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2 BAB I 

3 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

      Saat ini produk pangan menjadi salah satu pendongkrak ekonomi 

nasional dan berpengaruh terhadap inflasi. Menurut BKP (2021) menyatakan 

bahwa Industri pangan dan minuman atau biasa disebut juga mamin menjadi 

penyumbang ke-2 terbesar terhadap pendapatan domestik bruto non migas. Pada 

tahun 2017 industri mamin menyumbang 6,14% PDB non migas dengan 

pertumbuhan sebesar 8,3%. Oleh karena itu pengembangan industri makanan dan 

minuman saat ini diprioritaskan untuk membangun ketahanan pangan.  

Salah satu industri kecil menengah  yang berjalan dibidang pangan yaitu 

unit usaha Terminal Bonggolan NY. LIA. Unit usaha Terminal Bonggolan NY. 

LIA merupakan salah satu UMKM yang berada di Alun-alun Sidayu yang 

memproduksi produk khas Sidayu yaitu bonggolan. Bonggolan yang diproduksi 

oleh UMKM Terminal bonggolan menggunakan bahan dasar ikan payus yang 

ditambah dengan tepung kanji, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, dan 

sedikit penyedap rasa. Komposisi tersebut yang membuat bonggolan memiliki rasa 

gurih, kenyal, khas berbau ikan sehingga disukai oleh masyarakat Gresik khususnya 

di wilayah kecamatan Sidayu. UMKM Terminal bonggolan berdiri sejak tahun 

2016 dan sudah dikenal oleh masyarakat sekitar karena memiliki rasa yang khas. 

Karena memiliki rasa yang enak, produk bonggolan yang diproduksi oleh UMKM 

Terminal Bonggolan ini memiliki banyak permintaan bonggolan dan permintaan 

tersebut banyak yang tidak bisa dipenuhi dikarenakan umur simpan bonggolan yang 

relatif pendek. Jika produk bonggolan tidak dilakukan treatment tertentu maka 

produk tersebut hanya memiliki umur simpan selama 2-3 hari. Saat ini belum ada 

treatment khusus yang dilakukan oleh UMKM untuk memperpanjang masa simpan 

bonggolan.  

Kemasan yang digunakan pada UMKM Terminal Bonggolan NY. LIA 

menggunakan kemasan pada umumnya yaitu daun pisang tanpa meninggalkan 

kesan tradisionalnya. Daun pisang tersebut memiliki kekurangan yaitu tidak bisa 

menghambat pertumbuhan bakteri dari produk sehingga bonggolan cepat 
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mengalami kebusukan. Bonggolan termasuk produk olahan ikan dan produk 

perishable food, seperti pada penelitian Warsiki dkk (2013) yang menyebutkan 

bahwa produk olahan ikan yaitu bakso ikan memiliki masa simpan yang pendek. 

Pada Penelitian Firmansyah (2020) mengatakan bahwa tingginya nutrisi pada 

daging ikan menyebabkan bakso ikan hanya bertahan 12-24 jam pada suhu kamar 

(25-27oC) dan 4-5 hari pada suhu refrigerasi (4-1oC). Bakso memiliki masa simpan 

yang pendek karena termasuk perishable food yang mudah terkontaminasi oleh 

mikroba saat proses penyimpanan. Dengan masa simpan yang pendek akan 

membuat produksi serta distribusi produk tidak bisa menjangkau pasar di wilayah 

tertentu. UMKM Terminal bonggolan NY. LIA juga menerapkan kemasan vakum 

sebagai kemasan sekundernya, dari produk bonggolan dikemas dengan daun pisang 

dan kemasan akhir diberikan vakum. Pengemasan vakum pada produk pangan 

biasanya menggunakan jenis plastik poly propylene dan tidak terdapat oksigen, 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri aerob (Hendartini, 2016). Produk 

bonggolan yang dikemas dengan vakum yang digunakan oleh UMKM Terminal 

bonggolan ini tetap mengalami penurunan mutu yaitu masa simpan yang rendah. 

Bonggolan yang hanya dikemas dengan daun pisang bisa bertahan sekitar 12-24 

jam pada suhu ruang, 2-3 hari suhu dingin, dan 14 hari suhu beku. Produk-produk 

berbahan dasar ikan memiliki masa simpan yang rendah. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada UMKM Terminal Bonggolan, 

mulai dari karakteristik dari bonggolan, kemasan yang digunakan, dan alternatif 

kemasan bonggolan yang belum maksimal maka perlu dilakukan alternatif lain 

untuk memperpanjang umur simpan. Berbagai upaya untuk meningkatkan masa 

simpan salah satu nya yaitu dapat di tingkatkan dengan aplikasi edible coating 

sebelum di kemas dengan kemasan tradisional seperti daun pisang (Wariski et al, 

2010). Edible coating tersebut dipilih karena bahan dasar pembuatan bonggolan 

adalah ikan laut dimana ikan laut merupakan salah satu bahan yang mudah 

terkontaminasi mikroba. Selain itu edible coating antimikroba juga dapat diberikan 

komposisi tambahan untuk memperbaiki formula yang dibuat. Penelitian 

menggunakan edible coating antimikroba telah dilakukan oleh Christina (2012) 

yang menyatakan bahwa pengemas edible berbasis pati dengan penambahan bahan 

Antimikroba merupakan alternatif yang baik untuk meningkatkan daya tahan dan 
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kualitas bahan pangan selama penyimpanan, selain lebih aman bagi kesehatan. 

Penambahan bahan Antimikroba ke dalam edible coating/ film akan meningkatkan 

masa simpan dan stabilitas bahan pangan karena sifat penghalang dari lapisan film 

diperkuat oleh komponen aktif Antimikroba. Karakteristik fisik dan mekanik edibel 

coating/film akan berubah seiring dengan penambahan bahan Antimikroba, gliserol, 

lemak (lipida), dan bahan tambahan lainnya. Pembuatan antimikroba juga diteliti 

oleh Warsiki (2013) dengan membuat antimikroba dengan penambahan ekstrak 

bawang putih dengan hasil pada aplikasinya bakso ikan yang disalut dengan 

tambahan ekstrak bawang putih lebih awet dan tahan lama dibandingkan dengan 

bakso yang disalut tanpa tambahan ekstrak bawang putih. Pada bawang putih 

terdapat senyawa organosulfur allisin yang berfungsi sebagai Antimikroba (Charu 

dkk, 2014) 

Berdasarkan penyajian latar belakang di atas maka perlu dilakukan 

alternatif coating untuk memperpanjang umur simpan dan perlu dilakukan 

pengujian suhu berdasarkan suhu penyimpanan bonggolan. Penelitian ini mengacu 

pada penelitian sebelumnya yaitu menggunakan antimikroba dengan penambahan 

ekstrak bawang putih pemilihan bawang putih sebagai Antimikroba karena bawang 

putih merupakan salah satu bahan tambahan dalam pembuatan bonggolan (Charu 

dkk, 2014). Pada umumnya bonggolan disimpan pada suhu ruang, kulkas, dan 

Freezer, maka pada penelitian ini menggunakan suhu -22 sampai – 18oC (suhu 

freezer), 4 sampai 10oC (suhu refrigerator), dan 26 sampai 30oC (suhu ruang).  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1.  Bagaimana karakteristik dari bonggolan ikan sebelum dan sesudah 

diberikan edible coating Antimikroba? 

2.  Bagaimana pengaruh edible coating antimikroba dan kemasan komersial 

pada variasi suhu  penyimpanan? 

3.  Bagaimana pengaruh edible coating antimikroba dan kemasan komersial 

terhadap masa simpan produk bonggolan ikan? 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dibuat, maka 

tujuan dari penelitan ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui karakteristik dari bonggolan ikan sebelum dan sesudah 

diberikan edible coating Antimikroba 

2.  Untuk mengetahui pengaruh edible coating antimikroba dan kemasan 

komersial pada variasi suhu penyimpanan  

3.  Untuk mengetahui pengaruh edible coating antimikroba dan kemasan 

komersial terhadap masa simpan produk bonggolan 

1.4 Manfaat 

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku 

industri umkm Terminal Bonggolan Ny. Lia agar produk bonggolan ikan yang 

dihasilkan memiliki umur simpan yang lama sehingga bisa di produksi dan di 

distribusikan di wilayah luar Gresik. Selain itu penggunaan edible coating dengan 

bahan alami bawang putih dapat mengurangi penggunaan bahan pengawet makanan 

berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi. 

1.5 Batasan  

Batasan atau ruang lingkup penelitian ini meliputi bahan baku, proses dan 

pengujian yaitu sebagai berikut: 

1.  Variasi suhu penyimpanan yang digunakan yaitu -18o, 4o, dan 26oC 

2.  Variasi penambahan konsentrasi bawang putih sebagai Antimikroba pada 

edible coating yaitu 0,5%, 1% 

3.  Bonggolan yang digunakan berasal dari UMKM Terminal Bonggolan Ny. 

Lia sehingga tidak merubah formulasi bonggolan 

4.  Bahan yang digunakan dalam pembuatan bonggolan yaitu ikan laut 

5.  Dilakukan pemindahan bahan dari penyimpanan ke laboratorium sekitar 30 

menit sebelum pengujian 


