan, pengasapan, fermentasi, pengalengan, 

pendinginan, dan pembekuan (Berkel et al., 2004). Penggaraman adalah salah satu 

metode pengawetan dengan penambahan garam. Pengawet garam organik 

memiliki kandungan garam yang mudah larut air, seperti sodium sitrat (Saparinto 

dan Hidayanti, 2006). Pengawet organik tersebut cocok digunakan untuk 

mengawetkan ikan karena mudah ditemukan, ekonomis, dan umumnya aman 

digunakan pada produk pangan. Penggunaan garam sodium sitrat dengan 

konsentrasi 2.5% dapat memperpanjang umur simpan ikan salmon dengan suhu 

penyimpanan 1oC selama 12 hari penyimpanan (Sallam, 2007).Dalam penelitian 

ini akan dipelajari kemampuan garam sodium sitrat dalam memperpanjang umur 

simpan fillet ikan patin pada suhu chiller selama 15 hari. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Ikan patin merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang banyak 

ditemukan di Indonesia. Kebutuhan akanfillet ikan patin terutama untuk keperluan 

ekspor tergolong tidak sedikit. Ikan merupakan jenis bahan pangan yang mudah 

rusak sehingga diperlukan pengawetan untuk memperpanjang umur simpan ikan. 

Pada beberapa penelitian pengawetan fillet ikan patin dapat dilakukan dengan 

iradiasi pada penyimpanan suhu ruang (Bari, et al., 2000)dan pelapisan filet ikan 

atin dengan edible-coating pada penyimpanan suhu dingin (Utami et al., 2013). 

Pada penelitian ini, usaha yang dilakukan untuk memperpanjang umur simpan 

fillet ikan patin adalah dengan pencelupan fillet dalam larutan garam sodium sitrat 

pada penyimpanan suhu chilling. 

 

1.1 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memperpanjang umur simpan 

fillet ikan patin yang disimpanpada suhu chilling dengan perendaman dalam 

larutan sodium sitrat. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan pengaruh penggunaan sodium sitrat terhadap karakteristik mutu 

filletikan patin selama penyimpanan dingin dari segi mikrobiologis, kimiawi, 

fisik, dan organoleptik. 

2. Menentukan konsentrasi larutan sodium sitratterpilih yang digunakan dalam 

mempertahankan mutu fillet ikan patin selama penyimpanan dingin. 


	cover depan skripsi.pdf
	Dftr isi dan kt pngntr.pdf
	Laporan TA rev2.pdf
	lampiran rev2 baru.pdf



