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BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Ikan bandeng (Chanos chanos Forskal) merupakan 

salah satu jenis ikan pangan populer di Asia Tenggara 

dan banyak digemari masyarakat (Grandea,1995). 

Ikan bandeng disukai sebagai makanan karena rasanya 

gurih, rasa daging netral (tidak asin seperti ikan laut) 

dan tidak mudah hancur jika dimasak. Namun, 

dibandingkan dengan bahan pangan lain, ikan 

memiliki sifat yang mudah rusak (perishable food), 

rentan terhadap kontaminasi dan penurunan mutu, 

oleh karena itu harus dilakukan penanganan dan 

pengolahan yang cermat. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen 

Kelautan dan Perikanan tahun 2010, bahwa jenis dan 

jumlah produksi perikanan budidaya tambak tertinggi 

adalah pada produksi ikan bandeng, yaitu sebanyak 

76.937 ton. Tingginya hasil panen serta tingginya 

permintaan konsumen, membuat para petani tambak 

berusaha menjaga kualitas bandeng sehingga harga 

jual tetap tinggi.  Bandeng selain digoreng untuk lauk 

keseharian, dapat pula diolah menjadi komoditi yang 

mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dengan diolah 

menjadi makanan khas suatu daerah, seoerti otak-otak 

bandeng atau bandeng presto. Oleh karena itu, kualitas 

bandeng yang diharapkan tetap terjaga terutama pada 

penanganan pasca panen.  

Selama ini penanganan pascapanen produk perikanan 

masih kurang optimal, dan masih banyak 

menggunakan bahan kimia berbahaya yang dilarang 
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penggunaanya pada bahan pangan seperti formalin 

sebagai bahan pengawet. Pertumbuhan mikroba 

berhubungan erat dengan kualitas daging segar. 

Peningkatan jumlah mikroba pembusuk/patogen 

berpengaruh terhadap keamanan dan daya tahan atau 

masa simpan serta kandungan awal mikroba dalam 

daging segar. Proses pembusukan merupakan salah 

satu indikator dari proses kemunduran mutu yang 

mengakibatkan semakin singkatnya masa simpan pada 

ikan dan dapat menurunkan nilai jualnya.  Proses 

pembusukan dapat dihambat dengan beberapa cara, 

salah satunya dengan melakukan pengawetan.  

Proses pengawetan dengan penggunaan zat antibakteri 

untuk pengawetan bahan pangan ada yang berasal dari 

bahan alami dan artifisial. Konsumen cenderung lebih 

memilih produk yang diawetkan menggunakan bahan 

pengawet alami daripada menggunakan bahan 

artifisial atau zat kimia berbahaya lainnya. 

Pengawetan bahan pangan secara alami salah satunya 

dengan memanfaatkan bakteri yang bersifat antagonis 

terhadap bakteri pembusuk dan patogen pada bahan 

pangan, misalnya bakteri asam laktat (BAL) 

(Hidayatuloh, 2008). Perkembangan dunia 

bioteknologi dalam bidang pengawetan makanan telah 

menghasilkan suatu terobosan dengan memanfaatkan 

bakteri yang memiliki kemampuan untuk 

memperpanjang daya simpan makanan yang dikenal 

dengan istilah biopreservatif. Bakteri asam laktat 

merupakan bakteri yang terdapat secara alami pada 

bahan makanan, misalnya susu, daging atau bahan lain 

yang mudah rusak dan digunakan untuk memproduksi 
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bahan pangan olahan. Bakteri asam laktat dapat 

mempertahankan mutu makanan dari bakteri 

pengganggu dan bakteri pembusuk dengan 

memproduksi berbagai agen antibakteri, diantaranya 

asam organik (asam asetat dan asam laktat), diasetil, 

hidrogen peroksida dan bakteriosin (Holzapfel et al., 

1995).  

Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai 

biopreservatif adalah larutan fermentasi selada yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pengawet alami untuk 

meningkatkan masa simpan ikan. Larutan fermentasi 

selada ini merupakan bahan pengawet alami yang 

aman dan secara efektif mampu mengawetkan ikan 

segar melalui prinsip-prinsip biologis. 

Fermentasi merupakan proses produksi energi dalam 

sel dalam keadaan anaerobik (tanpa oksigen). Secara 

umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi 

anaerobik, akan tetapi, terdapat definisi yang lebih 

jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi 

dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor 

elektron eksternal (Buckle, et al., 1987). Larutan 

fermentasi selada merupakan starter bakteri asam 

laktat. Selain memproduksi bakteri asam laktat, 

larutan fermentasi selada juga mengandung senyawa 

antibakteri seperti asam organik dan hasil metabolit 

lainnya yang dapat berfungsi secara langsung untuk 

menghambat atau membunuh bakteri pembusuk 

(Suriawiria, 1980). Selada merupakan salah satu jenis 

sayuran yang mampu menghasilkan persentase asam 

laktat yang lebih besar dari kubis maupun sawi 
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(Misgiyarta dan Sri, 2005), sehingga kemampuan 

antibakterinya dapat lebih baik untuk digunakan 

sebagai pengawet alami pada ikan. Selada (Lactuca 

sativa) merupakan salah satu jenis sayuran komersial 

yang memiliki sifat mudah layu, rusak dan busuk. 

Selada merupakan tumbuhan sayur yang biasa 

ditanam di daerah beriklim sedang maupun daerah 

tropika. Selama ini pemanfaatan selada hanya sebatas 

untuk dikonsumsi, namun selada juga dapat 

dimanfaatkan sebagai starter bakteri asam laktat yang 

mampu memperpanjang masa simpan bahan pangan. 

Selada mempunyai tingkat kandungan nutrisi yang 

dapat memacu pertumbuhan berbagai jenis bakteri 

asam laktat dalam proses fermentasi (Pratama, 2008). 

Selada merupakan isolat yang menghasilkan 

persentase asam laktat yang tinggi (0,85) jika 

dibandingkan dengan kubis (0,80) dan sawi (0,75) 

(Misgiyarta dan Sri, 2005). Fermentasi selada lebih 

aman digunakan dibandingkan dengan zat antibakteri 

lain yang bersifat kimia. Penggunaan larutan 

fermentasi selada sebagai pengawet alami pada ikan 

dapat memperpanjang masa simpan ikan, selain itu 

dapat meningkatkan pemanfaatan selada selain untuk 

dikonsumsi. 

  

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian  ini 

diterapkan pada aplikasi larutan fermentasi selada 

dibidang penyehatan makanan minuman khususnya 

dimanfaatkan dalam penanganan bahan pangan 
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hewani, maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : .  

a.Apakah lamanya perendaman ikan bandeng 

mempengaruhi pH larutan fermentasi selada? 

b. Apakah lamanya perendaman dari larutan 

fermentasi selada dapat mempengaruhi jumlah 

kuman ikan bandeng? 

 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Membuat dan mengukur pH larutan fermentasi 

daun selada sebagai biopreservatif pada ikan 

bandeng (Chanos chanos Forskal)  

b. Menghitung jumlah kuman ikan bandeng pada 

perbedaan waktu rendam 0 menit, 30 menit, 60 

menit, 90 menit dan lama penyimpanan 0 hari, 1 

hari, 3 hari dan 7 hari dalam larutan fermentasi 

selada (Lactuna Sativa). 

c. Menganalisis perbedaan jumlah kuman ikan 

bandeng sebelum dan sesudah perendaman dalam 

larutan fermentasi selada berdasarkan variasi waktu 

rendam dan masa simpan 

1.3. Novelty/Les 

Penelitian ini menitikberatkan pada salah satu upaya 

mencegah penurunan mutu bahan pangan hewani 

khususnya ikan bandeng dengan memanfaatkan selada 

untuk mengurangi jumlah kuman menggunakan 

larutan fermentasi selada.  
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BAB II.  METODOLOGI/ PEMECAHAN 

MASALAH 

2.1 Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah  true experiment (Post Test 

Only Control Group Design) 

    R  :       X                          O1 

                                  (-)                      O2  

Rancangan bangun penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 

asumsi  : kondisi sampel, lingkungan, alat, bahan dan 

media relatif homogen.  

2.2. Obyek  Penelitian  

Obyek penelitian ini adalah ikan bandeng yang 

memiliki berat tertentu (250 – 300 gram). Besar 

sampel 60 ekor (3 replikas  5 perlakuan x 4 masa 

simpan)  

2.3. Besar Sampel  

Besar Sampel : Bila tujuan penelitian untuk 

menganalisis keterkaitan antar variabel melalui 

penelitian eksperimental di laboratrium atau 

pengendalian variabel eksternal yang ketat, maka 

digunakan rumus Federer (Purnomo dan Taufan 

Bramantoro,2002 : hal 37 - 38). Adapun besar sampel 

dalam penelitian ini :  

Rumus Federer :  (K - 1) (r - 1) ≥ 15 

Keterangan :  

K = Jumlah Kelompok Perlakuan 
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r = Jumlah replikasi per kelompok 

 Untuk menentukan besar sampel minimal 

maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut :  

(k - 1). (r - 1) ≥ 15 

 (9 - 1) . (r – 1) ≥ 15 

8r –8 ≥ 15 

8r ≥ 15 + 8 

r ≥ 23/8 

r ≥ 2,875 ----- ditetapkan replikasi sebanyak 3 kali 

Dari rumus perhitungan diatas, diperoleh hasil 

pengulangan sebanyak 3 kali dengan 5 kelompok 

perlakuan waktu rendam dan dengan 4 kali 

pengamatan, sehingga besar sampel secara 

keseluruhan sebanyak 60 sampel berupa ikan 

bandeng. 

2.4.   Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan meliputi : timbangan Ohauss, 

pisau, talenan, petridish, gelas ukur, inkubator, 

autoclave, oven, colony counter, pipet ukur, blender, 

erlenmeyer, counter. Bahan yang digunakan : selada, 

ikan bandeng, plastik, toples, aquadest, garam, Plate 

Count Agar (PCA) atau Nutrien Agar (NA), baskom 

plastik, NaCl 0.9%, spidol, kertas label, aluminum 

foil, kertas coklat. 

Penelitian ini dilakukan beberapa perlakuan, yaitu 

perbedaan waktu rendaman larutan fermentasi selada 

(t = 0 menit (kontrol),  10 menit, 30 menit , 60 menit, 

90 menit dan akan dilihat pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan bakteri dengan variasi masa simpan pada 
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suhu rendah, selanjutnya menghitung jumlah kuman 

(Total Plate Count).  

2.5.   Variabel   Penelitian    dan    Hubungan   

antar Variabel 

2.5.1. Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas : waktu perendaman  

b. Variabel Terikat : jumlah kuman  

c. Variabel Pengendali : pH,  suhu, masa simpan  

 

2.6.2. Hubungan Antar Variabel 

  

 

 

Variabel Bebas  

- waktu 

perendaman  

Variabel terikat: 

Jumlah kuman 

 

Variabel Pengendali 

pH, suhu, masa simpan 
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2.6. Definisi Operasional 

NO VARIABEL DEFINISI 
CARA 

PENGUKURAN 

KRITERIA 

PENILAIAN 

SKALA 

DATA 

1. Jumlah 

Kuman 

Jumlah koloni 

bakteri meso-

fil yang di- 

hitung dengan  

 menumbuh-

kan pada me- 

dia agar sete- 

lah diinkubasi 

selama 2x 24 

jam suhu 35-

37°C, dengan 

satuan CFU/ 

gr 

Pemeriksaan 

sampel ikan 

bandeng di 

laboratorium 

menggunakan 

metode TPC 

MS jika 

ALT < 5 x 

105  cfu/gr 

 

 

Ratio 

2. Waktu 

rendam 

 Lamanya 

perendaman 

fillet daging 

ayam Broiler  

dalam larutan 

getah pelepah 

pisang. Lama 

waktu peren-

daman dihi- 

tung menggu- 

nakan stop-

watch 

Perendaman 

fillet daging 

ayam Broiler 

dalam larutan 

getah pelepah 

pisang. Lama 

waktu 

perendaman 

dihitung 

menggunakan 

stopwatch 

Waktu 

selama 0 

menit, 10 

menit, 30 

menit, 60  

menit, dan  

90 menit 

Ordinal 

3. pH Derajat 

keasaman 

larutan 

fermentasi 

selada 

pH meter  Asam jika 

pH <7 

Netral = 7 

Basa jika 

>7 

Interval 

4. Suhu Derajat 

suhu larutan 

fermentasi 

termometer Suhu 

Dingin 

Suhu 

Nominal 
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NO VARIABEL DEFINISI 
CARA 

PENGUKURAN 

KRITERIA 

PENILAIAN 

SKALA 

DATA 

selada Ruang 

 

5 Masa simpan Lama waktu 

simpan ikan 

bandeng 

setelah 

direndam 

dalam 

larutan 

fermentasi 

selada. 

Pencatatan 

tanggal 

penyimpanan 

0 hari, 1 

hari, 3 hari, 

dan 7 hari 

ordinal 

 

2.7. Instrumen Penelitian 

2.7.1. Alat 

Kulkas, pisau, talenan, oven, baskom, erlenmeyer, box 

bertutup, nampan, autoclave, incubator, petridish, 

pengaduk kaca, blender, lampu spirtus. 

2.7.2. Bahan 

Sarung tangan, plastic sampel, dry ice, alat tulis, 

aluminum foil, nutrient agar, aquades, alcohol, sarung 

tangan, korek api, kapas, kertas coklat. 

2.7.3. Prosedur Kerja 

a. Pembuatan Larutan Fermentasi Selada 

Proses pembuatan selada antara lain:  selada dicuci 

dengan air bersih kemudian diiris dengan panjang ± 2 

cm. Irisan selada kemudian dimasukkan ke dalam 

toples yang bagian luarnya ditutup dengan kantong 

plastik berwarna gelap yang selanjutnya ditambahkan 

larutan garam 2,5% dengan konsentrasi selada 100 
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g/L, diaduk rata dan ditutup rapat. Selada tersebut 

diinkubasi selama 6 hari pada suhu ruang dan 

dibiarkan terjadi proses fermentasi. Setelah 

diinkubasi, hasil fermentasi disaring sehingga 

diperoleh larutan fermentasi selada yang siap 

digunakan sebagai bahan pengawet. 

b. Cara Kerja Pelaksanaan Pengawetan Ikan  

1) Menyiapkan ikan segar 6 ekor ikan dengan berat 

rata-rata 3 ons ke dalam baskom plastik. 

2) Memberi kode pada masing-masing baskom 

plastic sesuai dengan pemberian perlakuan. 

Kode “0” digunakan sebagai control (tanpa 

diberi perlakuan rendaman) 

3) Memasukkan larutan fermentasi selada 

konsentrasi 100% masing-masing 1 liter dengan 

lama perendaman 30 menit, 60 menit, 90 menit. 

Semua perlakuan dilakukan pada suhu ruang. 

4) Melakukan pengulangan dengan cara yang sama 

sebanyak 3 kali. 

5) Memeriksa jumlah kuman dengan metode Total 

Plate Count terhadap ikan bandeng yang belum 

dan yang telah direndam dalam  larutan 

fermentasi selada yang disimpan dalam suhu 

ruang maupun suhu dingin. Lakukan juga 

pengukuran pH larutan fermentasi selada setelah 

dilakukan masing-masing perendaman. 

6) Gambar skema prosedur penelitian sbb : 
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TAHAP I : FERMENTASI SELADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Selada 100 gr 

gr/lt 

Dipotong 2 cm 

Masukkan 

dalam 
toples 

- Ukur pH 

- Ukur suhu 

Fermentasikan 

selama 6 hr 

Larutan hasil 

fermentasi siap 

digunakan 

Larutan 

Garam 

2,5% 
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TAHAP II : APLIKASI RENDAMAN 

REPLIKASI I :  

 

 

 

 

 

 

 

Waktu Rendam 

0 menit            10 menit           30 menit              60 menit             90 

menit     

 

 

 

 

 

 

REPLIKASI II DAN III LAKUKAN SAMA SEPERTI REPLIKASI I 

TAHAP III : APLIKASI MASA SIMPAN (0, 1, 3, dan 7 hari)  

HASIL PERENDAMAN 

     0 menit              10 menit           30menit            60 menit            90 

menit  

 

 

  

 

Rendam dengan 

Larutan hasil 

fermentasi selada 

 

    

 

- Pengukuran pH larutan 

- Pemeriksaan Bakteriologis ALT 
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c. Pemeriksaan Total Plate Count 

Total Plate Count (TPC) merupakan suatu jenis uji 

secara Bacteriologis yang digunakan sebagai 

indikator keberadaan mikroba yang berada pada 

suatu bahan media, uji ini dilakukan di 

Laboratorium Kesehatan Lingkungan Surabaya. 

Adapun tahapan prosesnya adalah sebagai berikut : 

1) Menimbang 10 gram sampel, homogenkan 

menggunakan blender dengan 90 ml Pepton 

water secara aseptis. 

2) Mengambil 1 ml larutan sampel tadi yang sudah 

mengalami pengenceran 10
-1

. 

3) Memasukkan sampel dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi yang berisikan  9 ml Pepton Water, 

sehingga pengenceran sampel pada saat sekarang 

sudah mencapai 10
-2

. 

4) Langkah seperti prosedur pada nomor tiga atau 

pengeceran tersebut terus dilakukan sampai 

mencapai nilai pengenceran   10
-6

. 

5) Selanjutnya mengambil dengan pipet steril, 

sampel yang sudah jadi dan kemudian 

dimasukkan ke dalam Petri disk steril. 

Simpan pada suhu 5 
o
C– 10 

o
C  

(Suhu Refrigerator) 

Lakukan pengamatan pada hari ke 1, 3, dan 5 

- Pengukuran pH larutan 

- Pemeriksaan Jumlah Kuman 
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6) Menuangkan nutrien agar yang bersuhu 55ºC-56 

ºC  sebanyak ± 15 ml ke dalam Petri disk steril 

tadi. 

7) Cawan Petri kemudian digoyang-goyang supaya 

larutan teraduk-aduk merata. 

8) Petri didiamkan agar campuran sampel dalam 

Petri disk membeku. 

9) Setelah agar menjadi padat, untuk penentuan 

mikroorganisme  aerob inkubasi cawan-cawan 

tersebut dalam posisi terbalik dalam inkubator 

selama 48 jam ±2 jam 35°C (mesofilik) 

10) Catat pengenceran yang digunakan dan hitung 

jumlah total koloni. Perhitungan Angka Lempeng 

Total sebagai berikut : 

 

N  =      Σ  c            . 

           {(1 x n1) + (0,1 x n2)} x (d) 

dengan : 

N  =  jumlah koloni produk, dinyatakan dalam 

koloni per ml atau koloni per gram. 

Σc = jumlah koloni pada semua cawan yang 

dihitung. 

n1  = jumlah cawan pada pengenceran pertama 

yang dihitung   

n2  = jumlah cawan pada pengenceran kedua 

yang dihitung 

d   = pengenceran pertama yang dihitung          

2.8.  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data angka kuman pada ikan bandeng 

sebelum dan sesudah perendaman dalam larutan 

fermentasi selada dalam penelitian ini dilakukan 
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melalui pemeriksaan laboratorium menggunakan 

metode Total Plate Count.  

2.9. Pengolahan dan Analisis Data  

2.9.1. Pengolahan Data 

a. Editing 

Dilakukan pemilihan data untuk untuk disiapkan 

pada proses selanjutnya. 

b. Coding 

Pemberian kode pada data yang terkumpul untuk 

mempermudah dalam pengolahan data.  

c. Tabulasi 

Dilakukan penyusunan data dalam bentuk table dan 

grafik. 

 

2.9.2. Analisis Data 

Guna mengetahui perbedaan jumlah kuman sebelum 

dan sesudah rendaman larutan fermentasi selada 

pada berbagai variasi waktu rendam dan masa 

simpan dilakukan uji analisis varian dua jalur. Uji 

dilanjutkan dengan menggunakan uji Post Hoc 

Bonferroni (jika p > 0,05) dengan selang 

kepercayaan 5% guna menentukan apakah dua 

perlakuan atau lebih berbeda secara statistik atau 

tidak. Analisis terhadap pH dilakukan secara 

deskripstif. 

2.10. Hipotesis 

H1 : Ada perbedaan jumlah kuman pada variasi waktu 

perendaman dan masa simpan ikan bandeng. 
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BAB III.   HASIL PENELITIAN, ANALISIS 

SERTA  PEMBAHASAN  

3.1. Hasil Penelitian 

3.1.1. Gambaran Umum Proses Penelitian 

Penelitian dilakukan di laboratorium Penyehatan 

Makanan dan Minuman Jurusan Kesehatan 

Lingkungan Surabaya, selama 20 hari. Sampel dalam 

penelitian adalah 60 ekor ikan bandeng dengan berat 

rata-rata 250 gram, yang diambil dari pedagang Pasar 

Pucang Surabaya, diasumsikan bahwa bandeng masih 

termasuk baru dan dalam keadaan baik. Perlakuan 

diberikan dengan perendaman dalam larutan 

fermentasi selada selama 10 menit, 30 menit, 60 menit 

dan 90 menit dan 0 menit sebagai kontrol dengan 

replikasi 3 kali dan diamati sebanyak 4 kali di hari ke 

0, 1, 3,dan 7 dengan suhu simpan 4- 12 ̊ C. Sampel 

diberi perlakuan dengan perendaman dengan 

konsentrasi 100% larutan fermentasi selada.  Larutan 

fermentasi selada dibuat dengan melakukan 

perendaman setiap 100 gr selada dalam 1 liter air 

dengan penambahan garam 2,5%  dan dieramkan 

selama 6 hari serta penyimpanan dilakukan pada suhu 

ruang. Dalam penelitian ini dibuat sebanyak 5 liter. 

Perendaman awal pada selada ( hari I) suhu terukur 

adalah 28 – 30 ̊ C dan pH 6,5. Pada hari terakhir (hari 

ke 6) suhu terukur adalah 28 – 29  ̊ C dan pH 5,5). 

Hasilnya berupa larutan fermentasi selada yang 

mengandung asam laktat, yang dapat digunakan 

sebagai biopreservatif pada ikan bandeng.  
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3.1.2. pH  Larutan  

Keasaman larutan fermentasi selada terukur pH 5,5 

sebelum dilakukan perendaman pada ikan bandeng 

dan suhu terukur 28 – 29 ̊ C.  Pada saat perendaman 

pH terukur berkisar 5,5 – 6,5 yang berarti dalam 

keadaan asam, suhu terukur hari ke 0, adalah suhu 

ruang, 28-29 ̊ C, sedang suhu simpan adalah suhu 

berkisar 4 – 12 ̊ C. Digunakan pendekatan suhu 

penyimpanan sesuai dengan penyimpanan yang 

dilakukan pedagang dengan menggunakan es batu.   

Proses pengawetan yang dilakukan selain melakukan 

rendaman larutan fermentasi selada juga diikuti 

dengan penyimpanan dengan suhu rendah 

(refrigerator).  

Hasil pengukuran pH dan suhu pada sampel  saat 

perlakuan adalah sbb : 
 

Tabel 3.1. Hasil Pengukuran pH Larutan Fermentasi Selada Pada 

Suhu Ruang dan Suhu dingin Berdasarkan Waktu 

Dan Masa Simpan 
  

Penilaian Hasil pengukuran pada perlakuan rendaman 

Penyimpanan kontrol SR/10 SR/30 SR/60 SR/90 

S0 pH 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 

 Suhu (°C) 26 25 24 26 25 

S1 pH 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 

 Suhu (°C) 10 8 7 11 11 

S3 pH 7.0 6.0 6.0 6.0 6.5 

 Suhu (°C) 10 10 12 11 11 

S7 pH 7.0 6.0 6.0 6.0 6.5 

 Suhu (°C) 6 9 9 12 10 
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3.1.3.Hasil Pemeriksaan Jumlah Kuman Ikan Bandeng  

Berikut adalah hasil pemeriksaan  jumlah kuman 

dengan metode Total Plate Count pada  sampel ikan 

bandeng baik yang tidak direndamyang telah 

mendapat perlakuan direndam yakni sebagai control 

maupun yang direndam dalam larutan fermentasi 

selada selama 10 menit, 30 menit, 60 menit dan 90 

menit dengan masa simpan pada suhu 4 -12 ◦C selama 

0, 1, 3, 7 hari. 
 

 

Tabel 3.2. Hasil Pemeriksaan TPC/ ALT Pada Sampel Ikan Bandeng 

Berdasarkan Variasi Masa Simpan dan Waktu Rendam 

 

No 
Kode 

Sampel 

Hasil Pemeriksaan Jumlah Kuman  (CFU/gr Sampel) 

 
 

S1(0 hari) S2 (1 hari) S3 (3 hari) S4 (7 hari) 

1. K1R1 5,4 x 10
4 

5,5 x 10
4
 1,2 x 10

5
 4,5 x 10

5
 

2. K1R2 7,8 x 10
4
 8,2 x 10

4
 2,0 x 10

5
 1,3x10

6
 

3. K1R3 4,3 x 10
4
 6,7 x 10

4
 1,4 x 10

5
 2,5 x 10

5
 

4. 10SR1 4,9 x 10
4
 5,3 x 10

4
 9,1 x 10

4
 1,2 x 10

5
 

5. 10SR2 5,4 x 10
4
 7,8 x 10

4
 1,4 x 10

5
 2,9 x 10

5
 

6. 10SR3 4,1 x 10
4
 5,2 x 10

4
 2,5 x 10

4
 3,5 x 10

5
 

7. 30SR1 3,9 x 10
4
 4,2 x 10

4
 2,5 x 10

4
 6,2 x 10

5
 

8. 30SR2 3,7 x 10
4
 4,8 x 10

4
 9,5 x 10

4
 2,7 x 10

5
 

9. 30SR3 4,0 x 10
4
 1,4 x 10

4
 2,0 x 10

4
 1,8 x 10

5
 

10. ₆ ₀ SR1 1,9 x 10
4
 3,5 x 10

3
 1,7 x 10

4
 1,2 x 10

5
 

11. ₆ ₀ SR2 1,1 x 10
4
 5,3 x 10

3
 2,0 x 10

4
 1,8 x 10

5
 

12. ₆ ₀ SR3 2,1 x 10
4
 7,4 x 10

3
 2,4 x 10

4
 1,8 x 10

5
 

13. ₉ ₀ SR1 1,3 x 10
3
 2,1 x 10

3
 2,5 x 10

3
 1,2 x 10

4
 

14. ₉ ₀ SR2 1,8 x 10
3
 4,0 x 10

3
 7,5 x 10

3
 1,9 x 10

4
 

15. ₉ ₀ SR3 1,4 x 10
3
 2,5 x 10

3
 3,1 x 10

3
 2,1 x 10

4
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Dari data pada tabel 3.2. tersebut jumlah kuman pada 

kelompok kontrol yang terendah 4,3x 10
4
 cfu/gram di 

hari pengamatan 0 hari dan angka kuman tertinggi 

dijumpai pada  pengamatan hari ke-7 yakni 1,3x 10
6
 

cfu/gram. Pada kelompok perlakuan perendaman 10 

menit jumlah kuman yang terendah 2,5x10
4
 cfu/gr 

pada pengamataan hari ke-3 dan angka kuman 

tertinggi 3,5x10
5
 cfu/gr pada pengamatan hari ke-7. 

Kelompok perlakuan 30 menit diketahui jumlah 

kuman terkecil 1,4x10
4
 cfu/gr pada pengamatan hari 

ke-1 dan jumlah kuman tertinggi sebesar  6,2x10
5
 

cfu/gr koloni pada pengamatan hari ke-7. Kelompok 

perlakuan 60 menit angka kuman terkecil diketahui 

pada pengamatan hari ke-1 dan angka kuman tertinggi 

sebesar 1,8x10
5
 cfu/gr pada pengamatan hari ke-7. 

Kelompok perlakuan 90 menit diketahui jumlah 

kuman terkecil pada pengamatan 0 hari (sebelum 

pnyimpanan dalam refrigerator) yakni sebesar 1,3x10
3
 

cfu/gr dan jumlah kuman tertinggi dijumpai pada 

pengamatan hari ke-7 yakni sebesar 2,1x10
4
 cfu/gr. 

Berikut gambaran perubahan jumlah kuman yang 

terjadi berdasarkan kelompok perlakuan rendaman 

larutan fermentasi selada dengan variasi  masa simpan 

suhu rendah. 
 

Adapun hasil rerata jumlah kuman ikan bandeng 

dengan metode ALT dapat ditunjukkan pada tabel 3.3. 

berikut ini : 
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Tabel 3.3. Hasil Rerata Pemeriksaan Jumlah Kuman Ikan 

Bandeng Berdasarkan Waktu Rendam dan Masa 

Simpan  
 

No Waktu Rendam Masa Simpan (hari) 

 (Menit) 0 (control) 1 3 7 

1. 0 (kontrol) 5,9 x 104 6,8 x 

104 

1,6 x 

105 

6,7 x 

105 

2.  10 4,8 x 104 6,1 x 

104 

8,6 x 

104 

2,5 x 

105 

3. 30 3,9 x 104 3,5 x 

105 

4,7 x 

104 

3,6 x 

104 

4. 60 1,7 x 104 5,4 x 

104 

2,0 x 

104 

1,6 x 

105 

5. 90 1,5 x 103 2,9 x 

103 

4,4 x 

103 

1,7 x 

104 

 

Tabel 3.3. diatas menunjukkan semakin lama waktu 

rendam maka jumlah kuman akan semakin menurun 

dalam setiap variasi masa simpan.  

 
 

Gambar 3.2 : Hasil Rerata Jumlah Kuman Ikan Bandeng 

Berdasarkan Waktu Rendam dan Masa Simpan 
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Pada gambar 3.2 tampak jelas jumlah kuman tertinggi 

pada kelompok control (tanpa perendaman) pada 

pengamatan suhu rendah di hari ke-7 dibandingkan 

dengan angka kuman kelompok perlakuan 

perendaman. 

Pada kelompok perlakuan  terlihat semakin lama 

perendaman yakni selama 90 menit dalam larutan 

fermentasi selada maka jumlah kuman ikan bandeng 

mengalami penurunan.  

Berdasarkan standar pemenuhan jumlah kuman pada 

makanan yang diperbolehkan  menurut Standart 

Nasional Indonesia No. 7388 tahun 2009 tentang batas 

maksimum cemaran mikroba dalam pangan, standar 

cemaran bakteri yaitu Angka Lempeng Total (ALT) 

pada ikan segar tidak lebih dari 5 x 10
5
 per gram 

sampel. Hasil penghitungan jumlah kuman pada tabel 

3.3 menunjukkan bahwa jumlah  kuman masih berada 

dalam batas masih diperbolehkan sebagai pangan 

aman bagi semua bandeng kelompok perlakuan dan  

kedua kelompok kontrol, sedangkan 1 kelompok 

kontrol yang disimpan pada suhu 10 -12 ̊ C selama 7 

hari  dijumpai angka kuman  melebihi standar yaitu 

sebesar 6,7x10
5
 cfu/ gram sampel.  

 

3.2. Analisis Hasil 

3.2.1. pH   

Berdasarkan tabel 3.1 diketahui nilai pH larutan 

perendam pada kelompok control berubah dari asam 

(pH 6) pada 0 hari menjadi basa (pH 7) pada hari ke-3. 

Namun pada kelompok larutan fermentasi selada 
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diketahui pH bersifat stabil dari 0 hari hingga hari ke-

7 yakni bersifat asam dengan rerata berkisar 5,5 – 6,5. 

Suhu pada 0 hari rerata 25°C dan suhu penyimpanan 

di refrigerator sampai dengan hari ke-7 kecenderungan 

stabil yakni antara 10 – 11°C.    

3.2.2. Jumlah Kuman Ikan Bandeng 

Hasil uji statistic Anova (lampiran 1) menunjukkan 

bahwa ada pengaruh masa simpan terhadap jumlah 

kuman (p = 0,001). Demikian halnya dengan waktu 

rendam yang memiliki pengaruh terhadap jumlah 

kuman ikan bandeng (p = 0,001).  Namun ditinjau dari 

masa simpan dan waktu rendam, keduanya secara 

bersamaan tidak berpengaruh terhadap jumlah kuman 

(p = 0,121). Nilai determinasi berganda semua 

variable independen dengan dependen ditunjukkan 

dengan nilai R-Squared 0,658, dimana mendekati 1 

yang berarti memiliki korelasi yang kuat. Namun 

masih ada 0,342 faktor lain yang mempengaruhi 

variabel tersebut.  

Berdasarkan hal tersebut yang menunjukkan H1 

diterima, maka diperlukan uji lanjutan untuk melihat 

kelompok yang memiliki perbedaan secara signifikan 

dengan dilanjutkan ke uji Post Hoc Test. Hasil uji 

statistic masa simpan terhadap jumlah kuman 

menunjukkan jumlah kuman masa simpan 1 dan 3 hari 

tidak berbeda nyata terhadap control. Hal ini 

berbanding terbalik dengan jumlah kuman ikan 

bandeng dengan masa simpan 7 hari yang berbeda 

nyata terhadap jumlah kuman pada masa simpan 0 

hari (control). Jumlah kuman pada masa simpan hari 
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ke-7 memiliki perbedaan tertinggi dibandingkan 

dengan masa simpan 1 dan 3 hari, dengan besar 

perbedaan  257214.67
*
.  

Hasil uji statistic waktu rendam terhadap jumlah 

kuman menunjukkan bahwa waktu rendam 10 menit, 

30 menit, 60 menit dan 90 menit memiliki perbedaan 

yang nyata terhadap control (0 menit). Perbedaan yang 

terbesar terhadap control pada waktu rendam 90 menit 

yakni sebesar 338254.75
*
 . 

3.3. Pembahasan 

3.3.1. pH Larutan Fermentasi Selada 

Larutan fermentasi selada dibuat dengan melakukan 

perendaman setiap 100 gr selada dalam 1 liter air 

dengan penambahan garam 2,5%  dan dieramkan 

selama 6 hari. Dalam penelitian ini dibuat sebanyak 5 

liter. Hasilnya berupa larutan fermentasi selada yang 

mengandung asam laktat, yang dapat digunakan 

sebagai biopreservatif pada ikan bandeng.   

Penggunaan larutan fermentasi selada sebagai 

pengawet bahan pangan khususnya ikan dalam 

penelitian ini menggunakan metode perendaman. Hal 

ini dilakukan karena seluruh permukaan bahan pangan 

dapat terendam dalam larutan fermentasi, sehingga 

terjadi kontak dan bakteri asam laktat dapat 

menjangkau seluruh bagian bahan pangan tersebut, 

sehingga dianggap merupakan metode yang efektif 

untuk diterapkan  (Junianto, 2003).  

Penggunaan larutan fermentasi selada dalam 

penelitian sebagai media rendam dan dilakukan dalam 

variasi waktu rendaman ini didasarkan pada penelitian 
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sebelumnya yaitu penelitian fermentasi kubis 

diperoleh perbedaan waktu perendaman yang dapat 

mempengaruhi masa simpan bahan pangan. 

Perendaman dalam larutan fermentasi kubis 

(konsentrasi 100 g/L) selama 2 jam dan 3 jam sebagai 

bahan pengawet alami pada bakso ikan cunang 

memberikan masa simpan terlama yaitu sampai hari 

ke-17 (Saputra, 2007).  Selain itu didasarkan pada 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan 

larutan fermentasi kubis yang diinkubasi selama 6 hari 

sebagai bahan pengawet alami pada ikan bandeng 

(perendaman selama 5 menit) memberikan pengaruh 

terbaik terhadap masa simpan dan karakteristik 

bandeng selama penyimpanan suhu rendah, yaitu 

dengan batas penerimaan hingga hari ke-9 

(Hidayatuloh, 2008). 

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Etchells et al 

(1961) dan Mundt (1970) di dalam Andersson et al 

(1988) bahwa bakteri asam laktat secara alami 

terdapat pada tanaman hidup, secara spontan 

fermentasi asam laktat terjadi ketika adanya 

penambahan garam. Penambahan garam dalam 

pembuatan larutan fermentasi selada dimaksudkan 

untuk mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat. 

Hal ini dipertegas oleh Andersson et al, (1988) bahwa 

faktor-faktor lingkungan  yang penting dalam 

mendukung proses fermentasi tanaman antara lain 

bahan baku/ mentah (raw material) yang 

berkualitas/baik, terbentuknya kondisi lingkungan 

yang anaerobik, konsentrasi garam, suhu yang sesuai, 

dan kehadiran bakteri asam laktat. Selain itu garan 
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berfungsi untuk menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme yang tidak diinginkan (pembusuk), 

mengurangi efek enzimatis serta menambah cita rasa 

produk akhir. Bagaimanapun, penambahan garam 

akan meningkatkan aktivitas bakteri asam laktat, 

seperti Leuconostoc mesenteroides, berpengaruh 

tinggi pada kadar garam 1 -3,5%. (Stamer, (1983) di 

dalam Andersson  et al, (1988)).  Pada umumnya 

bakteri pembusuk relatif lebih sensitif terhadap garam. 

Garam dapat berfungsi sebagai bahan pengawet 

karena dapat menaikkan tekanan osmosis yang 

menyebabkan terjadinya plasmolisis pada sel mikroba 

(Buckle et al. 1978). 

Pada kelompok kontrol, kecenderungan pH 

mengalami peningkatan. Hal ini diduga daging ikan 

bandeng berada dalam fase post rigor. Pada fase post 

rigor nilai pH daging ikan nila mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut diduga terjadi 

karena adanya peningkatan aktivitas bakteri pengurai 

senyawa nitrogen non protein yang menghasilkan basa 

volatil. Menurut Ilyas (1983) dalam Zakaria (2008), 

aksi bakteri dimulai pada saat hampir bersamaan 

dengan terjadinya autolisis dan yang kemudian 

berjalan sejajar 

Pada saat perendaman pH terukur berkisar 5,5 – 6,5 

yang berarti dalam keadaan asam, suhu terukur hari ke 

0 adalah suhu kamar, sedang suhu simpan berkisar 4 –

12 ̊C, suhu penyimpanan disesuaikan dengan 

penyimpanan yang dilakukan pedagang dengan 

menggunakan es batu.  Rata-rata pH larutan 
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fermentasi selada dari hari pertama hingga hari 

ketujuh masih kategori asam -5,5 – 6,5. Fermentasi 

selada yang menggunakan bakteri asam laktat, dapat 

mengakibatkan terbentuknya senyawa-senyawa asam, 

terutama asam laktat yang dapat berfungsi sebagai 

pengawet (Buckle et al. 1978). Senyawa asam tersebut 

dihasilkan dari pemecahan glukosa oleh aktivitas 

bakteri asam laktat, yang dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu: bakteri asam laktat homofermentatif 

dan heterofermentatif (Rahayu et al. 1992). Selain itu 

senyawa antibakteri mulai terbentuk pada awal 

pertumbuhan bakteri asam laktat, sedangkan  aktivitas 

senyawa antibakteri ini akan maksimum pada pH 3 

(Bar dan Haris, 1987).  

Kemampuan bakteri asam laktat dalam membentuk 

undisosiasi untuk penetrasi ke membran sitoplasma, 

menghasilkan menurunan pH intrasel dan kerusakan 

dari proton transmembran, yang berakibat pada 

terganggunya permeabilitas membran luar sel. 

Membran luar berfungsi sebagai barier permeabilitas 

yang memiliki kemampuan untuk menyingkirkan 

makromolekul (seperti bakteriosin atau enzim) dan 

substansi hidrofobik, yakni antibiotik  (Alakomi et al., 

2000). 

Nilai pH selain berpengaruh pada pertumbuhan sel 

mikroba, juga mempengaruhi pembentukan produk 

selama fermentasi. Produk makanan yang mempunyai 

nilai pH rendah (di bawah 4,5) biasanya tidak dapat 

ditumbuhi oleh bakteri, tetapi dapat menjadi rusak 

karena pertumbuhan khamir dan kapang. Khamir 



 

28 

 

dapat tumbuh pada kisaran nilai pH 2,5-8,5 dan 

tumbuh optimum pada pH 4-5, sedangkan kapang 

dapat tumbuh optimum pada nilai pH 5-7. Oleh karena 

itu, makanan yang mempunyai pH rendah relatif lebih 

tahan selama penyimpanan dibandingkan dengan 

makanan yang mempunyai nilai pH netral atau 

mendekati netral (Fardiaz, 1992). 

Suhu penyimpanan setelah dilakukan perlakuan 

perendaman larutan fermentasi selada berkisar 4-12 ̊C. 

Kombinasi pengawetan ikan bandeng melalui tahap 

perendaman dan diikuti penyimpanan pada suhu 

dingin memberikan perlambatan proses kemunduran 

mutu dan memperpanjang masa hidup jaringan-

jaringan di dalam bahan pangan dengan menghambat 

aktivitas enzim dan bakteri pembusuk.  Menurut Botta 

(1995), pada fase pertama (hingga 5 hari) selama 

penyimpanan dingin (suhu antara 0
o
C – 5

o
C) pada 

ikan segar tidak ada tanda-tanda pembusukan pada 

perubahan mutu secara organoleptik, baik pada 

kenampakan, bau dan rasa. Ilyas (1988), menyebutkan 

bahwa penyimpanan pada suhu 2 - (-1) 
o
C 

menyebabkan penurunan mutu ikan agak terhambat, 

sehingga daya awetnya sekitar 3 10 hari.  

 

3.3.2. Kualitas Bakteriologis  Ikan Bandeng Ditinjau 

dari Jumlah Kuman 

Berdasarkan standar pemenuhan angka kuman pada 

makanan yang diperbolehkan  menurut Standart 

Nasional Indonesia No. 7388 tahun 2009 tentang batas 
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maksimum cemaran mikroba dalam pangan, standar 

cemaran bakteri yaitu Angka Lempeng Total (ALT) 

pada ikan segar tidak lebih dari 5 x 10
5
 per gram 

sampel. Hasil penghitungan angka kuman yang 

diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

jumlah angka kuman masih berada dalam batas 

diperbolehkan untuk aman dikonsumsi bagi semua 

bandeng kelompok perlakuan dan  kedua kelompok 

kontrol, sedangkan 1 kelompok kontrol yang disimpan 

pada suhu 10 -12 ̊ C selama 7 hari  dijumpai angka 

kuman  melebihi standar yaitu sebesar 254.000 – 

1,287.000  koloni/ gram sampel.  

Keberadaan jumlah kuman pada ikan bandeng yang 

diberi perlakuan perendaman dengan larutan 

fermentasi selada dalam batas yang diperkenankan 

disebabkan karena kandungan bakteri asam laktat 

yang terdapat di dalam larutan fermentasi. Caplice and 

Fitzgerald (1999) menjelaskan bahwa bakteri asam 

laktat memiliki kemampuan menghasilkan senyawa 

organik yang menambah aroma dan memberikan sifat 

organoleptik khusus pada produk.   

 

Peningkatan jumlah kuman pada ikan bandeng 

sebagai kontrol dimungkinkan mutu awal ikan 

bandeng yang tidak baik. Menurut Sikorski (1990), 

bahwa kualitas produk yang didinginkan tergantung 

pada kualitas bahan baku, metode dan lama 

penyimpanan. 
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BAB IV.  LARUTAN FERMENTASI SELADA 

SEBAGAI BIOPRESERVATIF 

ALAMI 

 

4.1. Tinjauan Tentang Tanaman Selada (Lactuca 

sativa) 

Menurut Haryanto,et al (2003) tanaman selada dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Divisio : Spermatophyta  

Sub Divisio : Angiospermae  

Class : Dicotyledonae  

Famili : Asteraceae (Campositae)  

Genus : Lactuca  

Spesies : Lactuca sativa.  

Selada adalah tanaman semusim polimorf (memiliki 

banyak bentuk), khususnya dalam hal bentuk 

daunnya. Tanaman ini cepat menghasilkan akar 

tunggang diikuti dengan penebalan dan perkembangan 

cabang-cabang akar yang menyebar pada kedalaman 

antara 25-50 cm (Rubatzky dan Yamaguchi, 1997).  

Merupakan adalah tumbuhan sayur yang biasa 

ditanam di daerah beriklim sedang maupun daerah 

tropika. Kegunaan utama adalah sebagai salad. 

Produksi selada dunia diperkirakan sekitar 3 juta 

ton,yang ditanam pada lebih dari 300.000 ha lahan. 

Awalnya, tanaman ini selada mungkin digunakan 

sebagai obat, dan untuk minyak-bijinya yang dapat 

dimakan. Beberapa ras lokal selada, diketahui 

digunakan untuk diambil minyak-bijinya. Tipe selada 

liar sering memiliki daun dan batang yang berduri, 
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tidak membentuk kepala dan daunnya berasa pahit, 

serta mengandung banyak getah. 

Pemuliaan tanaman ini mungkin ditekankan untuk 

memperoleh tanaman yang tidak berduri, lambat 

berbunga, berbiji besar dan tidak menyebar, tidak 

bergetah, dan tidak pahit. Aspek lain meliputi tunas 

liar lebih sedikit, daun lebar dan besar, dan 

membentuk kepala.  

Selada termasuk tanaman setahun atau semusim yang 

banyak mengandung air (herbaceous). Batangnya 

pendek berbuku-buku tempat kedudukan daun. Daun-

daun selada bentuknya bulat panjang, mencapai 

ukuran 25 cmdan lebarnya 15 cm atau lebih. Sistem 

perakaran tanaman selada adalah akar tunggang dan 

cabang-cabang akar yang menyebar ke semua arah 

pada kedalaman antara 25- 50 cm. Bunganya 

berwarna kuning, terletak pada rangkaian yang lebat, 

Biji selada berbentuk pipih, berukuran kecil-kecil, 

serta berbulu tajam. 

Berbagai varietas selada saat ini, dikelompokkan ke 

dalam 4 tipe : 

a. Tipe Crisphead,  ciri-cirinya membentuk telur 

(krop) yang padat dan berdaun keriting (bergerigi) 

b. Tipe Butterhead, ciri-cirinya membentuk telur 

(krop), tetapi tidak terlalu padat dan berdaun licin 

c. Tipe Cos, ciri-cirinya tidak membentuk krop, 

berdaun keriting dan berwarna hijau muda 

d. Tipe Crinkled, ciri-cirinya tidak membentuk krop, 

berdaun licin, bergerigi dan berwarna hijau tua. 
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Selada Crisphead varietas Avoncrisp tergolong tahan 

terhadap serangan hama penyakit. Daunnya hijau 

segar dan keriting, khas tipe krispi. Tipe ini 

merupakan pilihan yang baik untuk diusahakan. 

(Haryanto, Eko, 2007) 

Berdasarkan sumber dari Direktorat Gizi, Depkes RI, 

1979 di dalam buku Haryanto Eko (2007) Kandungan 

zat gizi dalam 100 gram tanaman selada adalah 

protein 1,2 g, lemak 0,2 g, karbohidrat 2,9 g, kalsium 

22 mg, phospor 25 mg, besi 0,5 mg, vitamin A 162 

mg, vitamin B 0,04 mg, vitamin C 8,0 mg. 

4.2 Fermentasi 

Fermentasi merupakan proses pemecahan karbohidrat 

dan asam amino secara anaerobik, yaitu tanpa 

memerlukan oksigen. Senyawa yang dapat dipecah 

dalam proses fermentasi terutama adalah karbohidrat, 

sedangkan asam amino hanya dapat difermentasi oleh 

beberapa jenis bakteri tertentu (Fardiaz 1992). 

Fermentasi timbul sebagai hasil dari metabolisme 

energi tipe anaerobik, dimana yang berfungsi sebagai 

donor dan aseptor elektronnya adalah senyawa 

organik (Winarno dan Fardiaz 1984). Dalam proses 

fermentasi terjadi perubahan kimia dalam bahan 

pangan yang disebabkan oleh aktivitas enzim. Enzim 

yang berperan tersebut dapat dihasilkan oleh 

mikroorganisme atau telah ada dalam bahan pangan 

(Buckle et al. 1978). 

Fermentasi hanya dapat terjadi karena adanya aktivitas 

mikroba pada substrat organik yang sesuai. Peranan 

substrat yang terpenting adalah sebagai sumber energi 

bagi metabolisme sel, sebagai bahan pembentuk sel 
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dan produk metabolisme (Rachman, 1989). Bahan 

pangan umumnya merupakan substrat yang baik bagi 

pertumbuhan mikroorganisme. Proses fermentasi 

dapat mengakibatkan terjadinya perubahan fisik dan 

kimia pada bahan pangan tersebut. Perubahan-

perubahan ini dapat memperbaiki aspek gizi, daya 

cerna serta daya simpan produk yang difermentasi 

(Buckle et al., 1978). 

Fermentasi yang terjadi pada ikan merupakan proses 

penguraian secara biologis atau semi biologis terhadap 

senyawa-senyawa kompleks, terutama protein menjadi 

senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan 

terkontrol. Selama proses fermentasi berlangsung, 

protein ikan akan terhidrolisis menjadi asam-asam 

amino dan peptida, kemudian asam amino ini akan 

terurai lebih lanjut menjadi komponen-komponen lain 

yang berperan dalam pembentukan cita rasa produk. 

Jika ke dalam bahan mentah tersebut ditambahkan 

sumber karbohidrat berupa pati atau nasi, maka 

selama fermentasi akan terjadi pemecahan karbohidrat 

menjadi senyawa yang lebih sederhana, seperti asam 

piruvat, asam laktat, asam asetat dan etanol (Rahayu et 

al. 1992). 

Prinsip pengawetan pada produk fermentasi ikan 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

penurunan aktivitas air oleh garam dan penurunan pH 

yang timbul akibat adanya pembentukan asam oleh 

mikroba. Berdasarkan prosesnya, fermentasi ikan 

dibedakan menjadi empat golongan, yaitu: fermentasi 

menggunakan kadar garam tinggi, fermentasi dengan 
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menggunakan asam organik dan asam-asam mineral 

serta fermentasi dengan menggunakan bakteri asam 

laktat (Rahayu et al. 1992). 

Fermentasi dengan kadar garam tinggi menyebabkan 

terbatasnya penggunaan produk hasil fermentasi ikan 

sebagai sumber protein karena rasanya terlalu asin. 

Fermentasi dengan menggunakan asam organik dan 

asam mineral mempunyai kelemahan bagi nelayan–

nelayan tradisional, karena kurangnya pengetahuan 

mereka dalam menangani asam-asam kuat yang 

bersifat korosif. Penggunaan bakteri asam laktat 

dalam fermentasi merupakan cara yang relatif mudah, 

murah dan aman, karena untuk merangsang 

pertumbuhan bakteri tersebut cukup dirangsang 

dengan penambahan sumber karbohidrat dan garam 

dengan jumlah optimum dalam kondisi anaerob 

(Rahayu et al. 1992). Fermentasi yang menggunakan 

bakteri asam laktat, dapat mengakibatkan 

terbentuknya senyawa-senyawa asam, terutama asam 

laktat yang dapat berfungsi sebagai pengawet (Buckle 

et al. 1978). Senyawa asam tersebut dihasilkan dari 

pemecahan glukosa oleh aktivitas bakteri asam laktat, 

yang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: bakteri 

asam laktat homofermentatif dan heterofermentatif 

(Rahayu et al. 1992). 

4.3. Fermentasi Selada  

Proses fermentasi selada menghasilkan banyak bakteri 

asam laktat salah satunya jenis L. plantarum. Bakteri 

ini lebih banyak menghasilkan pada tahap akhir proses 

fermentasi (Suriawiria, 1980). Lactobacillus 
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plantarum memiliki daya hambat paling tinggi 

terhadap pertumbuhan bakteri pembusuk dan 

pathogen pada bahan pangan dibandingkan spesies 

bakteri asam laktat lainnya, penghambatannya terkait 

dengan produksi senyawa metabolit (asam laktat, 

bakteriosin dan hidrogen peroksida) (Jenie dan Rini, 

1995). Akumulasi senyawa metabolit dari bakteri 

asam laktat akan mengalami peningkatan seiring 

lamanya proses fermentasi. Produksi asam laktat oleh 

bakteri asam laktat akan terus meningkat, sehingga pH 

lingkungan dalam larutan fermentasi selada akan terus 

mengalami penurunan. Hasil penelitian pada 

fermentasi kubis menunjukkan bahwa pH terendah 

dicapai selama 18 hari yaitu pH 3,5 dengan kadar 

asam laktat tertinggi dibadingkan hasil fermentasi 

selama 12 dan 6 hari (Suryani, 2001). Selain asam 

laktat, bakteri asam laktat juga menghasilkan senyawa 

antibakteri berupa bakteriosin dan hidrogen peroksida 

yang penting peranannya dalam pengawetan bahan 

pangan. Seluruh jenis bakteri asam laktat mampu 

memproduksi bakteriosin, namun efektifitas tertinggi 

dihasilkan oleh genus Leuconostoc dan Lactobacillus. 

Akumulasi bakteriosin tertinggi terjadi pada fase 

logaritmik pertumbuhan bakteri, semakin tinggi 

jumlah bakteri asam laktat akan mengakibatkan 

konsentrasi bakteriosin yang dihasilkan semakin 

tinggi. Hidrogen peroksida diproduksi bakteri asam 

laktat dengan memanfaatkan ktersediaan oksigen pada 

lingkungan hidupnya (De vuyst dan Vandame, 1994). 

Lactobacillus plantarum mampu mengakumulasi 

hidrogen peroksida selama penyimpanan dalam 

refrigerasi tanpa pertumbuhan kultur dan produksi 



 

36 

 

asam yang memungkinkan aplikasi kultur L. 

plantarum untuk pengawetan ikan segar tanpa harus 

melalui proses fermentasi. Akumulasi maksimum dari 

hidrogen peroksida oleh L. plantarum berlangsung 

pada kondisi aerob dengan suhu 5
o
C dan pH 7 

(Gilliland, 1985). 

Senyawa antibakteri mulai terbentuk pada awal 

pertumbuhan bakteri asam laktat, aktivitas senyawa 

antibakteri ini akan maksimum pada pH 3 (Bar dan 

Haris, 1987). Secara kualitatif aktivitas senyawa 

antibakteri dapat dinyatakan berdasarkan adanya 

daerah hambat pada bakteri uji. Senyawa antibakteri 

yang dihasilkan bakteri asam laktat memiliki aktivitas 

tertinggi pada bakteri gram negatif dibandingkan pada 

gram positif. Kinerja senyawa antibakteri yang 

dihasilkan pada proses fermentasi selada tidak selalu 

mengalami peningkatan, meskipun di beberapa tahap 

mengalami peningkatan (Suryani, 2001). Kinerja 

maksimum senyawa antibakteri pada fermentasi kubis 

dalam menghambat dan menghentikan aktivitas 

bakteri pembusuk dan pathogen dihasilkan pada 

proses fermentasi 6 hari (Hidayatuloh, 2008). 

Proses fermentasi selada berlangsung dalam tiga tahap 

yaitu tahap inisiasi, tahap intermediate, dan tahap 

akhir. Setiap tahap didominasi oleh jenis bakteri asam 

laktat yang berbeda. Leuconostoc mesenteroides 

memulai proses fermentasi dan membentuk kondisi 

lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan spesies 

bakteri asam laktat lainnya, setelah 2 hari jumlah 

bakteri ini akan menurun dan akan digantikan oleh 
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Streptococcus faecalis tetapi setelah 5 hari 

pertumbuhan bakteri ini akan menurun dan digantikan 

oleh bakteri yang lebih tahan asam, yaitu 

Lactobacillus plantarum dalam jumlah yang tinggi 

(Suriawiria, 1983). 

Pada fermentasi selada, L. mesenteroides dapat 

tumbuh lebih cepat dari bakteri asam laktat lainnya. 

Dalam pertumbuhannya bakteri ini menghasilkan 

karbondiokksida dan asam lakktat yang dapat dengan 

cepat menurunkan pH sehingga menghambat bakteri 

yang tidak diinginkan keberadaannya. Karbondioksida 

menggantikan udara dan menciptakan suatu kondisi 

anaerobik yang merupakan kondisi lingkungan yang 

ideal untuk pertumbuhan spesies bakteri-bakteri asam 

laktat yang lainnya secara berurutan. Akan tetapi 

pertumbuhan dari setiap spesies berlangsung 

berdasarkan urutan toleransi asamnya sehingga akan 

selalu ada pertumbuhan yang saling tumpang tindih 

(Suryani, 2001). 

Pada proses fermentasi selada, jenis bakteri asam 

laktat yang memiliki sifat lebih tahan terhadap kondisi 

asam dibandingkan jenis bakkteri asam laktat lainnya, 

yaitu L. plantarum baru terhitung setelah hari ke-4. 

Jumlah baktkeri L. plantarum mencapai maksimum 

pada hari ke-10 dan setelah itu akan mengalami 

penurunan sampai akhirnya pada hari ke-20 sudah 

tidak terdapat lagi dalam substrat fermentasi (Suryani, 

2001; Hidayatuloh, 2008). 

Penurunan jumlah bakteri asam laktat selama proses 

fermentasi terjadi karena nutrient yang terdapat pada 
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substrat berkurang. Berkurangnya jumlah nutrien akan 

meningkatkan persaingan diantara bakteri asam laktat 

dan pada akhirnya nutrien dalam substrat menjadi 

sangat terbatas sekali. Faktor lainnya yang 

menyebabkan penurunan jumlah bakteri asam laktat 

ini yaitu adanya peningkatan kadar asam laktat dan 

metabolitnya yang dihasilkan selama proses 

fermentasi. Senyawa metabolit yang dihasilkan oleh 

bakkteri asam laktat selama proses fermentasi bersifat 

antibakteri sehingga tidak hanya dapat menghambat 

atau mematikan bakteri-bakteri asam laktat itu sendiri 

(Buckle, et al., 1987; Fardiaz, 1988). 

Penggunaan larutan fermentasi selada sebagai 

pengawet bahan pangan khususnya ikan dapat 

digunakan dengan beberapa metode (Junianto, 2003), 

yaitu: 

(a) perendaman, 

(b) pengolesan, dan 

(c) penyuntikan ke bahan pangan. 

Metode yang dianggap efektif untuk dilakukan yaitu 

perendaman bahan pangan ke dalam larutan 

fermentasi, hal tersebut dikarenakan seluruh 

permukaan bahan pangan dapat terendam dalam 

larutan fermentasi, sehingga terjadi kontak dan bakteri 

asam laktat dapat menjangkau seluruh bagian bahan 

pangan tersebut. Berdasarkan data dari penelitian 

fermentasi kubis didapatkan bahwa perbedaan waktu 

perendaman dapat mempengaruhi masa simpan bahan 

pangan. Perendaman dalam larutan fermentasi kubis 

(konsentrasi 100 g/L) selama 2 jam dan 3 jam sebagai 

bahan pengawet alami pada bakso ikan cunang 
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memberikan masa simpan terlama yaitu sampai hari 

ke-17 (Saputra, 2007). Penggunaan larutan fermentasi 

kubis yang diinkubasi selama 6 hari sebagai bahan 

pengawet alami pada ikan bandeng (perendaman 

selama 5 menit) memberikan pengaruh terbaik 

terhadap masa simpan dan karakteristik bandeng 

selama penyimpanan suhu rendah, yaitu dengan batas 

penerimaan hingga hari ke-9 (Hidayatuloh, 2008). 

Fermentasi adalah proses yang memanfaatkan 

kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit 

promer dan metabolit sekunder dalam suatu 

lingkungan yangdikendalikan. Proses pertumbuhan 

mikroba merupakan tahap awal proses fermentasiyang 

dikendalikan terutama dalam pengembangan 

inokulum agar dapat diperoleh selyang hidup. 

Pengendalian dilakukan dengan pengaturan 

kondisi medium, komposisi  medium, suplai O2, 

dan agitasi. Bahkan jumlah mikroba dalam fermentor 

juga harus dikendalikan sehingga tidak terjadi 

kompetisi dalam penggunaan nutrisi. Nutrisi dan 

produk fermentasi juga perlu dikendalikan, sebab jika 

berlebih nutrisi dan produk metabolit hail fermentasi 

tersebut dapat menyebabkan inhibisi dan represi. 

Pengendalian diperlukan karena pertumbuhan 

biomassa dalam medium fermentasi dipengaruhi 

banyak faktor baik ekstraselular maupun faktor 

intraselular. Faktor intraselular meliputi struktur, 

mekanisme, metabolisme, dan genetika. Sedangkan 

faktor ekstraseluler meliputi kondisi lingkungan 

seperti pH, suhu dan tekanan. 
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Dalam bioproses, fermentasi memegang peranan 

penting karena merupakan kunci (proses utama) bagi 

produksi bahan-bahan yang berbasis biologis. Bahan-

bahan yang dihasilkan melalui fermentasi 

merupakan hasil-hasil metabolit sel 

mikroba,misalnya antibiotik, asam-asam organik, 

aldehid, alkohol, fussel oil, dan sebagainya 

4.4. Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri yang 

mampu mengubah karbohidrat (glukosa) menjadi 

asam laktat. Bakteri asam laktat sering ditemukan 

secara alamiah dalam bahan pangan. Bakteri ini hidup 

pada susu, daging segar dan sayur-sayuran dalam 

jumlah yang kecil. Bakteri asam laktat merupakan 

bakteri gram positif, tidak berspora, berbentuk batang 

maupun coccus, tidak memiliki sitokorm dan bersifat 

anaerobik tetapi toleran terhadap oksigen (Fardiaz, 

1992). Penelitian Misgiyarta dan Widowati (2002) 

menyatakan bahwa bakteri asam laktat dapat diisolasi 

dari kobis busuk, asinan sawi, sawi busuk, kacang 

panjang busuk, selada busuk, tomat busuk, sauerkraut, 

limbah tahu, feses bayi, feses sapi, susu 

terkontaminasi, susu kedelai, pisang busuk, pepaya 

busuk, nanas busuk, dan sirsak busuk. Bahkan 

penelitian Suardana., et al. (2007) menunjukkan 

bahwa dari cairan rumen sapi bali dapat diisolasi 

bakteri asam laktat (BAL) dengan kemampuan 

antimikroba yang cukup luas, baik terhadap bakteri 

Gram positif maupun Gram negatif yakni isolat SR21 

(Lactococcus lactis spp lactis) dan isolat SR54 

(Lactobacillus brevis). Bakteri asam laktat tersebut 



 

41 

 

nantinya sangat berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai sumber biopreservatif. Penggunaan bakteri 

asam laktat sebagai biopreservatif tidak 

membahayakan mikroflora usus karena mudah dicerna 

oleh enzim-enzim dalam saluran pencernaan. Saluran 

pencernaan manusia ataupun hewan diperkirakan 

mengandung flora normal sampai 10
12

 bakteri per 

gram isi saluran cerna dan setidak-tidaknya terdiri atas 

500 species yang sebagian besar merupakan bakteri 

asam laktat (Suardana et al., 2007). Bakteri asam 

laktat memproduksi berbagai komponen bermassa 

molekul rendah termasuk asam, alkohol, karbon 

dioksida, diasetil, hidrogen peroksida dan metabolit 

lainnya. Banyak metabolit mempunyai spektrum 

aktivitas yang luas melawan spesies lain dan produksi 

tersebut dipengaruhi secara luas oleh matriks makanan 

itu sendiri. Efek bakterisidal dari asam laktat berkaitan 

dengan penurunan pH lingkungan menjadi 3 sampai 

4,5 sehingga pertumbuhan bakteri lain termasuk 

bakteri pembusuk akan terhambat (Amin dan 

Leksono, 2001). Pada umumnya mikroorganisme 

dapat tumbuh pada kisaran pH 6-8 (Buckle et al., 

1987). 

Bakteri asam laktat pada ikan merupakan salah satu 

bagian dari bakteri awal. Pertumbuhan bakteri ini 

dapat menyebabkan gangguan terhadap bakteri 

pembusuk dan pathogen (Bromer , et al., 2001). 

Bakteri yang termasuk kelompok BAL adalah 

Aerococcus, Allococcus, Carnobacterium, 

Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, 

Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, 
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Tetragenococcus, dan Vagococcus (Ali dan Radu, 

1998). 

Pemanfaatan BAL oleh manusia telah dilakukan sejak 

lama, yaitu untuk proses fermentasi makanan. BAL 

merupakan kelompok besar bakteri menguntungkan 

yang memiliki sifat relatif sama. Saat ini BAL 

digunakan untuk pengawetan dan memperbaiki tekstur 

dan cita rasa bahan pangan (Chabela, et al., 2001). 

BAL mampu memproduksi asam laktat sebagai 

produk akhir perombakan karbohidrat, hydrogen 

peroksida, dan bakteriosin (Afrianto, et al., 1989). 

Dengan terbentuknya zat antibakteri dan asam maka 

pertumbuhan bakteri pathogen seperti Salmonella dan 

E. coli akan dihambat. Efektivitas BAL dalam 

menghambat bakteri pembusuk dipengaruhi oleh 

kepadatan BAL, strain BAL, dan komposisi media. 

Selain itu, produksi substansi penghambat dari BAL 

dipengaruhi oleh media pertumbuhan, pH, dan 

temperature lingkungan (Ahn dan Stiles, 1990). 

Lactobacillus plantarum merupakan salah satu jenis 

BAL homofermentatif dengan temperatur optimal 

lebih rendah dari 37
o
C.  L. plantarum berbentuk 

batang (0,5-1,5 s/d 1,0-10 μm) dan tidak bergerak 

(non motil). Bakteri ini memiliki sifat katalase negatif, 

aerob atau fakultatif anaerob, mampu mencairkan 

gelatin, cepat mencerna protein, tidak mereduksi 

nitrat, toleran terhadap asam, dan mampu 

memproduksi asam laktat. Dalam media agar, L. 

plantarum membentuk koloni berukuran 2-3 mm, 

berwarna putih opaque, conveks, dan dikenal sebagai 

bakteri pembentuk asam laktat (Kuswanto dan 

Sudarmadji, 1988). 
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L. plantarum mampu merombak senyawa kompleks 

menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan hasil 

akhirnya yaitu asam laktat. Menurut Buckle et al. 

(1978) asam laktat dapat menghasilkan pH yang 

rendah pada substrat sehingga menimbulkan suasana 

asam. L. plantarum dapat meningkatkan keasaman 

sebesar 1,5 sampai 2,0% pada substrat. Dalam 

keadaan asam, L. plantarum memiliki kemampuan 

untuk menghambat bakteri pathogen dan bakteri 

pembusuk. Pertumbuhan L. plantarum dapat 

menghambat kontaminasi dari mikrooganisme 

pathogen dan penghasil racun karena kemampuannya 

untuk menghasilkan asam laktat dan menurunkan pH 

substrat, selain itu BAL dapat menghasilkan hidrogen 

peroksida yang dapat berfungsi sebagai antibakteri 

(Suriawiria, 1983). L. plantarum juga mempunyai 

kemampuan untuk menghasilkan bakteriosin yang 

berfungsi sebagai zat antibiotik (Jenie dan Rini, 1995). 

4.5. Antimikroba 

Zat antimikroba adalah senyawa biologis atau kimia 

yang dapat menghambat pertumbuhan dan akifitas 

mikroba. Menurut Fardiaz (1992), zat anti mikroba 

dapat bersifat bakterisidal (membunuh bakteri), 

bakteristatik (menghambat pertumbuhan bakteri), 

fungisidal (membunuh kapang), fungistatik 

(menghambat pertumbuhan kapang) dan germisidal 

(menghambat germinisasi spora bakteri). Kemampuan 

suatu zat antimikroba dalam menghambat 

pertumbuhan mikroba dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, antara lain (1) konsentrasi zat pengawet, (2) 

waktu penyimpanan, (3) suhu lingkungan, (4) sifat-
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sifat mikroba (jenis, konsentrasi, umur dan keadaan 

mikroba), (5) sifat-sifat fisik dan kimia makanan 

termasuk kadar air, pH, jenis dan jumlah senyawa di 

dalamnya (Branen dan Davidson, 1993). 

4.6. Asam Organik  

Asam organik merupakan substansi alami dari 

berbagai jenis makanan. Aksi antimikroba dari asam 

organik berdasarkan pada kemampuannya untuk 

menurunkan pH dalam pangan yang berfase air. Asam 

organik dalam pangan dapat berfungsi sebagai 

pengawet, sementara garamnya atau ester dapat 

menjadi antimikroba yang efektif pada pH mendekati 

netral. Mekanisme penghambatan bakteri oleh asam-

asam organik berhubungan dengan keseimbangan 

asam-basa, penambahan proton dan produksi energi 

oleh sel. (Roller, 2003). 

4.7. Bakteriosin  

Bakteriosin sering dihubungkan dengan senyawa 

antimikroba berupa protein yang mudah didegradasi 

oleh enzim proteolitik dan mampu menghambat 

pertumbuhan mikroba spesies lain yang biasanya 

berkerabat dekat dengan spesies penghasil. Substansi 

ini diproduksi oleh beberapa strain termasuk 

didalamnya adalah bakteri asam laktat (BAL). Bakteri 

ini mempunyai sifat bakterisidal yaitu mampu 

menghambat bakteri lainnya seperti Staphylococcus 

aureus, Lysteria monocytegenes, Clostridium 

botulinum. Bakteriosin bersifat irreversible, mudah 

dicerna, berpengaruh positif terhadap kesehatan, aktif 

pada konsentrasi rendah dan pada bakteri asam laktat 
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biasanya digunakan sebagai biopreservatif makanan 

(De Vuyst dan Vandamme, 1994). 

4.8. Pengawetan dengan Suhu Rendah 

Mutu produk pangan akan mengalami perubahan 

(penurunan) selama proses penyimpanan. 

Memperpanjang umur simpan produk pangan dapat 

dilakukan dengan peningkatan mutu awal atau dengan 

perlakuan selama proses penyimpanan (Herawati, 

2008). Masa simpan atau umur simpan bahan pangan 

adalah waktu tenggang atau waktu selang suatu bahan 

pangan dapat disimpan dalam keadaan masih dapat 

dikonsumsi. Masa simpan erat kaitannya dengan 

perubahan yang terjadi pada produk pangan, baik 

perubahan fisik, biologis maupun kimiawi. Semua 

perubahan tersebut merupakan rangkaian proses yang 

akan menyebabkan produk pangan membusuk, 

sehingga tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Proses 

pembusukan dapat dihambat secara fisik yaitu dengan 

pengeringan dan pendinginan, secara kimiawi yaitu 

dengan penambahan larutan garam, larutan asam serta 

untuk produk-produk tertentu penambahan larutan 

antibiotika, dan secara biologis yaitu dengan 

penggunaan mikroba antagonis untuk menghambat 

aktivitas bakteri pembusuk (Rostini, 2007). 

Temperatur sangat menentukan laju pertumbuhan dan 

jumlah mikroorganisme. Sebagian besar 

mikroorganisme mempunyai pertumbuhan optimum 

pada temperatur antara 15ºC sampai 40ºC (Soeparno, 

2005).  
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Proses pembusukan ikan dapat terjadi karena 

perubahan akibat aktivitas enzim-enzim tertentu yang 

terdapat di dalam tubuh, aktivitas bakteri dan 

mikroorganisme lain atau karena proses oksidasi 

lemak karena udara. Ikan yang didinginkan atau 

dibekukan mempunyai daya awet yang temporer, 

artinya ikan tersebut masih tetap segar selama 

disimpan di tempat bersuhu rendah. Oleh karena itu, 

selama dalam pengangkutan atau sebelum pengolahan 

menjadi produk lain, ikan harus selalu diusahakan 

tetap berada dalam lingkungan bersuhu rendah agar 

kualitasnya tetap baik dan memenuhi syaratsebagai 

ikan segar.  

 

Prinsip pendinginan atau pembekuan ikan adalah 

mengurangi atau menghentikan sama sekali aktivitas 

penyebab pembusukan. Suhu akhir yang digunakan 

dalam proses pendinginan adalah  0 ̊ C sedangkan 

pembekuan adalah -42̊ C.   

4.9. Garam  

Garam berfungsi untuk memberikan cita rasa dan 

sebagai pengawet. Menurut Soeparno (2005), garam 

merupakan bahan terpenting dalam curing, berfungsi 

sebagai pengawet, penambah aroma dan citarasa. 

Garam dapat meningkatkan tekanan osmotik medium 

pada konsentrasi 2%, sejumlah bakteri terhambat 

pertumbuhannya. Garam juga berfungsi sebagai 

pelarut dan mengekstraksi protein otot pada bagian 

permukaan daging, mengkoagulasi protein semi-fluid 

selama pemanasan, berikatan dengan daging dan 

membentuk tekstur sosis. Menurut Sunarlim (1992), 
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penambahan garam sebaiknya tidak kurang dari 2% 

dan lebih dari 4%, karena konsentrasi garam kurang 

dari 1,8% menyebabkan rendahnya protein terlarut. 

Garam juga berperan penting pada penurunan air 

selama pemasakan, serta mengontrol daya mengikat 

air. Garam sering digunakan dalam proses fermentasi 

ikan. Garam dapat berfungsi sebagai pengikat air dan 

pemberi rasa yang sedap, selain itu juga garam dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang 

tidak dikehendaki. Pada umumnya bakteri pembusuk 

relatif lebih sensitif terhadap garam. Garam dapat 

berfungsi sebagai bahan pengawet karena dapat 

menaikkan tekanan osmosis yang menyebabkan 

terjadinya plasmolisis pada sel mikroba (Buckle et al. 

1978). 

Proses fermentasi akan terkontrol dengan baik bila 

perbandingan antara ikan dan jumlah garam yang 

ditambahkan tepat. Bila kadar garam yang 

ditambahkan tidak mencukupi, maka bakteri 

pembusuk dapat tumbuh dan menyebabkan bau yang 

menyimpang. Sebaliknya bila kadar garam terlalu 

tinggi, maka akan dihasilkan produk yang mempunyai 

rasa asin dengan konsistensi yang berbeda dari yang 

diharapkan (Rahayu et al. 1992). 

Kebutuhan garam untuk pertumbuhan optimum 

mikroorganisme bervariasi, tergantung dari sifat 

dinding sel dan tekanan osmotik internalnya. 

Mikroorganisme yang tergolong halofilik ringan dapat 

tumbuh dengan baik pada konsentrasi garam 2-5 %, 

halofilik sedang tumbuh dengan baik pada konsentrasi 

5-20 %, sedangkan halofilik ekstrem dapat tumbuh 
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dengan baik pada konsentrasi garam 20-30 %. Jenis 

mikroorganisme yang bersifat halotoleran mampu 

tumbuh dengan atau tanpa garam. Bakteri yang 

tergolong halofilik dan halotoleran ini sering 

ditemukan pada makanan yang mengandung garam 

(Fardiaz 1992). 

Pada kondisi aerob, mikroba-mikroba yang dapat 

hidup dalam konsentrasi garam tinggi adalah 

Micrococcus, ragi dan kapang, sedangkan pada 

kondisi anaerob yang dominan adalah bakteri asam 

laktat (Fardiaz 1988). Bakteri Staphylococcus aureus 

masih dapat tumbuh pada beberapa produk dengan 

kadar garam agak tinggi yaitu sekitar 7-10 %. Bakteri 

ini akan dihambat pertumbuhannya pada konsentrasi 

garam 15-20 % dan pH di bawah 4,5-5,0. Bakteri 

pembentuk toksin berbahaya yaitu Clostridium 

botulinum tipe E yang sering ditemukan pada ikan 

segar dapat dihambat pertumbuhannya pada 

konsentrasi garam 10-12 % dan pH di bawah 4,5. 

Salmonella akan terhambat pertumbuhannya pada 

konsentrasi garam 6 % (Rahayu et al. 1992). 

4.10.  Mekanisme Kematian Sel Bakteri 

Inaktivasi bakteri merupakan hasil interaksi suatu 

senyawa antibakteri dengan bagian tertentu dari sel 

bakteri, interaksi senyawa antibakteri tersebut dapat 

menyebabkan sejumlah perubahan atau kerusakan sel 

bakteri yang akhirnya mempengaruhi fungsi 

metabolisme sel dan pada tingkat kerusakan yang 

parah dapat menimbulkan kematian pada sel bakteri. 

Kerusakan ini dapat menyebabkan rusaknya 
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permeabilitas membran dan menimbulkan kebocoran 

pada komponen intraseluler seperti natrium glutamat, 

natrium hidrogen fosfat, nukleotida, kalium dan fosfat 

organik (Nychas dan Tossou, 2000).  

Menurut Nychas (1995) di dalam Asriani, dkk (2007), 

kebocoran sel adalah fenomena umum yang 

disebabkan oleh beberapa senyawa bakteri. Kebocoran 

sel bakteri akibat senyawa antibakteri metabolit dri L. 

plantarum  dapat diakibatkan rusaknya ikatan 

hidrofobik komponen penyusun membran sel, seperti 

protein, fosfolipid serta larutnya komponen-komponen 

yang berikatan secara hidrofilik dan hidrofobik (Kim, 

et al., 1995). Keadaaan ini meningkatkan 

permeabilitas membran sel, sehingga memudahkan 

masuknya komponen antibakteri ke dalam sel serta 

keluarnya substansi sel seperti protein dan asam 

nukleat yang menyebabkan kerusakan sel (Yuk, et al., 

2005). 

4.11. Tinjauan Tentang Bandeng 

Ikan bandeng merupakan ikan yang memiliki nama 

latin Chanos chanos Forskal, sejenis ikan laut dari 

Famili Chanidae dan ordo Malacopterygii. Ikan 

bandeng adalah jenis ikan air payau yang mempunyai 

prospek cukup baik untuk dikembangkan karena 

banyak digemari masyarakat. Hal ini disebabkan ikan 

bandeng memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

dengan jenis ikan lainnya yaitu memiliki rasa cukup 

enak dan gurih, rasa daging netral (tidak asin seperti 

ikan laut) dan tidak mudah hancur jika dimasak. 
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Selain itu, harganya juga terjangkau oleh segala 

lapisan masyarakat (Purnomowati, et al., 2007).  

Tubuh ikan bandeng berwarna putih keperak-perakan 

dan dagingnya berwarna putih susu. Ikan bandeng 

yang hidup di alam memiliki panjang tubuh mencapai 

1 meter. Ikan bandeng memiliki sifat yang sangat unik 

karena tahan terhadap perubahan kadar garam dalam 

air yang besar. Keistimewaan inilah yang membuat 

ikan bandeng dapat dipelihara dengan air laut, air 

payau maupun air tawar. Ikan bandeng yang 

dipelihara dalam tambak dapat mencapai berat rata-

rata 0,6 kg pada usia 5-6 bulan. Penangkapan induk 

bandeng harus dilakukan denga hati-hati karena ikan 

bandeng sangat sensitif. Penangkapan induk bandeng 

yang kasar dapat menyebabkan induk bandeng 

tersebut mengalami cekaman (stress). Penangkapan 

induk bandeng di tambak sebaiknya dilakukan pada 

saat air pasang, sehingga induk bandeng dapat 

ditangkap pada waktu berkumpul di pintu pemasukan 

air dengan menggunakan jaring. Induk bandeng yang 

tertangkap harus segera dimasukkan ke dalam kantong 

plastik yang diisi dengan salinitas 15 permil dan diisi 

oksigen kemudian dibawa ke tempat pengangkutan. 

Jika lokasi tambak jauh dari jalan atau tempat 

pengangkutan, induk bandeng di dalam plastik 

sebaiknya dibawa dengan menggunakan tandu. 

Pengangkutan induk bandeng memerlukan teknik 

tersendiri karena induk bandeng sangat sensitif 

terhadap getaran dan cahaya atau sesuatu yang 

mendekati tubuhnya. Induk bandeng yang mengalami 

kejutan akan meronta sehingga menyebabkan luka 

dibagian tubuhnya. 



 

51 

 

4.12.  Jumlah Kuman dalam Ikan  

Untuk menilai kualitas ikan segar, berdasarkan 

Standart Nasional Indonesia No. 7388 tahun 2009 

tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam 

pangan, standar cemaran bakteri yaitu Angka 

Lempeng Total (ALT) pada ikan segar tidak lebih dari 

5 x 10
5
 per gram sampel, keberadaan bakteri 

Salmonella, Vibrio cholerae dan Vibrio 

parahaemolyticus masing-masing maksimum negatif 

tiap 25 gram sampel. Adanya bakteri pada ikan dapat 

mempercepat proses pembusukan dan adanya bakteri 

patogen menyebabkan penyakit keracunan makanan 

bila tertelan oleh konsumen.  
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BAB V.  KESIMPULAN  DAN SARAN 

5.1. Rerata pH larutan fermentasi selada pada masing-

masing perlakuan bersifat asam, yakni 5,5 – 6,5.  

5.2. Semakin lama waktu rendam maka jumlah kuman 

akan semakin menurun dalam setiap variasi masa 

simpan.  

5.3. Larutan fermentasi selada dapat digunakan 

sebagai biopreservatif alami pangan hewani yang 

dikombinasi dengan penyimpanan suhu dingin. 
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