
4 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Fillet Ikan 

 Fillet ikan merupakan lempengan ikan yang ukuran dan bentuknya tidak 

beraturan yang dipisahkan dari kerangka tubuh ikan dengan cara menyayat sejajar 

dengan tulang belakang (Ilyas,1983). 

Menurut Moelyanto (1978) fillet ikan yaitu daging ikan tanpa sisik dan 

tulang (kadang-kadang juga tanpa kulit) diambil dari kedua sisi badan ikan 

biasanya kedua potongfillet itu saling bergandengan (butterfly fillet) atau bagian 

daging yang diperoleh dengan penyayatan ikan utuh sepanjang tulang belakang 

yang dimulai dari belakang kepala hingga mendekati ekor. 

Fillet ikan yang masih dengan kulitnya disebut skin on fillet danfillet yang 

tanpa kulit disebut skin less fillet (Tanikawa,1985 dalam masruroh,2000). 

Berbagai tipefillet dibedakan (Ilyas,1983) sebagai berikut : 

1. Fillet berkulit (skin-on fillet), yaitu berupa lempengan daging ikan yang telah 

dipisahkan dari kerangkanya tanpa dilakukan dengan perlakuan lainnya. 

2. Fillet tidak berkulit (skin less fillet), yaitu berupa lempengan daging ikan yang 

telah dipisahkan dari kerangkanya serta dilakuakn perlakuan tambahan berupa 

pemisahan kulit yang terdapat pada lempengan daging tersebut. 

3. Fillet tunggal (single fillet), yaitu berupa lempengan daging ikan yang telah 

dipisahkan dari kerangkanya dan masing-masing sisi tubuh ikan dibuat menjadi 

sebuah fillet. 

4. Fillet kupu-kupu (buterfly fillet), yaitu berupa lempengan daging ikan yang 

berasal dari kedua sisi tubuh ikan, biasanya kedua bagian daging tersebut tidak 

terputus. 
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2.2Ikan Nila Merah 

Ikan nila mempunyai nama ilmiah Oreochromis niloticus dan dalam bahasa 

Inggris dikenal sebagai Nile Tilapia. Ikan nila bukanlah ikan asli perairan Indonesia, 

melainkan ikan introduksi (ikan yang berasal dari luar Indonesia, tetapi sudah 

dibudidayakan di Indonesia). Bibit ikan ini didatangkan ke Indonesia secara resmi 

oleh Balai Penelitian Perikanan Air Tawar pada tahun 1969 dari Taiwan ke Bogor. 

Setelah melalui masa penelitian dan adaptasi, barulah ikan ini disebarluaskan kepada 

petani di seluruh Indonesia(Wiryanta, 2010).  

Sesuai dengan nama Latinnya Oreochromis niloticus berasal dari sungai Nil di 

Benua Afrika. Awalnya ikan ini mendiami hulu sungai Nil di Uganda. Selama 

bertahun-tahun, habitatnya semakin berkembang dan bermigrasi ke arah selatan 

(kehilir) sungai melewati danau Raft dan Tanganyika sampai ke Mesir. Dengan 

bantuan manusia, ikan nila sekarang sudah tersebar sampai kelima benua meskipun 

habitat yang disukainya adalah daerah tropis dan sub tropis. Sedangkan di wilayah 

beriklim dingin , ikan nila tidak dapat hidup baik (Suyanto, 2009). Tanda – tanda 

ikan segar dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ikan Nila Merah  (Dokumen pribadi, 2015) 

Tanda-tanda ikan segar dapat dilihat dari kenampakan ( cerah, terang, 

mengkilat, tak berlendir), Mata (menonjol/mendolo keluar), Mulut (terkatup), 

sisik (melekat kuat), Insang (merah cerah), Daging (kenyal,lentur), Anus (merah 
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jambu, pucat), Bau (segar, normal seperti rumput laut), dan tenggelam dalam air 

(Hadiwiyoto,1993).  

Menurut Adawyah (2008) menyebutkan berdasarkan hasil penelitian 

ternyata daging ikan memiliki komposisi kimia yaitu: 

Tabel 1. Komposisi Kimia daging ikan nila 

Komposisi Kimia Presentase 

Protein 18,0 - 30,0 % 

Lemak 0,1 - 2,2 % 

Karbohidrat 0,0 - 1,0 % 

Vitamin 0,0 - 0,01 % 

Mineral 0,0 - 1,00 % 

Air 60,0 - 84,0 % 

Sumber : Adawyah, (2008) 

2.2.1 Klasifikasi Ikan Nila 

Menurut Suyanto (2009) Klasifikasi atas dasar rumusan Dr. Trewavas sebagai 

berikut : 

Kerajaan  :Animalia  

Filum  : Chordata  

Sub-filum  : Vertebrata  

Kelas   : Osteichthyes  

Sub-kelas  : Acanthoptherigii  

Ordo  : Percomorphi  

Sub-ordo  : Percoidea  

Famili  : Cichlidae  

Genus  : Oreochromis  

Jenis (spesies)  : Oreochromis niloticus  

 

2.3 Pembusukan Ikan 

Secara umum ikan diperdagangkan dalam keadaan sudah mati dan 

seringkali dalam keadaan masih hidup. Pada kondisi hidup tentu saja ikan dapat 

diperdagangkan dalam jangka waktu yang lama. Sebaliknya dalam kondisi mati 

ikan akan segera mengalami kemunduran mutu. Setelah mati, maka pada ikan 

akan terjadi perubahan-perubahan yang mengarah kepada terjadinya pembusukan. 
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Perubahan-perubahan tersebut terutama disebabkan adanya aktivitas enzim, 

kimiawi dan bakteri. 

Enzim yang terkandung dalam tubuh ikan akan merombak bagian-bagian 

tubuh ikan dan mengakibatkan perubahan rasa, bau, rupa dan tekstur. Aktivitas 

kimiawi adalah terjadinya oksidasi lemak daging oleh oksigen. Oksigen yang 

terkandung dalam udara mengoksida lemak daging ikan dan menimbulkan bau 

tengik. Perubahan yang diakibatkan oleh bakteri dipicu oleh terjadinya kerusakan 

komponen-komponen dalam tubuh ikan oleh aktivitas enzim dan aktivitas kimia. 

Aktivitas kimia menghasilkan komponen yang yang lebih sederhana. Kondisi ini 

lebih disukai bakteri sehingga memicu pertumbuhan bakteri pada tubuh ikan 

(Sumiati, 2008). 

 Selama hidup, ikan tidak mengalami proses pembusukan karena memiliki 

kandungan glikogen dan pertahanan alami. Mekanisme pertahanan alami pada 

ikan dapat terbentuk secara fisik (kulit dan sisik) maupun fisiologis (antibodi). 

Proses pembusukan akan berlangsung dengan segera setelah ikan mengalami 

kematian, karena mekanisme pertahanan alaminya sudah tidak berfungsi secara 

normal. Ikan mengandung lemak dengan persentase yang berbeda dan sebagian 

besar berupa lemak tidak jenuh yang memiliki beberapa ikatan rangkap. Lemak 

dengan ikatan rangkap demikian bersifat tidak stabil dan relatif mudah mengalami 

proses oksidasi. Selama penyimpanan, reaksi oksidasi yang terjadi akan 

menghasilkan senyawa-senyawa yang berperan pada pembentukan aroma, cita 

rasa dan penampakan. 

 Oksidasi lemak merupakan penyebab utama penurunan kualitas pada ikan 

segar yang disimpan pada suhu rendah. Mikrobia dan enzim yang dihasilkan dapat 
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berperan dalam proses ketengikan lemak, tetapi proses oksidasi lemak lebih 

dominan sebagai penyebab proses ketengikan (Bahar, 2006). 

Kerusakan yang  paling menonjol diantara sekian banyak kerusakan adalah 

kerusakan yang disebabkan oleh enzim dan bakteri yaitu kerusakan yang 

mengakibatkan pembusukan . Secara kronologis, proses pembusukan itu berjalan 

melalui 4 tahap sebagai berikut : 

1. Hyperaemia 

Lendir ikan terlepas dari kelenjar-kelenjarnya dalam kulit, membentuk 

lapisan bening yang tebal disekeliling tubuh ikan yang sedang sekarat terhadap 

keadaan yang tidak menyenangkan. 

2. Rigor Mortis 

Fase ini ditandai dengan tubuh ikan yang kejang setalah ikan mati. Ikan 

dikatakan masih sangat segar dalam fase ini. Tahap ini ditandai oleh tubuh ikan 

yang kompleks didalam tubuh, yang menghasilkan konraksi dan ketengangan. 

3. Autolysis 

Ikan menjadi lemas kembali setelah mengalami rigor. Autolysis sendiri 

adalah proses penguraian protein dan lemak oleh enzim (Protease dan Lipase) 

yang terdapat dalam daging ikan. Autolysis dimulai bersamaan dengan 

menurunnya pH. Mula-mula protein dipecah menjadi molekul-molekul 

makro,yang menyebabkan dehidrasi protein dan molekul-molekulnya pecah 

menjadi protease lalu pecah lagi menjadi pepton,polipeptida dan akhirnya menjadi 

asam amino. 

4. Bakteri dekomposisi 
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Pada tahap ini bakteri telah terdapat dalam jumlah yang sangat banyak. 

Aksi bakteri ini dimulai pada saat yang hamper bersamaan dengan autolysis dan 

kemudian sejajar. Bakteri merusak ikan lebih parah dari pada kerusakan enzim. 

Daging ikan yang bau saja mati boleh dikatakan steril,tetapi sejumlah besar 

bakteri bersarang di permukaan insang dan di dalam perutnya. Bakteri itu secara 

bertahap merusak daging ikan,sehingga penguraian oleh bakteri mulai 

berlangsung intensif setelah rigor mortis berlalu,yaitu setelah daging mengendur 

dan celah-celah serat-seratnya terisis cairan (Murniyawati dan Suherman,2000) 

2.4 Prinsip-prinsip Pencengahan Pembusukan 

Pencengahan pembusukan akan sangat efektif bila penyebab utama itu 

disingkirkan dari ikan, dibunuh dan dicengah kedatangan penyebab lain yang 

berasal dari luar. Pembusukan itu sendiri bagaimanapun tidak dapat dicengah, 

sampai saat ini manusia baru berhasil memperlambat atau menunda proses 

pembusukan. 

Usaha terbaik yang dapat dilakukan manusia untuk mempertahankan mutu 

ikan terhadap pembusukan adalah sebagai berikut : 

1. Mengurangi sebanyak mungkin jumlah enzim dan bakteri pada tubuh ikan. 

2. Membunuh atau sekurang-kurangnya menghambat kegiatan enzim dan bakteri. 

3. Melindungi ikan terhadap kontaminasi bakteri dan penyebab kerusakan lain 

yang datang dari luar. 

Berdasarkan SNI 01-2729.2-2006, secara organoleptik ikan segar harus 

mempunyai karakteristik kesegaran seperti berikut : 

 Kenampakan  : mata cerah, cemerlang 

 Bau    : segar 

 Tekstur   : elastis , padat dan kompak. 
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2.5 Hubungan pH dan Mutu Ikan 

Nilai pH merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan 

tingkat kesegaran ikan. Pada proses pembusukan ikan,perubahan pH daging 

sangat besar peranannya karena berpengaruh terhadap proses autolysis dan 

penyerangan bakteri. Penggunaan suhu rendah mempengaruhi fluktuasi nilai pH 

pada ikan nila. Penyimpanan ikan nila pada suhu rendah menyebabkan aktivitas 

enzim yang terdapat pada daging menjadi terhambat sehingga kemunduran 

mutunya berjalan lebih lambat. Semakin rendah suhu yang digunakan maka 

aktifitas enzim semakin terhambat. Pada proses glikolisis,enzim sangat berperan 

sampai terbentuknya asam laktat. Hal ini menyebabkan akumulasi asam laktat 

berjalan lebih lambat sehingga penurunan pH ikan juga berlangsung lebih lambat. 

Selain itu,proses penguraian protein menjadi senyawa - senyawa yang bersifat 

basa oleh bakteri juga terhambat sehingga peningkatan pH ikan berlangsung lebih 

lambat (Munandar,2009). 

pH adalah salah satu parameter untuk menentukan kemunduran mutu 

ikandengan cara mengukur banyaknya ion H
+. 

cara ini digunakan untuk pH 

didalam ikan segar dan hasil olahannya. Konsentrasi ion H
+ 

dalam contoh 

interpretasi pH<7,6 menunjukkan mutu segar, pH 7,6-7,9 menunjukkan dapat 

dimakan tapi bukan mutu nomer satu,dan pH>7,9 menunjukkan nilai busuk 

(sasmito,2006) 

2.6 Edible Coating 

Edible coating adalah suatu lapisan tipis yang rata, dibuat dari bahan yang 

dapat dimakan, dibentuk diatas komponen makanan (coating). Edible coating 

dapat berfungsi sebagai bahan penahan (barrier) perpindahan massa (kelembapan, 
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oksigen, lipida dan zat terlarut) atau sebagai pembawa (carrier) bahan tambahan 

makanan seperti bahan pengawet untuk meningkatkan kualitas dan umur simpan 

makanan (Ouattara et al., 2001). 

 Menunjang perannya sebagai pembungkus yang dapat mencegah atau 

mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan pangan, maka edible film atau 

coatingperlu dikembangkan menjadi kemasan aktif. Kemasan aktif adalah teknik 

pengemas yang memiliki kemampuan aktif untuk menunjukkan mutu produk 

yang dikemas. Pengemasan aktif biasanya mempunyai bahan penyerap O2, 

penyerap atau penambah O2, ethanol emitters, penyerap etilen, penyerap air, 

bahan antimikroba, bahan penyerap dan yang dapat mengeluarkan aroma/flavor 

dan pelindung cahaya (Ridawati dkk,2005). 

2.7 Bahan edible coating 

2.7.1 Bahan baku  

a. Pati  

Merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik, yang banyak 

terdapat pada tumbuhan terutama pada biji-bijian, umbi-umbian. Berbagai macam 

pati tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai atom karbonnya, serta 

lurus atau cabang (Koswara,2006). Dalam bentuk aslinya secara alami pati 

merupakan butiran-butiran kecil yang sering disebut granula. Bentuk dan ukuran 

granula merupakan karakteristik setiap jenis pati, karena itu digunakan untuk 

identifikasi . pati tersusun paling sedikit oleh tiga komponen utama yaitu amilosa, 

amilopektin dan meterial antara seperti protein, dan lemak. Umumnya pati 

mengandung 15-30% amilosa, 70-85% amilopektin dan 5-10 % material antara. 

Struktur dan jenis material antara tiap sumber pati  berbeda tergantung sifat-sifat 

botani sumber pati tersebut. 
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Pati tapioka, pati hasil ekstrak dari singkong. Salah satu proses pengolahan 

tepung tapioka yang berkaitan dengan pH adalah pada proses pembetukan pasta. 

Menurut Winarno (2002), pembentukan pasta makin cepat tercapai tetapi cepat 

turun lagi. Sebaliknya, bila pH terlalu rendah, pembentukan pasta menjadi lambat 

dan viskositasnya akan turun bila proses pemanasan lanjut. 

Granula pati mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda tergantung 

dari sumbernya. Menurut Moorthy (2004), ukuran granula tapioka menunjukan 

variasi yang besar yaitu sekitar 5-40 μm dengan bentuk bulat dan oval. Variasi 

tersebut dipengaruhi oleh varietas tanaman singkong dan periode pertumbuhan 

pada musim yang berbeda. 

Jumlah atau kadar amilosa  pati  pada singkong berada pada kisaran 20-27 

% mirip dengan pati tanaman lain. Pada dasarnya, struktur amilopektin sama 

seperti amilosa, yaitu terdiri dari rantai pendek α-(1,4)-D-glukosa dalam jumlah 

yang besar. Perbedaannya ada pada tingkat percabangan yang tinggi dengan 

ikatan β-(1,6)-D-glukosa dan bobot molekul yang besar. Amilopektin juga dapat 

membentuk kristal, tetapi tidak sereaktif amilosa. Hal ini terjadi karena adanya 

rantai percabangan yang menghalangi terbentuknya kristal (Taggart,2004). Pati 

singkong atau tapioka memiliki suhu gelatinisasi yang sangat rendah, lebih rendah 

dari pati umbi-umbian yang lain maupun pati sereal. Suhu gelatinisasi tapioka 

berkisar anatara 52-64 
O
C.  

2.7.2 Bahan Aktif 

2.7.2.1 Kunyit 

Tanaman kunyit termasuk famili Zingiberaceae (suku temu-

temuan),genus Curcuma, dan spesies domestica. Tanaman ini pertama kali 

diperkenalkan ke dunia ilmu pengetahuan dengan nama Curcuma longa, namun 
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karena nama tersebut sudah digunakan untuk jenis rempah-rempah yang lain, 

maka pada tahun 1918 Valenton memberi nama baru untuk kunyit, yaitu Curcuma 

domestica .Rimpang kunyit yang matang mengandung beberapa komponen antara 

lain minyak volatil, campuran minyak (lemak), zat pahit, resin, protein, selulosa, 

pati, beberapa mineral dan sebagainya. Komponen utamanya adalah pati dengan 

jumlah berkisar antara 40-50% dari berat kering (Purseglove et al.,1981). 

Kunyit mempunyai rasa dan bau yang khas, yaitu pahit dan getir serta 

berbau langu. Kunyit berwarna kuning atau jingga pada bagian dalamnya 

danberwarna kecoklatan serta bersisik pada bagian luarnya serta mempunyai 

tekstur yang keras tetapi rapuh, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Dua 

komponen utama yang menentukan mutu kunyit adalah kandungan pigmen 

kurkumin dan kandungan minyak volatilnya. Kandungan pigmen kunyit 

(dinyatakan dengan kurkumin) dan minyak volatil dari berbagai jenis kunyit yang 

diperdagangkan berkisar antara 0.5-6.0% dan 1.3-6.0% (Pursgelove et al., 1981). 

Minyak ini mengandung alkohol, turmerol, dan curcumin sedangkan bagian 

utama dari minyak ini adalah turmeron dan aldehidroturmeron. Komponen 

organik lainnya adalah d-α-phelandren, dsabinen, zingiberen, cineol, dan borneol. 

Kunyit bersifat bakterisidal terhadap bakteri gram positif, yaitu 

Lactobacillus fermentum, L. Bulgaricus, Bacillus cereus, B. Subtilis, dan B. 

Megaterium dan diduga kunyit mengandung lebih dari satu senyawa yang bersifat 

bakterisidal, dan salah satu senyawa tersebut disebabkan oleh senyawa kurkumin 

yang merupakan senyawa golongan fenol yang terdiri dari dua cincin fenol 

simetris dan dihubungkan dengan satu rantai heptadiena.Senyawa fenol 

menghambat pertumbuhan mikroba dengan cara merusak membran sel yang akan 
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menyebabkan denaturasi protein sel dan mengurangi tekanan permukaan sel 

(Suwanto, 1983). 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rimpang kunyit dan kunyit (Dokumen Pribadi, 2015) 

2.7.2.2 Kitosan 

Kitosan merupakan senyawa golongan karbohidrat yang dapatdihasilkan 

dari limbah hasil laut, khususnya golongan udang, kepiting, ketam, dankerang. 

Kitosan adalah polisakarida yang diperoleh dari deasetilasi kitin, yangmerupakan 

komponen utama dari exoskeleton dari krustasea (No et al.,2002). Menurut 

struktur kimia, kitosan terdiri dari 2-amino-2-deoksi-D-glukosa (glukosamin) 

monomer, terkait β-1-4-glycosidically, sedangkan kitin terdiri dari monomer-

glukosamin N asetil-, yang ditunjukkan pada Gambar 1 (Rismana, 2001). 

 

. 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Kitin dan Kitosan (Rismana, 2001). 

Perbedaan utama antara kitin dan kitosan terletak pada kelarutannya. Sifat 

kitin dicirikan oleh sifatnya yang sangat susah larut dalam air dan beberapa 
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pelarut organik, rendahnya reaktivitas kimia dan sangat hidrofobik. Karena ketiga 

sifat tersebut penggunaan kitin relatif lebih sedikit dibandingkan kitosan dan 

derivatnya. Sifat multiguna kitosan tidak terlepas dari sifat alaminya. Sifat alami 

tersebut dapat dibagi menjadi dua sifat besar yaitu, sifat kimia dan biologi. Sifat 

kimia kitosan sama dengan kitin tetapi yang khas antara lain, merupakan polimer 

poliamin berbentuk linear, mempunyai gugus amino aktif, dan mempunyai 

kemampuan mengkhelat beberapa logam (Rismana, 2001). 

Kitosan memiliki struktur khusus dengan kelompok amino reaktif.Oleh 

karena itu, kitosan menjadi senyawa bioaktif yang memperlihatkan 

fungsiantimikrobial (Kumar et al., 2004). Karena aktivitas antimikrobanya, 

kitosan dapatmenghambat pertumbuhan berbagai mikroorganisme seperti bakteri, 

jamur, danragi (Sagoo et al., 2002). Kitosan umumnya memiliki aktivitas 

antimikroba yangkuat terhadap bakteri dibandingkan terhadap jamur (Tsai et al., 

2002).Namun, kitosan menunjukkan aktivitas antibakteri hanya dalam media 

asam karena kelarutannya rendah di atas pH 6,5 (No et al., 2002). 

 Kitosan merupakan polimer yang dapat dimakan dan biodegradable 

berasal dari kitin, kerangka utama bahan organik pada exoskeleton arthropoda, 

termasuk serangga, krustasea, dan beberapa jamur. Selain selulosa, kitosan adalah 

polimer alam yang paling banyak tersedia. Beberapa sifat yang diinginkan dari 

kitosan adalah bahwa film yang terbentuk tanpa penambahan aditif, penetrasi 

oksigen yang baik, permeabilitas karbondioksida dan sifat mekanik yang baik 

serta aktivitas antimikroba terhadap bakteri ragi, dan jamur. Namun, satu 

kelemahan dengan kitosan adalah sensitivitas tinggi terhadap kelembaban (Ruban, 

2009). 
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Menurut Suptijah dkk.,(1992) menyatakan bahwa limbah udang yang 

menjadi salah satu sumber kitosan dapat dikategorikan menjadi tiga berdasarkan 

jenis pengolahannya, yaitu : 

a) Kepala udang yang merupakan hasil samping dari industri pembekuan udang 

tanpa kepala. 

b) Kulit udang yang merupakan hasil samping dari industri pengalengan udang. 

c) Campuran keduanya yang berasal dari industri penggalengan udang. 

Proses produksi kitosan (dari sebelum terbentuknya kitin) meliputi 

demineralisasi, deproteinasi, dan deasetilasi. Demineralisasi dilakukan dengan 

menggunakan larutan asam lemah (HCL) yang bertujuan untuk menghilangkan 

mineral yang terkandung dalam bahan baku. Deproteinasi dilakukan dengan 

menggunakan larutan basa lemah (NaOH) untuk menghilangkan sisa-sisa protein 

yang masih terdapat dalam bahan baku. Kitosan dapat ditemukan secara alami 

pada dinding-dinding sel filament dan yeast karena deasetilasi enzimatis. 

Menurut Brzeski (1987) dalam Maulana, (2007) kitosan memiliki 

kemampuan yang sama dengan bahan pembentuk tekstur sintesis seperti CMC 

(Karboksi Metil Selulosa) dan MC (Metil Selulosa). Kitosan memiliki sifat 

reaktivitas kimia yang tinggi sehingga kitosan mampu mengikat air dan minyak. 

Karena kemampuan tersebut, kitosan dapat digunakan sebagai bahan pengental 

atau pembentuk gel yang sangat baik, sebagai pengikat, penstabil, dan pembentuk 

tekstur.  

2.7.3 Bahan Tambahan 

a. Gliserol 

Gliserol merupakan suatu trihidroksi alkohol yang terdiri atas 3 atom 

karbon. Setiap atom karbon mempunyai gugus- OH. Satu molekul gliserol dapat 
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mengikat satu, dua tiga molekulasam lemak dalam bentuk ester, yang disebut 

monogliserida, digliserida dan trigliserida. Sifat fisik dari gliserol : 

1. Merupakan cairaan tidak berwarna 

2. Tidak berbau 

3. Caira kental dengan rasa yag manis 

4. Densitas 1,261 

5. Titik lebur 18,2 OC 

6. Titik didih 290 OC 

Jenis dan konsentrasi dari plasticizer akan berpengaruh terhadap kelarutan 

dari pelapis berbasis pati, salah satu jenis pasticizer yang digunakan adalah 

gliserol. Semakin banyak penggunaan plasticizer maka akan meningkatkan 

kelarutan. Begitu pula dengan penggunaan plastizier yang bersifat hidrofilik juga 

akan meningkatkan kelarutannya dalam air. Gliserol memberikan kelarutan lebih 

tinggi pada pelapis edible berbasis pati (Bourtoom,2007). Plasticizer berfungsi 

untuk meningkatkan elastisitas dari pelapis dnegan mengurangi derajat ikatan 

hidogen dan meningkatkan jarak antara molekul dari polimer pati (Lee dan 

Wan,2006 dalam Hui, 2006). 

b. Kalsium Klorida (CaCl2) 

Kalsium Klorida (CaCl2) banyak digunakan sebagai bahan pengeras 

tekstur. Hal ini disebabkan terbentuknya ikatan antara kalsium dengan pektat 

membentuk kalsium pektat yang tidak larut dalam air (Winarno, 2002). Kalsium 

klorida, CaCl2, merupakan salah satu jenis garam yang terdiri dari unsur kalsium 

(Ca) dan klorin (Cl). Garam ini berwarna putih dan mudah larut dalam air. 

Kalsium klorida tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mudah terbakar. Kalsium 
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klorida termasuk dalam tipe ion halida, dan padat pada suhu kamar. Karena sifat 

higroskopisnya, kalsium klorida harus disimpan dalam kontainer kedap udara 

rapat tertutup. Di dalam industri bahan makanan juga digunakan untuk 

memberikan keseimbangan yang tepat dari garam-gram mineral didalam air 

masakan. Selain  dapat memperkeras tekstur, CaCl2 juga dapat mencengah 

terjadinya reaksi pencokelatan non enzimatis. Hal ini disebabkan oleh karena ion 

kalsium bereaksi dengan asam amino sehingga menghambat reaksi asam amino 

dengan gula pereduksi yang menyebabkan pencokelatan (Susanto dan Saneto, 

1984). 

Bahan yang digunakan dalam pelapis edible memilikiflavor dan tekstur 

yang dapat diterima konsumen dan fleksibel, sehingga diperlukan penambahan 

bahan tambahan seperti CaCl2. Penambahan CaCl2 berpengaruh pada modifikasi 

kohesi antara rantai protein karena pengaruh tipe, intensitas dan distribusi  pada 

interaksi intermoleekuler dan penambahan CaCl2 pada formulasi pelapis edible 

digunakan sebagai agen crosslinking. Agen crosslinking digunakan untuk 

meningkatkan resistensi air, kohesi, kekerasan, kekuatan mekanik dan sifat barrier 

dari bahan, dimana berinteraksi dengan sifat optik. 

2.8 Pengawetan Ikan 

Pengawetan diartikan sebagai setiap usaha untuk mempertahankan mutu 

ikan selama mungkin sehingga masih dapat dimanfaatkan dalam keadaan yang 

baik dan layak. Ikan dikenal sebagai bahan makanan yang sangat cepat dan mudah 

membusuk. Ikan yang tertangkap dan mati jika dibiarkan begitu saja esok harinya 

sudah tidak begitu enak, dan 2-3 hari kemudian sudah tidak dapat dikonsumsi 

sama sekali karena busuk (Tranggono,1990). Beberapa teknik pengawetan ikan 

yang telah dikenal secara umum diantaranya : 
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1. Pendinginan 

Teknik ini adalah teknik yang paling terkenal karena sering digunakan oleh 

masyarakat umum di desa dan di kota. Konsep dan teori dari sistem pendinginan 

adalah memasukkan ikan pada tempat atau ruangan yang bersuhu sangat rendah. 

Untuk mendinginkan ikan atau minuman bisa dengan memasukkannya ke dalam 

kulkas atau lemari es atau bisa juga dengan menaruh di wadah yang berisi es.Suhu 

untuk mendinginkan ikan biasa biasanya bersuhu 15 derajat celsius. Sedangkan 

agar tahan lama biasanya disimpan pada tempat yang bersuhu 0 sampai -4 derajat 

selsius. 

2. Pengasapan 

Cara pengasapan adalah dengan menaruh ikan dalam kotak yang kemudian 

diasapi dari bawah. Teknik pengasapan sebenarnya tidak membuat ikan menjadi 

awet dalam jangka waktu yang lama, karena diperlukan perpaduan dengan teknik 

pengasinan dan pengeringan. 

3. Pengalengan 

Sistem yang satu ini memasukkan ikan ke dalam kaleng alumunium atau 

bahan logam lainnya, lalu diberi zat kimia sebagai pengawet seperti garam, asam, 

gula dan sebagainya. Tehnik pengalengan termasuk paduan teknik kimiawi dan 

fisika. Teknik kimia yaitu dengan memberi zat pengawet, sedangkan fisika karena 

dikalengi dalam ruang hampa udara. 

4. Pengeringan 

Mikroorganisme menyukai tempat yang lembab atau basah mengandung 

air. Jadi teknik pengeringan membuat ikan menjadi kering dengan kadar air 

serendah mungkin dengan cara dijemur, dioven, dipanaskan, dan sebagainya. 
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Semakin banyak kadar air pada ikan, maka akan menjadi mudah proses 

pembusukan ikan. 

5. Pengasinan 

Cara yang terakhir ini dengan menggunakan bahan NaCl atau yang kita 

kenal sebagai garam dapur untuk mengawetkan ikan. Tehnik ini disebut juga 

dengan sebutan penggaraman. Garam dapur memiliki sifat yang menghambat 

perkembangan dan pertumbuhan mikroorganisme perusak atau pembusuk ikan. 

Contohnya seperti ikan asin yang merupakan paduan antara pengasinan dengan 

pengeringan. 

  


