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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kadar air dan jumlah mikroba total 
filet ikan tongkol asap yang direndam dalam larutan ekstrak biji atung. Penelitian ini 
terdiri atas perlakuan lama waktu perendaman filet ikan tongkol dalam larutan atung 
(5, 10, 15 menit) dan lama penyimpanan dalam suhu ruang (0, 4, 8, 12, 16 hari). 
Pengamatan dilakukan terhadap kadar air dan jumlah mikroba ikan tongkol asap. 
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 3 ulangan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa perbedaan waktu perendaman dan lama penyimpanan 
berpengaruh terhadap kualitas filet ikan tongkol asap. Perlakuan terbaik terdapat pada 
perendaman 15 menit dan 12 hari penyimpanan, dengan kadar air masih dibawah 
SNI ikan asap. Perlakuan perendaman dalam larutan esktrak atung juga berpengaruh 
terhadap jumlah mikroba total filet ikan tongkol asap, walaupun jumlahnya masih 
diatas SNI.
Kata Kunci : Pengawet alami, Ikan asap, Penyimpanan

ABSTRACT

The objectives of this study  was to determine the  moisture content and microbes total 
of smoked swordfish fillet soak into extract atung seed. Extract atung seed was used 
to soak swordfish fillets in different times (5, 10, 15 minutes) before smoking and time 
storage at room temperature 0, 4, 8, 12, 16 days. The analysis on smoked swordfish 
fillet applied kind of moisture content and microbiology analysis (Total Plate Count. 
This research was used Randomized Complete Design. The results of this research show 
that the smoking time levels affect the quality of swordfish fillet. The best showed that 
soaking of swordfish fillet into extract atung seed for 15 minutes prior smoking time 
levels affect the moisture content until 12 days temperature room storage. Meanwhile 
soaking of swordfish fillet into extract atung seed was effect to total number of microbes 
during storage, although the number of microbes total was higher than Standart 
National Indonesia.
Keywords : Natural preservative, Smoked fish, Storage

PENDAHULUAN
Pangan merupakan bahan kebutuhan 

pokok manusia yang mudah mengalami kerusakan 
secara fisik, mekanis, mikrobiologis, biologis 
dan kimia. Kebusukan dan penurunan mutu 
merupakan masalah utama yang dihadapi 
dalam penanganan bahan pangan, terutama 
bahan pangan segar. Hal ini akibat tingginya 

kandungan air dan nutrisi sehingga digolongkan 
ke dalam bahan pangan yang sangat mudah rusak. 
Penyebab kebusukan bahan pangan terutama 
disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisme. 
Oleh karena itu, upaya pengawetan pangan perlu 
dilakukan untuk mempertahankan sifat fisik dan 
kimia pangan serta meningkatkan daya simpan 
agar lebih lama. 
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Keamanan pangan merupakan faktor 
yang dipert imbangankan dalam proses 
pengawetan. Hingga kini, penggunaan pengawet 
yang tidak sesuai masih sering terjadi tanpa 
mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan 
terhadap kesehatan konsumen. Pemakaian 
pengawet sintetis yang berlebihan dibandingkan 
dengan pengawet alami yang terdapat dalam 
pangan, berisiko terhadap kesehatan manusia. 
Masih banyak cara yang aman dan alami untuk 
mengelola bahan pangan supaya awet dan tahan 
lama tanpa mengesampingkan aspek keamanan 
bagi kesehatan manusia. Salah satu caranya yaitu 
dengan menambahkan zat pengawet alami yang 
didapat dari tanaman. Keuntungan penggunaan 
pengawet alami antara lain aman dikonsumsi, 
mudah didapat, dan memiliki banyak manfaat 
bagi kesehatan.

Berbagai jenis tanaman mengandung 
bahan pengawet alami atau zat yang bersifat 
sebagai antimikroba dan antioksidan. Senyawa 
antimikroba merupakan senyawa biologi yang 
dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas 
bakteri. Beberapa bagian tanaman mengandung 
senyawa yang dapat bersifat sebagai antibakteri. 
Senyawa-senyawa tersebut diproduksi secara 
biologis oleh tanaman. Senyawa tersebut dapat 
berasal dari bagian tanaman seperti daun, bunga, 
buah, biji, akar, rimpang, kulit buah dan kulit 
batang. Senyawa antibakteri yang berasal dari 
tanaman sebagain besar diketahui merupakan 
senyawa metabolit sekunder tanaman, terutama 
dari golongan alkaloid, fenolik dan terpenoid 
(Cowan 1999).

Buah atung (Parinarium glaberimum 
Hassk) merupakan tanaman hutan yang bijinya 
sejak lama telah digunakan secara tradisional 
oleh masyarakat Maluku untuk mengawetkan 
ikan tangkapan sebelum es balok dikenal, dimana 
hasil tangkapan tersebut tidak cepat rusak dan 
tahan beberapa hari sampai kapal mendarat untuk 
dipasarkan (Moniharapon 1991). Penggunaan biji 
buah atung (Parinarium glaberimum, Hassk) telah 
terbukti sebagai bahan pengawet pangan karena 
mengandung fraksi komponen bioaktif yang 
dapat membunuh beberapa jenis bakteri pathogen 
dan perusak pangan. Penanganan paska tangkap 
beberapa jenis ikan karang dapat diperpanjang 

kesegarannya 36 jam (Moniharapon et al. 2006). 
Penanganan cumi (Loligo pealii) dengan serbuk 
atung 0.3% maupun larutan atung 10% dan 20% 
(pengenceran dari larutan atung standar) dapat 
memperpanjang masa simpan sampai 9 jam 
paska tangkap 5 jam bila dibandingkan tanpa 
perlakuan atung yang hanya bertahan selama 3 
jam (Sopaheluwakan 2009).

Ikan merupakan sumber protein, sebagai 
pangan fungsional yang mempunyai arti penting 
bagi kesehatan karena mengandung asam lemak 
tidak jenuh berantai panjang (terutama yang 
tergolong asam lemak omega-3), vitamin serta 
makro dan mikro molekul (Heruwati 2002). 
Ikan cepat mengalami proses pembusukan 
dibandingkan dengan bahan makanan lain. 
Bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan mati 
menyebabkan pembusukan. 

Ikan asap adalah hasil pengawetan ikan 
secara tradisional yang pengerjaannya merupakan 
gabungan dari penggaraman (perendaman dalam 
air garam) dan pengasapan sehingga memberikan 
rasa khas. Menurut Anonim (2002), ikan yang 
diolah dengan cara pengasapan dapat menjadi 
awet disebabkan berkurangnya kadar air ikan 
sampai di bawah 40 persen, adanya senyawa-
senyawa di dalam asam kayu yang menghambat 
pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan 
terjadinya koagulasi protein pada permukaan ikan 
yang mengakibatkan jaringan pengikat menjadi 
lebih kuat dan kompak sehingga tahan terhadap 
serangan mikroorganisme. 

Pengasapan ikan juga mempunyai 
kelemahan yaitu tekstur ikan dapat berubah 
menjadi keras, terutama jika pengasapan 
dilakukan pada suhu rendah dalam waktu lama. 
Ikan yang telah diasapi harus disimpan di tempat 
yang kering dan tertutup rapat. Kerusakan yang 
sering terjadi pada ikan asap adalah terjadinya 
pertumbuhan jamur atau kapang, karena jamur 
dapat tumbuh pada makanan dengan kadar air 
rendah. Pertumbuhan jamur pada ikan dapat 
menyebabkan terjadinya perubahan bau menjadi 
tengik dan perubahan tekstur (Anonim 2002). 

Dengan melihat potensi daya awet dari 
ekstrak buah atung dan pengasapan, maka 
diharapkan kombinasi dari ekstrak buah atung dan 
pengasapan secara sederhana, efektif dan efisien 
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dapat digunakan untuk memperpanjang umur 
simpan serta meningkatkan mutu ikan tongkol 
asap, sekaligus sebagai bahan pengawet pangan 
alami yang aman untuk masyarakat serta ramah 
lingkungan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui 
pengaruh perendaman filet ikan tongkol dalam 
ekstrak biji atung sebelum pengasapan terhadap 
kadar air dan jumlah mikroba total filet ikan 
tongkol asap selama penyimpanan suhu ruang.

METODOLOGI PENELITIAN
Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah filet ikan tongkol segar, media 
Potatoes Dextruse Agar (PDA) dan bahan kimia 
untuk pengujian mikrobiologis. Peralatan yang 
dipakai antara pipet, labu takar, cawan petri, 
inkubator, oven.  Penelitian yang dilaksanakan 
ini adalah jenis penelitian dengan rancangan 
percobaan berupa Rancangan Acak Lengkap 
dengan variasi waktu perendaman dan lama 
penyimpanan. Penelitian ini menggunakan tiga 
waktu perendaman yang berbeda yaitu 5 menit, 10 
menit dan 15 menit serta 5 tingkat penyimpanan 
0 hari, 4 hari, 8 hari, 12 hari dan 16 hari.

Ekstraksi buah atung dengan metode 
perebusan. Perbandingan serbuk biji atung dan 
air 1:5 (20% b/v) dengan lama waktu perebusan 
10 menit digunakan sebagai larutan perendaman 
filet ikan tongkol. Filet ikan tongkol seberat 200 
gram direndam dalam 200 ml larutan ekstrak 
biji atung masing-masing selama 5, 10 dan 15 
menit. Kemudian filet ikan tongkol ditiriskan dan 
dikeringanginkan (27oC) sampai permukaan ikan 
menjadi kering, dan diatur dalam rak pengasapan. 
Setelah itu filet ikan tongkol diasap menggunakan 
drum yang telah dimodifikasi, dengan suhu pada 
2 jam pertama antara 50-60oC, kemudian 2 jam 
berikutnya pada suhu 70-80oC, dan 2 jam terakhir 
dengan suhu 50-60oC. 

Filet ikan asap tongkol diamati parameter 
kadar air dan jumlah mikroba total. Hasil 
pengukuran parameter kemudian dianalisa 
menggunakan SPSS 16 dan jika terdapat pengaruh 
perlakuan dilakukan uji lanjut Duncan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar Air
Selama 16 hari penyimpanan pada suhu 

ruang, kandungan air filet ikan tongkol asap 
mengalami peningkatan untuk ketiga perlakuan 
dan kontrol. Hasil analisis ragam (α=0.05) 
terhadap nilai kadar air menunjukkan bahwa, 
perlakuan lama waktu perendaman, lama 
penyimpanan maupun interaksi keduanya 
berpengaruh nyata terhadap perubahan kadar air 
filet ikan tongkol asap.

Hasil uji Duncan pada Gambar 1, terlihat 
bahwa perlakuan perendaman filet ikan tongkol 
asap selama 15 menit dalam larutan ekstrak biji 
atung yang disimpan 12 hari mempunyai kadar 
air terendah yaitu 59.46% dan berbeda nyata 
dengan perlakuan yang lain. Rendahnya kadar 
air filet ikan tongkol asap ini, kemungkinan juga 
disebabkan pengaruh lamanya waktu perendaman 
dalam larutan ekstrak biji atung. Semakin lama 
waktu perendaman filet ikan tongkol asap dalam 
larutan ekstrak biji atung, maka bahan aktif 
yang terdapat dalam larutan ekstrak biji atung 
melakukan fungsi sebagai humektan, sampai hari 
ke-12 penyimpanan. Amri (2006), menyatakan 
bahwa salah satu cara untuk menurunkan aktivitas 
air yang akan meningkatkan daya simpan bahan 
pangan, adalah dengan menambahkan bahan aditif 
yang memiliki daya ikat air tinggi (humektan). 
Sehingga diduga bahwa ekstrak biji atung yang 
digunakan sebagai larutan untuk perendaman filet 
ikan tongkol asap selama 15 menit, dapat menarik 
air dari produk lebih banyak dibandingkan 
perlakuan perendaman 5 dan 10 menit, yang 
menyebabkan kadar air tidak terlalu tinggi. 
Menurut Marpaung (2001) humektan berfungsi 
dalam mengikat air, menurunkan aktivitas air 
(aw), sebagai antimikroba, memperbaiki tekstur, 
cita rasa dan meningkatkan nilai kalori. Amri 
(2006), menyatakan bahwa salah satu cara 
untuk menurunkan aktivitas air yang akan 
meningkatkan daya simpan bahan pangan, 
adalah dengan menambahkan bahan aditif yang 
memiliki daya ikat air tinggi (humektan). Hasil 
ini sesuai dengan penelitian Nasution (2012) 
yang melaporkan bahwa, perendaman ikan 
lele sangkuriang asap selama 15 menit dalam 
larutan atung pada konsentrasi 100% (1:5), dapat 
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menekan peningkatan kadar air sampai hari ke-6 
penyimpanan pada suhu ruang. 

Gambar 1 Pengaruh lama perendaman dalam larutan ekstrak biji atung dan lama penyimpanan terhadap 
perubahan kadar air filet ikan tongkol asap

Gambar 1 memperlihatkan kecenderungan 
nilai kadar air yang sama untuk semua perlakuan 
pada setiap hari pengamatan. Kadar air kontrol 
untuk setiap hari pengamatan didapati rata-rata 
sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan kadar air ikan 
tongkol segar sebelum pengasapan yang cukup 
tinggi (70.58%), sehingga menyebabkan adanya 
aktivitas mikroba dan enzim yang berlangsung 
selama penyimpanan dan menghasilkan salah 
satu hasil metabolisme berupa air. 

Kenaikan kadar air filet ikan tongkol 
asap pada akhir penyimpanan kemungkinan 
dipengaruhi juga oleh kelembaban udara pada 
suhu ruang (±86%). Pengaruh pengeringan 
akan berhubungan dengan difusi air dari dalam 
produk asap ke bagian luarnya. Jika belum 
terjadi keseimbangan antara kelembaban relatif 
produk dan lingkungannya, maka akan terjadi 
perpindahan uap air dari produk yang mempunyai 
tekanan uap air lebih tinggi ke lingkungan yang 
bertekanan rendah (Syarief et al. 1989).  Syarif 
dan Halid (1997) menyatakan bahwa ikan kering 
akan mengambil air dari udara dengan cepat pada 
kondisi dimana RH  > 75%. 

Batasan toleransi maksimum kadar air 
ikan asap sesuai persyaratan mutu dan keamanan 
pangan nasional Indonesia (SNI 2725.1:2009) 
adalah 60%. Berdasarkan hasil pengukuran kadar 
air, maka perlakuan perendaman filet ikan tongkol 
asap selama 15 menit dalam larutan ekstrak 
biji atung, batas umur simpannya 12 hari  yaitu 
sebesar 59.46%.

Jumlah Bakteri Total (Total Plate Count)
Berdasarkan hasil analisis terhadap 

kandungan koloni mikroba ikan tongkol segar 
rata-rata adalah 5.8 (dalam logaritma) atau 
6.3x105 koloni/gram. Dimana jumlah TPC ini 
telah melewati batas standar mutu ikan segar 
(SNI 01-2729.1-2006), adalah sebesar 5.0x105 

koloni/gram. 
Hasil pengamatan pengaruh perlakuan 

lama perendaman ikan tongkol dalam larutan 
atung sebelum pengasapan dan lama penyimpanan 
pada suhu ruang menunjukkan perbedaan total 
bakteri yang ditunjukkan pada Gambar 1. 
Jumlah mikroba total hasil perendaman dan lama 
penyimpanan ikan tongkol asap berkisar antara 
1.0x103 koloni/gram - 9.2x109 koloni/gram.
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Gambar 2. Pengaruh perendaman filet ikan tongkol asap dalam larutan atung dan lama penyimpanan terhadap 
jumlah mikroba total

Hasi l  ana l i s i s  ragam (α=0.05) 
menunjukkan bahwa, baik kontrol maupun 
perlakuan lama perendaman filet ikan tongkol 
dalam larutan ekstrak biji atung, dan lama 
penyimpanan serta interaksinya berpengaruh 
nyata terhadap jumlah mikroba filet ikan tongkol 
asap selama 16 hari penyimpanan. Hasil uji 
Duncan pada Gambar 2, memperlihatkan bahwa 
peningkatan tertinggi jumlah mikroba total filet 
ikan tongkol asap yang direndam dalam larutan 
ekstrak biji atung yaitu pada perendaman 5 menit 
mulai hari ke-4 sampai hari ke-16 penyimpanan 
suhu ruang. Jumlah mikroba ikan tongkol asap 
ini tidak berbeda nyata dengan perendaman 5 
menit dan perendaman 10 menit yang disimpan 
12 hari. Hasil ini juga tidak berbeda nyata juga 
dengan perendaman 15 menit yang disimpan 
12 hari dan 16 hari. Hal ini diduga penyerapan 
ekstrak atung sebagai anti mikroba belum terserap 
secara menyeluruh ke dalam daging ikan sehingga 
jumlah mikroba masih relatif banyak daripada 
SNI sebesar 1.0 x 105 koloni/gram.

Jumlah mikroba total terendah ikan 
tongkol asap adalah pada perendaman 15 menit 
dalam larutan ekstrak biji atung di awal produksi 
2.6x102 koloni/gram. Hal tersebut sejalan dengan 
nilai kadar air dan total volatil base pada perlakuan 
yang sama yang juga rendah yaitu 56.31% dan 
44.68 mgN/100g. Hasil ini memperlihatkan bahwa 
kadar air filet ikan tongkol asap yang rendah 

mengakibatkan perkembangan mikroorganisme 
juga terhambat atau terhenti. Menurut Cahyono 
(2011) kadar air suatu produk yang rendah, 
mengakibatkan perkembangan mikroorganisme 
dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan 
pembusukan terhambat, sehingga waktu simpan 
akan lebih lama. Hal lain yang menyebabakan 
rendahnya jumlah mikroba diawal produksi ini 
karena pengaruh penggunaan esktrak biji atung 
dan asap selama proses perendaman filet ikan 
tongkol, serta proses pengeringan dan pemanasan 
yang berlangsung selama pengasapan. Selama 
pengasapan, senyawa-senyawa antibakteri dari 
asap seperti fenol dan asam dapat membunuh 
bakteri, sedangkan pemanasan selama pengasapan 
secara langsung juga dapat membunuh sebagian 
bakteri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 
secara umum ekstrak biji atung mempunyai 
pengaruh dalam usaha menekan kenaikan jumlah 
mikroba total produk, walaupun hanya dibawah 
hari ke-4 penyimpanan. Hal tersebut disebabkan 
adanya aktivitas dari senyawa antibakteri dalam 
ekstrak biji atung, sehingga mampu menghambat 
aktivitas bakteri dalam filet ikan tongkol asap 
di awal penyimpanan pada suhu ruang. Namun 
seiring penambahan masa simpan, terlihat bahwa 
ekstrak biji atung yang digunakan sebagai 
perlakuan perendaman filet ikan tongkol asap, 
ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah 
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mikroba total yang dihasilkan. Kemungkinan hal 
ini disebabkan kadar air dan jumlah mikroba ikan 
segar yang tinggi (70.58% dan 6.3x105 koloni/
gram). Hal ini dibuktikan oleh Yunus dkk. (2009), 
ikan asap dengan kadar air melebihi 60% hanya 
memiliki umur simpan selama 4 hari. 

Tingginya kadar  a i r  ikan segar, 
mengakibatkan aktvitas air filet ikan tongkol juga 
meningkat. Aktivitas air yang tinggi menyebabkan 
mikroba meningkat selama penyimpanan. Hal 
ini disebabkan air bebas ini merupakan media 
untuk pertumbuhan bakteri. Menurut Winarno 
et al. (2008) air bebas adalah air yang dapat 
digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya 
dan media untuk terjadinya reaksi-reaksi kimia. 
Kemungkinan lain diduga terjadinya kontaminasi 
filet ikan tongkol dengan tempat pengasapan 
(drum bekas oli)., penyimpanan pada suhu 
kamar dalam udara terbuka juga memberikan 
kesempatan bertumbuhnya bakteri dalam produk. 
Hal lain yang menjadi penyebab tingginya jumlah 
mikroba, diduga pengaruh penanganan ikan 
segar yang kurang bersih, mengingat ikan yang 
digunakan adalah ikan segar beku yang diperoleh 
dari TPI, dimana tidak diketahui kebersihan air 
yang digunakan selama proses pembersihan dan 
pembekuan ikan.

Kemungkinan lain penyebab peningkatan 
jumlah bakteri ini, disebabkan oleh waktu 

pengasapan yang singkat (± 3 jam) serta 
penggunaan panas yang lebih dari 80oC. Menurut 
Hadiwiyoto et al. (2000) pengasapan dengan suhu 
sekitar 70oC - 80ºC tidak cukup dapat membunuh 
semua bakteri, tetapi bakteri patogen umumnya 
sudah akan mati diatas suhu 55ºC. Sementara 
Sunahwati (2000) menyatakan bahwa pengasapan 
panas pada suhu asap antara 66oC – 80oC dengan 
waktu pengasapan antara 2-4 jam, serta ikan 
yang diasapi diletakkan dekat sumber asap, maka 
penetrasi asap akan lebih sedikit, sehingga produk 
yang dihasilkan bersifat kurang awet. Hal tersebut 
juga akan mengakibatkan kadar air ikan asap yang 
dihasilkan relatif masih tinggi, sehingga daya 
awetnya lebih rendah. Penelitian yang dilakukan 
Ali (2014 ) menunjukkan bahwa pengasapan ikan 
selama 3 jam menghasilkan jumlah mikroba yang 
dinyatakan dalam TBUD (tak hingga) yang berarti 
bahwa ikan asap tersebut tidak memenuhi standar 
yang digunakan.

KESIMPULAN
Pengasapan filet ikan tongkol asap dengan 

menggunakan pengawet alami ekstrak biji atung 
yang direndam selama 15 menit, menurunkan 
kadar air dibawah standar SNI ikan asap sampai 
hari ke-12 penyimpanan suhu ruang. Hasil 
pengukuran jumlah mikroba filet ikan tongkol 
asap yang direndam dalam ekstrak biji atung lebih 
tinggi dari Standar Nasional Indonesia. 
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