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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tempura merupakan salah satu jenis produk olahan ikan berbasis surimi 

yang memiliki karakteristik khas produk olahan ikan. Produk tempura pada 

umumnya memiliki umut simpan yang relatif singkat. Menurut Retno (2009) 

produk olahan daging dan ikan memiliki masa simpan yang berbeda-beda 

tergantung pada perlakuan terhadap produk. Pada produk tempura dengan 

kemasan setelah dibuka dengan penyimpanan dingin memiliki daya simpan 

kurang dari 7 hari. Pada penyimpanan suhu ruang produk tempura memiliki daya 

simpan kurang lebih 1 hari. Kerusakan pada produk selama masa simpan tersebut 

disebabkan oleh adanya tingkat aktivitas mikroba yang tinggi setelah kemasan 

dibuka maupun oleh suhu penyimpanan yang digunakan. Menurut Rusmono 

(2011) aktivitas mikroba merupakan salah penyebab terjadinya kerusakan pada 

suatu produk. Aktivitas mikroba menjadi penyebab kerusakan yang menyebabkan 

ketengikan, reaksi non-ensimatis, dan menyebabkan terjadinya perubahan pada 

kenampakan fisik suatu produk. Kerusakan terhadap aktivitas mikroba dapat 

dihambat dengan berbagai metode salah satunya adalah dengan cara penerapan 

coating pada produk. Menurut Andarini (2016) fungsi coating digunakan sebagai 

pelapis produk sebagai pelindung dari kerusakan secara mekanis.   

Kitosan merupakan bahan yang dapat digunakan dalam proses coating 

pada produk olahan ikan tempura. Kitosan digunakan sebagai bahan dalam 

pembuatan edible coating berdasarkan fungsinya sebagai antimikroba. Menurut 

Andarini (2016) memiliki fungsi sebagai antimikroba yang dapat berperan dalam 

menekan tingkat pertumbuhan mikroba. Menurut Sitorus (2014), mekanisme 

antibakteri pada kitosan berikatan dengan protein pada membran sel. Selain itu, 

kitosan juga berikatan dengan membran fosfolipid, terutama fosfatidil kolina (PC) 

yang dapat meningkatkan permeabilitas pada inner membran. Kenaikan 

permeabilitas pada inner membran menyebabkan keluarnya cairan sel pada bakteri 

sehingga menyebabkan kematian pada sel. Penggunaan edible coating kitosan 

digunakan dengan tujuan sebagai pereduksi aktivitas mikroba pada produk olahan 



 

2 
 

ikan tempura dalam menekan tingkat kerusakan selama masa penyimpanan 

produk. Penggunaan konsentrasi kitosan pada proses coating memiliki pengaruh 

terhadap tingkat laju reduksi aktivitas mikroba. Oleh karena itu edible coating 

kitosan digunakan untuk mengetahui efektivitas reduksi terhadap aktivitas 

mikroba pada sampel produk olahan ikan selama masa simpan dengan perlakuan 

suhu penyimpanan.  

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penggunaan konsentrasi kitosan sebagai edible coating dalam 

proses reduksi terhadap aktivitas mikroba. 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi kitosan sebagai edible coating dengan 

perlakuan suhu penyimpanan terhadap pertumbuhan mikroba pada sampel 

tempura. 

3. Bagaimana pengaruh aplikasi edible coating kitosan pada perlakuan suhu 

penyimpanan terhadap sifat organoleptik tempura. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah penelitian diatas dapat dimunculkan rumusan masalah 

pada penelian ini yang meliputi beberapa aspek yang terkait sebagai berikut : 

1. Mengetahui konsentrasi terbaik kitosan sebagai edible coating dalam 

mereduksi aktivitas mikroba pada produk tempura. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi kitosan sebagai edible coating pada 

perlakuan suhu penyimpanan terhadap pertumbuhan mikroba pada produk 

tempura. 

3. Mengetahui pengaruh aplikasi edible coating kitosan pada proses 

pengawetan tempura terhadap umur simpan produk. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat kepada 

beberapa pihak terkait sebagaimana berikut : 

1. Diperoleh hasil penelitian konsentrasi terbaik dalam pembuatan edible 

coating kitosan sebagai pereduksi terhadap aktivitas mikroba pada produk 

tempura. 
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2. Diperoleh pengaruh terbaik dari penggunaan edible coating kitosan 

terhadap aktivitas reduksi aktivitas mikroba pada perlakuan suhu 

penyimpanan produk tempura. 

3. Diperoleh pengaruh aplikasi edible coating kitosan dengan konsentrasi 

terbaik terhadap daya simpan pada perlakuan suhu penyimpanan produk 

tempura. 

1.5. Luaran Penelitian 

Pengusulan program penelitian tentang pemanfaatan kitosan sebagai 

edible coating dalam efektivitas reduksi mikroba dan pengaruh terhadap daya 

simpan produk tempura. Penentuan konsentrasi terbaik dilakukan dengan tujuan 

untuk memperoleh efektivitas terhadap proses reduksi aktivitas mikroba pada 

sampel tempura. Sifat antibakteri pada kitosan sebagai edible coating digunakan 

dalam mereduksi akyivitas mikroba. Selain berpengaruh terhadap aktivitas 

reduksi diharapkan perlakuan konsentrasi berpengaruh terhadap terhadap daya 

simpan pada penyimpanan.  

1.6. Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang bertujuan untuk membatasi 

ruang lingkup pada penelitian yang dilakukan. Batasan ruang lingkup yang 

ditentukan pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan bahan kitosan merek X dengan derajat 

deasetilasi (DD) 70-79%. 

2. Sampel produk olahan ikan tempura diproduksi oleh PT. XYZ. 

3. Berfokur pada efektivitas reduksi mikroba dari pernggunaan edible 

coating kitosan pada olahan ikan tempura. 

4. Berfokus pada metode pengaruh variansi penggunaan konsentrasi edible 

coating kitosan terhadap tingkat aktivitas mikroba pada produk olahan 

ikan tempura. 

5. Berfokus pada pengaruh efektivitas reduksi aktivitas mikroba terhadap 

kerusakan sifat organoleptik pada produk tempura selama masa simpan 

dengan perlakuan suhu penyimpanan 


