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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakiang 

Masyarakat di negara maju maupun di negara berkembang telah memiliki kesadaran untuk 

mengonsumsi ikan sebagai sumber untuk mendapatkan protein selain dari hasil perikanan. 

Mengonsumsi ikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akan protein namun sudah 

menjadi bagian dari diet dan gaya hidup. Untuk mendapatkan manfaat dari ikan tersebut 

tentunya harus diimbangi dengan kualitas yang bagus sehingga gizi yang didapat tidak hilang 

ataupun rusak. Sebagaimana diketahui bahwa hasil ikan merupakan sumber protein hewani 

yang potensial tetapi ikan memiliki kelemahan. Sifat yang mudah mengalami kerusakan atau 

kemunduran mutu sehingga dibutuhkan penanganan yang cermat, cepat, dan tepat untuk 

menghindari terjadinya kemunduran mutu. Penanganan ikan yang baik akan mempengaruhi 

proses tahapan mutu ikan yang akan diterima oleh konsumen akhir, sedangkan penanganan 

ikan yang buruk menyebabkan penurunan mutu produk yang akan mempengaruhi terjadinya 

pembusukan yang lebih cepat. Pada prinsipnya pendinginan adalah penanganan ikan dengan 

cara mendinginkan ikan secepat mungkin ke suhu serendah mungkin, tetapi tidak sampai 

menjadi beku (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2010). 

Pada umumnya, pendinginan tidak dapat mencegah pembusukan secara total, tetapi 

semakin dingin suhu ikan, semakin besar penurunan aktivitas bakteri dan enzim. Pendinginan 

ikan dapat dilakukan dengan menggunakan refrigerasi, es, slurry ice (es cair), dan air laut 

dingin. Penanganan ikan tidak hanya ditujukan untukmempertahankan kesegaran ikan, tetapi 

juga untuk menganekaragamkan bentuk penyajian, dan meningkatkan daya simpan ikan. 

Produk-produk beku dan fresh (cold product) merupakan salah satu diversifikasi produk 

pengolahan berupa pembekuan. Pembekuan merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi 

kerusakan bahan pangan dengan mekanismenya berupa menghambat pertumbuhan bakteri, 

kapang, maupun khamir pada produk pangan sehingga makanan akan lebih awet karena 

aktivitas mikroba terhenti dan aktivitas enzim juga terhambat yang kemudian akan 

mengakibatkan bahan pangan memiliki umur simpan yang lebih lama. Teknologi ini dinilai 

cukup sederhana dan tidak menyita waktu serta apabila dibandingkan dengan pengalengan, 

teknologi pembekuan lebih dapat mempertahankan kandungan nutrisi pada bahan pangan 

apabila dilakukan dengan benar (Dewandari dkk.,2009). Ikan bandeng adalah komoditas 

perikanan pada sektor agroindustri yang sangat melimpah. Salah satu kelemahan pada ikan 

bandeng ialah saat hasil panen ikan melimpah tanpa adanya permintaan harga akan relatif 
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turun. Ikan bandeng setelah panen dari petani akan dijual kepada tengkulak pasar ikan. Petani 

selepas panen ikan bandeng sudah tidak bertanggung jawab untuk perawatran setelah sudah 

ditangan tengkulak. Tengkulak akan menangani ikan bandeng setelah menerimanya. Selepas 

ikan bandeng sudah diterima tengkulak maka waktu ikan bandeng pada suhu bebas akan 

mempengaruhi percepatan pembusukan. Pada kondisi pasar ikan memperkirakan prosentase 

tidak laku terjual ialah 5 – 10% . jika dari itu batas waktu yang akan di tentukan untuk 

lakunya ikan bandeng yaitu 5-6 jam. Sehingga dalam waktu yang sudah ditentukan tersebut 

ikan bandeng sudah harus habis. Jika dalam batas waktu yang sudah ditentukan ikan 

bandeng tidak laku akan dilakukan penanganan lebih lanjut. Ikan bandeng dari tengkulak 

akan dikirim pada konsumen dalam jangka waktu 1 x 24 jam untuk meminimalisir adanya 

kerusakan pada ikan. Namun apabila tidak terjual dalam kurun waktu 2 hari akan terjadi 

penurunan kualitas ikan bandeng secara signifikan,  untuk  meminimalisir  yg tidak laku 

terjual perlu adanya eksperimen penyesuaian perlakuan penanganan menggunakan formulasi 

variasi garam dan es batu pada penyimpanan ikan bandeng. 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana parameter kualitas ikan bandeng pasca panen ? 

2. Bagaimana pengaruh proses penyimpanan pada kualitas ikan bandeng di 

pedagang tengkulak ? 

3. Bagaimana pengaruh penambahan dosis garam pada proses penyimpanan 

ikan bandeng ? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui parameter kualitas ikan bandeng segar pasca panen. 

 

2. Untuk mengetahui pengaruh proses penyimpanan pada kualitas ikan bandeng 

di pedagang tengkulak. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penambahan dosis garam pada penyimpanan ikan 

bandeng. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat menjadi media pengimplementasian dalam penerapan ilmu dan 

teknologi pangan yang telah dipelajari juga menambah pengetahuan dan pengalaman 

dalam eksperimen penentuan dosis garam untuk melakukan penanganan pada 
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penyimpanan ikan bandeng. 

1.4.2 Bagi Masyarakat / Industri Pangan 

Penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan baru dalam pengaruh dosis 

garam terhadap penyimpanan ikan bandeng pada level tengkulak. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

1.4.1.1 Memberikan wawasan atau pengetahuan baru mengenai inovasi 

penyimpanan yang optimal pada ikan. 

1.4.1.2 Memberikan informasi mengenai suhu optimal dalam penyimpanan yang akan 

berpengaruh pada karakteristik fisik dan kimia pada ikan bandeng. 

1.4.1.3 Penelitian ini menjadi sumber informasi ilmiah dan dapat dijadikan acuan 

untukpeneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini. 

1.4 Luaran Yang Diharapkan 

1. Diketahui formulasi yang terbaik dengan cara menguji setiap parameter 

perbandingan yang dilakukan eksperimen 

2. Diketahui kualitas karakteristik fisiko-kimia ikan bandeng yang dihasilkan dari 

variasi perlakuan perbandingan dosis garam yang di berikan. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan ini lebih terarah, sehingga perlu untuk dilakukan 

pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat disimpulkan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Subyek penelitian adalah variasi dosis garam yang diberikan untuk penyimpanan 

ikan bandeng. 

2. Obyek penelitian adalah garam, ikan bandeng, dan es balok. 

3. Parameter penelitian adalah kualitas karakteristik fisiko - kimia ikan bandeng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


