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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang banyak digemari 

oleh masyarakat karena memiliki rasa daging yang gurih juga kandungan gizi 

yang cukup tinggi terutama protein, dan lemak yang rendah. Sehingga banyak 

cara untuk pengolahan ikan nila sebelum dikonsumsi, misalnya dengan cara  fillet. 

Fillet ikan nila dapat dilakukan salah satunya dengan memisahkan antara daging 

ikan dari kerangkanya (skin-on fillet) dengan cara menyayat sejajar dengan tulang 

belakang. Ikan nila dapat dijadikan fillet karena memiliki duri yang relatif sedikit, 

dagingnya putih kemerahan dan mudah dikuliti sehingga relatif mudah diolah 

menjadi fillet, tetapi fillet ikan nila juga mudah mengalami kerusakan dan 

penurunan mutu apabila tidak langsung dikonsumsi karena daging ikan nila 

terdapat  protein dan kadar air yang tinggi. 

Mengatasi hal tersebut biasanya dilakukan pengawetan ikan. Pengawetan 

ikan biasa dilakukan dengan menambahkan bahan pengawet berbahaya seperti 

formalin. Formalin merupakan bahan pengawet kimia yang dilarang untuk bahan 

pangan karena sebagai desinfektan. Sehingga solusi yang dapat ditawarkan yaitu 

dengan cara pengaplikasian active edible coating pada fillet ikan nila.Active edible 

coating merupakan salah satu teknik pengawetan produk perikanan yang dapat 

diaplikasikan pada produk yang berfungsi untuk mengurangi terjadinya kontak 

bahan dengan oksigen sehingga oksidasi dapat dihindari, dan memperbaiki 

penampilan produk.Namun memiliki sifat penghalang uap air yang rendah 

sehingga dapat mempengaruhi sifat mekanisnya. 
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Berdasarkan hal tersebut untuk meningkatkan fungsi dariActiveedible 

coating maka dilakukan penambahan berupa bahan sintesis maupun alami. Salah 

satu bahan aktif yang ditambahkan yaitu kunyit dan kitosan.Menurut Purwani dan 

Muwakhidah ,(2008) bahwa ikan yang diawetkan menggunakan pengawet alami 

seperti kunyit dengan pemakaian 15% selama penyimpanan suhu ruang 

menunjukan tekstur yang masih kenyal. Menurut hasil penelitian Nicholas 

(2003),penggunaan kitosan untuk pengawetan hasil perikanan dengan 

menggunakan larutan kitosan 1% dalam asam asetat 1% mampu menurunkan 

jumlah mikroba pada Filletikan salmon yang disimpan pada suhu 4ºC selama 6 

hari. Sedangkan hasil penelitian Wang dalamNicholas (2003), menunjukkan 

bahwa pemakaian larutan khitosan 0,5 % - 2,5 % efektif melawan  mikroba 

seperti Staphylococcus aureus, Samonella typimurium, Yersinia entercoliticadan 

Escherichia colipada produk perikanan.  

Berdasarkan uraian tersebut peneliti mencoba untuk mengaplikasikan 

pengawetanfillet ikannilamerah (Oreochromis niloticus) dengan edible coating 

yang diinkorporasilarutan  kunyit (curcuma domestica) dan kitosan.  

1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan  penelitianpengawetan fillet ikan nila merah (Oreochromis 

niloticus) dengan edible coating yang diinkorporasilarutan kunyit (Curcuma 

domestica) dan kitosan meliputi : 

1. Mengetahui pengaruh inkorporasi larutan kunyit dan kitosan dalam edible 

coating pada konsentrasi tertentu terhadap kualitasfillet ikan nila merah selama 

periode penyimpanan. 
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2. Mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap fillet ikan nila merah selama 

periode penyimpanan. 

1.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesa penelitianpengawetan filletikan nila merah (Oreochromis 

niloticus) dengan edible coating yang diinkorporasi larutan kunyit (curcuma 

domestica) dan kitosan meliputi : 

1. Diduga penggunaan inkorporasi larutan kunyit dan kitosan ke edible coating 

pada konsentrasi tertentu berpengaruh terhadap kualitas fillet ikan nila merah 

segar selama periode penyimpanan. 

2. Diduga lama penyimpanan akan mempengaruhi kualitas fillet ikan nila merah. 

 


