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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rajungan (Portunus pelagicus) 

Rajungan yang tergolong hewan dasar laut yang dapat berenang di dekat 

permukaan laut pada malam hari untuk mencari makan, rajungan juga sering 

disebut swimming crab yang artinya kepiting berenang. Walau tergolong kepiting 

(Scylla serrata), dalam perikanan rajungan dibedakan dari kepiting. Kepiting 

hidup di perairan payau, di hutan mangrove atau di dalam lubang-lubang 

pematang tambak. Rajungan dan kepiting tergolong dalam satu suku atau famili. 

Di Indonesia terdapat delapan jenis rajungan, tapi yang terbanyak dipasarkan dan 

yang paling komersial adalah Portunus pelagicus yang tergolong hewan pemakan 

daging (Qomariati, 2008). 

Rajungan mempunyai karapas berbentuk bulat pipih dengan warna yang 

sangat menarik, kiri dan kanan dari karapas terdiri atas duri besar, jumlah duri-

duri sisi belakang matanya 9 buah. Rajungan dapat dibedakan dengan adanya 

beberapa tanda-tanda khusus, diantaranya adalah pinggiran depan di belakang 

mata, rajungan mempunyai 5 pasang kaki, yang terdiri atas 1 pasang kaki (capit) 

berfungsi sebagai pemegang dan memasukkan makanan kedalam mulutnya, 3 

pasang kaki sebagai kaki jalan dan sepasang kaki terakhir mengalami modifikasi 

menjadi alat renang yang ujungnya menjadi pipih dan membundar seperti dayung. 

Oleh sebab itu, rajungan dimasukkan kedalam golongan kepiting renang 

(swimming crab) (Mirzard, 2008). 

Ukuran rajungan antara yang jantan dan betina berbeda pada umur yang 

sama. Rajungan jantan lebih besar dan berwarna lebih cerah serta berpigmen biru 

terang. Sedangkan rajungan betina berwarna sedikit lebih coklat. Rajungan jantan 
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mempunyai ukuran tubuh lebih besar dan capitnya lebih panjang daripada 

rajungan betina. Perbedaan lainnya adalah warna dasar, rajungan jantan 5 

berwarna kebiru-biruan dengan bercak-bercak putih terang, sedangkan betina 

berwarna dasar kehijau-hijauan dengan bercak-bercak putih agak suram. 

Perbedaan warna ini jelas pada individu yang agak besar walaupun belum dewasa 

(Moosa 1980, diacu dalam Fatmawati 2009). 

2.1.1 Morfologi Rajungan (Portunus pelagicus) 

Secara umum morfologi rajungan berbeda dengan kepiting bakau, di mana 

rajungan (Portunus pelagicus) memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping dengan 

capit yang lebih panjang dan memiliki berbagai warna yang menarik pada 

karapasnya. Duri akhir pada kedua sisi karapas relatif lebih panjang dan lebih 

runcing. Rajungan hanya hidup pada lingkungan air laut dan tidak dapat hidup 

pada kondisi tanpa air. Dengan melihat warna dari karapas dan jumlah duri pada 

karapasnya, maka dengan mudah dapat dibedakan dengan kepiting bakau (Roffi. 

2006). 

Rajungan adalah kepiting yang kuat da mempunyai kemampuan berenang 

cepat sehingga dapat bermigrasi jauh ke dalam air. Hal ini disebabkan karena 

rajungan mempunyai potongan-potongan kaki berbentuk dayung dan pada siag 

hari rajungan melintang di dalam pasir dan hanya saja kelihatan. Ukuran rajungan 

yag terdapat di alam sangat bervariasi tergantung wilayah dan musim. Perbedaan 

yang mencolok antara jantan dan betina terlihat jelas, dimana pada rajungan 

jantan mempunyai ukuran tubuh lebih besar, sapitnya pun lebih panjang daripada 

betina. Warna dasar pada jantan adalah kebiru-biruan dengan bercak-bercak putih 
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terang, sedangkan pada betina berwarna dasar kehijau-hijauan dengan bercak-

bercak putih agak suram ( Kordi, 1997). 

2.1.2 Kandungan Cangkang Rajungan (Portunus pelagicus) 

Rajungan (Portunus pelagicus) merupakan salah satu jenis organisme laut 

yang banyak terdapat di perairan Indonesia. Ekspor rajungan beku sebesar 

2813,67 ton tanpa kulit (dagingnya saja), dan rajungan tidak beku (bentuk segar 

maupun dalam kaleng) sebesar 4312,32 ton. Cangkang rajungan merupakan hasil 

samping dari pengolahan rajungan. Dalam satu ekor rajungan dengan bobot tubuh 

berkisar anatara 100-350 g, terdapat cangkang sekitar 51-177 g (Departemen 

Kelautan dan Perikanan, 2005). 

Cangkang rajungan mempunyai kandungan mineral yang tinggi, terutama 

kalsium (19,97%) dan fosfor (1,81%). Kalsium merupakan mineral yang 

dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari. Fungsi kalsium 

dalam tubuh adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang dan gigi, 

pengatur reaksi otot dan mineral yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh (Guthrie 

1975;  Almatsier 2003). 

2.2 Kitin dan Kitosan 

Kitin sebagai sumber awal kitosan merupakan biopolimer yang cukup 

melimpah di alam. Sebagian besar kitin dapat diperoleh dari krustasea laut, 

misalnya kepiting, udang, oyster dan cumi-cumi. Kitosan merupakan produk awal 

dari proses deasetilasi kitin yang memiliki sifat unik sehingga dapat digunakan 

dalam berbagai keperluan. Hal ini menyebabkan kitosan memiliki potensi industri 

yang cukup besar. Kitosan juga merupakan produk alami yang tidak beracun dan 
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polisakarida yang tidak larut air serta merupakan biopolimer kationik yang dapat 

didegradasi. (Kofuji et al. 2005). 

Kitosan merupakan biopolimer alam dengan sumber melimpah yang dapat 

dimanfaatkan di bidang industri modern, diantaranya sebagai pengkhelat logam, 

pengawet alami, antioksidan, penyerap zat warna, serta dapat digunakan untuk 

pemisahan protein. Kitosan yang termasuk senyawa turunan dari kitin dihasilkan 

dari proses deasetilasi dengan menggunakan NaOH konsentrasi tinggi, dimana 

sebagian besar kitin dan turunannya dihasilkan oleh hewan crustacea. Struktur 

kitin dan kitosan memiliki perbedaan yang terletak pada perbandingan gugus 

amina (-NH2) dengan gugus asetil (-CH3CO) yang disebut derajat deasetilasi 

(Agustri, 2012). 

 

Gambar 1. Struktur kimia kitin (a) dan kitosan (b) (Goosen, 1997). 

Kitosan adalah polisakarida alami yang memiliki 3 gugus reaktif yaitu 

gugus –OH pada atom C3 dan C6 serta gugus –NH2 pada atom C2 (Gambar 1). 

Kitosan disusun oleh dua jenis gula amino yaitu glukosamin (2-amino-2-deoksi-D 

glukosa, 70-80 %) dan N-asetilglukosamin (2-asetamino-2- deoksi-D-glukosa, 20 

30%). Kitosan memiliki muatan positif yang kuat yang dapat mengikat muatan 

negatif dari senyawa lain, serta mudah mengalami degrasasi secara biologis dan 

tidak beracun. Kitosan dihasilkan dari proses deasetilasi (penghilangan gugus-

COCH3) kitin. Kitin tersusun dari unit-unit N-asetil-D glukosamin                     

(2-acetamido-2- deoxy-D-glucopyranose) yang dihubungkan secara linier melalui 
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ikatan β-(1→ 4). Kitin berwarna putih, keras, tidak elastis, merupakan 

polisakarida yang mengandung banyak nitrogen, sumber polusi utama di daerah 

pantai. Kitosan dapat diperoleh dari limbah kulit hewan golongan crustacean 

seperti udang (Goosen, 1997). 

2.3 Sifat-sifat Kitosan 

Kitosan merupakan polimer linear yang tersusun oleh 2000-3000 

monomer N-asetil-D-glukosamin dalam ikatan β-(1-4), tidak toksik dengan LD50 

setara dengan 16 g/kg BB dan mempunyai berat molekul 800 Kda. Berat molekul 

ini tergantung dari derajat deasetilasi yang dihasilkan pada saat ekstraksi. Semakin 

banyak gugus asetil yang hilang dari biopolimer kitosan, maka semakin kuat 

interaksi antar ion dan ikatan hidrogen dari kitosan (Tang et al. 2007). 

Menurut Janesh (2003) diacu dalam Suptijah (2006), kitosan dapat 

dikelompokkan berdasarkan BM (bobot molekul) dan kelarutannya, yaitu : 

a. Kitosan larut asam dengan BM 800.000 Dalton sampai 1.000.000 Dalton 

b. Kitosan mikrokristalin (larut air) dengan BM sekitar 150.000 Dalton 

c. Kitosan nanopartikel (larut air) dengan BM 23.000 Dalton sampai 70.000 

Dalton dan dapat berfungsi sebagai imunomodulator.   

Derajat deasetilasi adalah suatu parameter mutu yang menunjukkan gugus 

asetil yang dapat dihilangkan dari rendemen kitosan. Semakin tinggi derajat 

deasetilasi kitosan, maka gugus asetil yang terdapat dalam kitosan tersebut 

semakin sedikit. Semakin banyak gugus asetil yang hilang dari polimer kitin, 

maka berat molekulnya akan semakin rendah dan sebaliknya interaksi antar ion 

dan ikatan hidrogen dari kitosan akan semakin kuat. Larutan NaOH yang 

digunakan dalam proses deasetilasi mampu mengubah konformasi kitin yang 
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sangat rapat menjadi renggang. Penggunaan konsentrasi NaOH yang tinggi pada 

proses deasetilasi akan menghasilkan rendemen kitosan yang memiliki derajat 

deasetilasi (DD) tinggi (Rochima, et al., 2004). 

Kitosan memiliki sifat yang larut dalam asam tetapi tidak larut dalam asam 

sulfat pada suhu kamar. Kitosan juga larut dalam beberapa pelarut asam organik 

tetapi tidak larut dalam pelarut organik . Pelarut kitosan yang baik adalah asam 

format dengan konsentrasi 0,2%-1,0%. Pelarut yang umum digunakan untuk 

melarutkan kitosan adalah asam asetat atau asam cuka dengan konsentrasi 1%-

2%. Kitosan larut dalam asam mempunyai keunikan yaitu membentuk gel yang 

stabil dan mempunyai dwi kutub, yaitu muatan negatif pada gugus karboksilat dan 

muatan positif pada gugus NH. Karakterisasi kitosan dapat ditentukan dari 

kelarutannya dalam asam lemah misalnya asam asetat. Kitosan lebih mudah larut 

dalam asam asetat 1-2% dan akan membentuk suatu garam ammonium asetat 

(Rinaudo 2006). 

Kitosan yang memiliki sifat reaktivitas kimia yang tinggi mampu mengikat 

air dan minyak. Hal ini didukung oleh adanya gugus polar dan non polar yang 

terdapat pada kitosan. Karena kemampuannya tersebut, kitosan dapat digunakan 

sebagai bahan pengental atau pembentuk gel yang sangat baik, sebagai pengikat, 

penstabil dan pembentuk tekstur. Kitosan memiliki kemampuan yang sama 

dengan bahan pembentuk tekstur lain seperti CMC (karboksil metil selulosa) dan 

MC (metil selulosa) yang dapat memperbaiki penampakan dan tekstur suatu 

produk karena daya pengikat air dan minyak yang kuat dan tahan panas         

(Tang, et al., 2007).  
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2.4 Teknologi Ekstraksi Kitin dan Kitosan 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan senyawa yang diinginkan untuk 

dipisahkan dari senyawa lain yang tidak diinginkan. Selain itu ekstraksi adalah 

proses pemisahan bahan atau senyawa berdasarkan partisi senyawa diantara dua 

cairan yang tidak bisa bercampur biasanya pelarut organik dengan air. Hasil 

ekstraksi dinamakan ekstrak (Widjanarko, 1996). 

Pada pembuatan kitin, ada dua tahap proses ekstraksi yang harus dilakukan 

yaitu proses deproteinasi (pengurangan protein) dengan menggunakan basa, dan 

proses demineralisasi (pengurangan mineral) dengan menggunakan asam encer. 

Sedangkan untuk memperoleh kitosan, dilakukan deasetilasi (pengurangan asetil) 

dengan menggunakan basa kuat (Multazam 2002). 

2.5 Kitosan sebagai Bahan Pengawet 

Kitosan memiliki sifat antimikroba, karena dapat menghambat bakteri 

patogen dan mikroorganisme pembusuk, termasuk jamur, bakteri gram-positif , 

bakteri gram negatif. Kitosan digunakan sebagai pelapis (film) pada berbagai 

bahan pangan, tujuannya adalah menghalangi oksigen masuk dengan baik, 

sehingga dapat digunakan sebagai kemasan berbagai bahan pangan dan juga dapat 

dimakan langsung, karena kitosan tidak berbahaya terhadap kesehatan (Henriette, 

2010). 

Senyawa Chitosan mempunyai sifat mengganggu aktivitas membran luar 

bakteri gram negatif. Pemakaian kitosan sebagai bahan pengawet juga tidak 

menimbulkan perubahan warna dan aroma. Dari segi ekonomi penggunaan 

kitosan dibanding formalin, kitosan lebih baik. Untuk 100 kg ikan asin diperlukan 

satu liter kitosan seharga Rp 12.000, sedangkan formalin Rp 16.000. Senyawa 
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kitosan yang berpotensi sebagai bahan antimikrobial bisa ditambahkan pada bahan 

makanan karena tidak berbahaya bagi manusia. Pada manusia kitosan tidak dapat 

dicerna sehingga tidak punya nilai kalori dan langsung dikeluarkan oleh tubuh 

bersama feces. Kitosan memiliki sifat penghalang metabolisme sel membran 

bagian luar (Helander, 2001). 

Kitosan mempunyai bentuk spesifik mengandung gugus amino dalam 

rantai karbonnya yang bermuatan positif, sehingga dalam keadaan cair sensitif 

terhadap kekuatan ion tinggi. Kitosan memiliki gugus fungsional amina (–NH2) 

yang bermuatan positif yang sangat reaktif, sehingga mampu berikatan dengan 

dinding sel bakteri yang bermuatan negatif. Selain itu kitosan memiliki struktur 

yang menyerupai dengan peptidoglikan yang merupakan struktur penyusun 90% 

dinding sel bakteri gram positif (Hafdani, 2011). 

Mekanisme kerja kitosan sebagai antibakteri adalah sifat afinitas yang 

dimiliki oleh kitosan yang sangat kuat dengan DNA mikroba sehingga dapat 

berikatan dengan DNA yang kemudian mengganggu mRNA dan sintesa protein. 

Sifat afinitas antimikroba dari kitosan dalam melawan bakteri atau 

mikroorganisme tergantung dari berat molekul dan derajat deasetilasi. Berat 

molekul dan derajat deasetilasi yang lebih besar menunjukkan aktifitas 

antimikroba yang lebih besar. Kitosan memiliki gugus fungsional amina (–NH2) 

yang bermuatan positif yang sangat reaktif, sehingga mampu berikatan dengan 

dinding sel bakteri yang bermuatan negatif. Ikatan ini terjadi pada situs 

elektronegatif di permukaan dinding sel bakteri. Selain itu, karena -NH2 juga 

memiliki pasangan elektron bebas, maka gugus ini dapat menarik mineral Ca
2+

 

yang terdapat pada dinding sel bakteri dengan membentuk ikatan kovalen 
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koordinasi. Bakteri gram negatif dengan lipopolisakarida dalam lapisan luarnya 

memiliki kutub negatif yang sangat sensitif terhadap kitosan  (Yadaf dan Bhise, 

2004 dalam Hardjito, 2006). 

2.6 Edible Coating 

Edible coating adalah suatu lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang 

dapat dimakan, dibentuk untuk melapisi makanan (coating) atau diletakkan di 

antara komponen makanan (film) yang berfungsi sebagai penghalang terhadap 

perpindahan massa serta untuk meningkatkan penanganan suatu makanan. Edible 

coating merupakan alternatif untuk mengganti plastik kemasan karena bersifat 

biodegadable sekaligus sebagai barrier untuk mengendalikan transfer uap air, 

pengambilan oksigen, dan transfer lipid. Edible coating juga dapat digunakan 

untuk melapisi produk yang berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan secara 

mekanis dan aman dikonsumsi. Edible coating yang ramah lingkungan berasal 

dari bahan yang dapat terurai di lingkungan dan tersedia di alam dalam jumlah 

besar (Darni et al, 2009). 

Edible coating dapat diapikasikan sebagai kemasan primer, barrier, 

pengikat dan pelapis. Penggunaan edible coating sebagai kemasan primer adalah 

pada permen, sayur-sayuran dan buah-buahan segar, sosis, daging dan produk 

hasil laut. Penggunaan edible coating sebagai barrier contohnya adalah edible 

coating yang terbuat dari zein (protein jagung) digunakan untuk produk-produk 

konfeksionari seperti permen dan coklat . Edible coating juga dapat diaplikasikan 

pada snack atau crackers yang diberi bumbu, yaitu sebagai pengikat atau adhesif 

dari bumbu yang diberikan agar dapat lebih melekat pada produk. Pelapisan 

berguna untuk mengurangi lemak pada bahan yang digoreng dengan penambahan 
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bumbu-bumbu. Edible coating dapat bersifat sebagai pelapis untuk meningkatkan 

penampilan dari produk-produk bakery, yaitu untuk menggantikan pelapisan 

dengan telur. Keuntungan dari pelapisan dengan edible coating, adalah dapat 

menghindari masuknya mikroba yang dapat terjadi jika dilapisi dengan telur 

(Julianti dan Nurminah, 2006). 

Cara-cara pelapisan untuk edible coating adalah pencelupan, 

penyemprotan atau penuangan. Metode pencelupan dilakukan dengan cara 

mencelupkan bahan makanan ke dalam edible coating. Metode penyemprotan 

dilakukan dengan cara menyemprokan edible coating pada bahan pangan pada 

satu sisinya, sehingga hasilnya lebih seragam dan praktis dibandingkan cara 

pencelupan. Metode penuangan dilakukan dengan cara menuang edible coating ke 

bahan yang akan dilapis. Teknik ini menghasilkan bahan yang lembut dan 

permukaan yang datar, tetapi ketebalannya harus diperhatikan karena berpengaruh 

terhadap permukaan bahan (Julianti dan Nurminah, 2006). 

Menurut Santoso, dkk. (2004), ada beberapa keuntungan yang didapat 

apabila produk dikemas dengan edible coating yaitu: 

1. Dapat menurunkan Aw permukaan bahan sehingga kerusakan oleh 

mikroorganisme dapat dihindari. 

2. Dapat memperbaiki struktur permukaan bahan sehingga permukaan menjadi 

mengkilat dan dapat memperbaiki penampilan produk. 

3. Dapat mengurangi terjadinya dehidrasi sehingga susut bobot dapat dicegah. 

4. Dapat mengurangi kontak oksigen dengan bahan sehingga oksidasi dapat 

dihindari dengan demikian ketengikan dapat dihambat. 

5. Sifat asli seperti flavor tidak mengalami perubahan. 
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Edible coating kitosan dapat dibuat dengan cara melarutkan 1 gram 

kitosan dalam total volume 100 ml asam asetat 1%, diaduk pada suhu 40°C 

sampai larut. Perlakuan ini dilakukan untuk memperoleh larutan edible coating 

dengan konsentrasi kitosan 1%. Edible coating kitosan diharapkan dapat 

mempertahankan kualitas dari produk makanan dan merupakan barrier terhadap 

uap air dan pertukaran gas O2 dan CO2. Sifatnya yang cukup kuat, elastis, dan 

fleksibel adalah keunggulan dari pelapis kitosan. Sifatnya yang edible (dapat 

dimakan) membuat kitosan digolongkan ke dalam bahan kemasan yang ramah 

lingkungan (Ghaouth dkk., 1991). 

Edible coating sudah banyak diaplikasikan sebagai pengemas primer pada 

berbagai produk. Wardaniati (2009) menggunakan edible coating kitosan untuk 

pengawetan bakso. Hasil terbaik yang diperoleh adalah perendaman bakso pada 

larutan kitosan dengan konsentrasi 1,5% dimana bakso dapat bertahan selama 3 

hari pada suhu ruang. Hal tersebut terlihat dari hasil analisis total mikroba, dimana 

jumlah rata-rata koloni mikroba/g bakso pada konsentrasi 1,5%, paling sedikit 

yakni sebanyak 2,8x106 koloni mikroba/g. Ditinjau dari lamanya waktu 

perendaman, semakin lama waktu perendaman bakso dalam kitosan, bakso 

semakin awet. Dimana jumlah rata-rata koloni mikroba/g bakso pada perendaman 

60 menit, paling sedikit. 

2.7 Klasifikasi Ikan Nila 

Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang mempunyai nilai konsumsi  

cukup tinggi. Bentuk tubuh memanjang dan pipih ke samping dan warna putih 

kehitaman atau kemerahan. Ikan nila berasal dari Sungai Nil dan danau-danau 

sekitarnya. Sekarang ikan ini telah tersebar ke negara-negara di lima benua yang 
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beriklim tropis dan subtropis.  Di wilayah yang beriklim dingin, ikan nila tidak 

dapat hidup baik (Sugiarto, 1988).  

Menurut Saanin (1984), ikan nila (Oreochromis niloticus) mempunyai 

klasifikasi sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia  

Filum  : Chordata  

Subfilum : Vertebrata 

Kelas  : Osteichtyes  

Subkelas : Acanthopterygii  

Ordo  : Percomorphi  

Subordo : Percoidea  

Famili  : Cichlidae  

Genus  : Oreochromis  

Spesies : Oreochromis niloticus 

2.8 Kerusakan pada Ikan 

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). 
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Oksidasi lemak merupakan penyebab utama penurunan kualitas pada ikan 

segar yang disimpan pada suhu rendah. Mikrobia dan enzim yang dihasilkan dapat 

berperan dalam proses ketengikan lemak, tetapi proses oksidasi lemak lebih 

dominan sebagai penyebab proses ketengikan (Bahar, 2006).  

Menurut Adawyah (2007), faktor-faktor penyebab kerusakan ikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Enzimatis 

Secara alami di dalam tubuh ikan terutama di dalam alat pencernaan 

mengandung enzim. Pada waktu ikan hidup,enzim mempunyai aktivitas yang 

sesuai dengan fungsi masing-masing. Pada ikan yang telah mati, enzim dapat 

merusak atau menguraikan protein menjadi putresin, isobutilamin, kadaverin 

dan senyawa lain yang akan menimbulkan bau busuk. 

2. Mikrobiologis  

Kadar air ikan yang cukup tinggi dan susunan jaringan yang longgar 

menyebabkan mikro organisme mudah tumbuh dan berkembang. Selain itu  

kesalahan pengolahan dan penanganan yang mengakibtkan luka mekanis juga 

akan memudahkan bakteri masuk dalam tubuh ikan. Berbagai jenis bakteri 

dapat menguraikan gizi ikan menjadi senyawa-senyawa berbau busuk dan 

anyir seperti indol, H2S dan lain-lain. 

3. Fisis 

Penyimpanan ikan pada suhu kamar akan mempercepat proses 

kerusakan ikan. Aktivitas enzim dan mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh 

suhu. Penyimpanan ikan dalam lemari pendingin atau pembeku, maupun 

menghambat aktivitas mikroba atau enzim. Setiap penurunan 8°C 
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menyebabkan kecepatan reaksi metabolisme berkurang menjadi kira-kira 

setengahnya. 

4. Oksidasi lemak 

Lemak ikan mengandung asam lemak tidak jenuh yang mudah 

mengalami oksidasi menghasilkan bau tengik. Reaksi oksidasi lemak 

tergantung pada jenis ikan (ukuran, kadar lemak, musim) dan kandungan 

Trimetil amin oksida (TMAO) yang terdapat pada ikan. 

2.9 Fillet Ikan 

Fillet ikan sebagai suatu produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku 

ikan segar yang mengalami perlakuan penyiangan, penyayatan, dengan atau tanpa 

pembuangan kulit, perapihan, pencucian, dengan atau tanpa pembekuan, 

pengepakan dan penyimpanan segar atau beku. Bentuk fillet ikan terbagi dalam 

dua jenis yaitu fillet ikan dengan kelit (skin-on) dan fillet ikan tanpa kulit (skin-

less). Pada setian jenis fillet tersebut dapat dibagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu 

fillet yang masih memiliki bagian dinding perut (belly-on) dan fillet yang tidak 

memiliki bagian dinding perut (belly-of) (Ditjn P2HP, 1989). 

Fillet ikan yaitu daging ikan tanpa sisik dan tulang (kadang-kadang juga 

tanpa kulit) diambil dari kedua sisi badan ikan biasanya kedua potong fillet 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 (Moelyanto, 1978). 

Menurut Ilyas (1983), berbagai tipe  fillet dibedakan sebagai berikut :  

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

dipisahkan dari kerangkanya tanpa dilakukan dengan perlakuan lainnya.  
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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. 

2.10 Bakteri 

Mekanisme kerja zat antimikroba secara umum adalah dengan merusak 

struktur-struktur utama dari sel mikroba seperti dinding sel, sitoplasma, 

ribosom dan membran sitoplasma. Dengan adanya zat antimikroba (dalam hal 

ini larutan kitosan yang bersifat asam) akan menyebabkan denaturasi protein. 

Keadaan ini menyebabkan inaktivasi enzim, sehingga sistem metabolisme 

terganggu atau menjadi rusak dan akhirnya tidak ada aktivitas sel mikroba 

(Volk dan Wheeler, 1990). 

Sebagai kation, kitosan mempunyai potensi untuk mengikat banyak 

komponen seperti protein. Muatan positif dari gugus NH3
+
 pada kitosan dapat 

berinteraksi dengan muatan negatif pada permukaan sel bakteri (Helander et al, 

2001) 
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Menurut Nasution (2014), faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

bakteri adalah sebagai berikut: 

1.  Air, bakteri memerlukan air dalam konsentrasi tinggi (cukup) disekitarnya 

karena diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Air merupakan 

pengantar semua bahan gizi yang diperlukan sel dan untuk membuang semua 

zat-zat yang tak diperlukan keluar sel. 

2. Garam-garam anorganik, diperlukan untuk mempertahankan keadaan 

koloidal dan tekanan osmotik di dalam sel, untuk memelihara keseimbangan 

asam-basa, dan berfungsi sebagai bagian enzim atau sebagai aktivator reaksi 

enzim. 

3. Mineral, selain karbon dan nitrogen, sel-sel hidup memerlukan sejumlah 

mineral-mineral lainnya untuk pertumbuhannya. 

 Belerang (sulfur): seperti halnya dengan nitrogen, sulfur juga 

merupakan substansi sel. 

 Fosfor-Fosfat (PO4): diperlukan sebagai komponen asam-asam nukleat 

dan berupa ko-enzim.  

 Aktivator enzim: sejumlah mineral diperlukan sebagai aktivator enzim 

seperti Mg, Fe juga K dan Ca.  

4. Sumber Nitrogen, banyak isi sel terutama protein, mengandung nitrogen. 

Pada bakteri, nitrogen mencapai 10% berat kering sel bakteri. Nitrogen 

yang dipakai oleh bakteri diambil dalam bentuk: NO3, NO2, NH3, N2 dan 

R-NH2. 

5. (R-radikal organik). Kebanyakan mikroorganisme menggunakan NH3 

sebagai satu-satunya sumber nitrogen. 
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6. CO2, diperlukan dalam proses-proses sintesis dengan timbulnya asimilasi 

CO2 di dalam sel. 

Menurut Pelczar dan Chan (1998), faktor yang dapat mempengaruhi kerja 

antimikroba adalah : 

Semakin tinggi konsentrasi suatu zat antimikroba semakin tinggi daya 

antimikrobanya, artinya banyak bakteri akan terbunuh lebih cepat bila konsentrasi 

zat tersebut lebih tinggi;  

a. Jumlah mikroorganisme : semakin banyak jumlah organisme yang ada maka 

makin banyak pula waktu yang diperlukan untuk membunuhnya; 

b. Spesies mikroorganisme : spesies mikroorganisme menujukkan  ketahanan 

yangberbeda-berbeda. 

2.11 Total Plate Count (TPC) 

Pertumbuhan mikroorganisme yang membentuk koloni dapat dianggap 

bahwa setiap koloni yang tumbuh berasal dari satu sel, maka dengan menghitung 

jumlah koloni dapat diketahui penyebaran bakteri yang ada pada bahan. Jumlah 

mikroba pada suatu bahan dapat dihitung dengan berbagai macam cara, 

tergantung pada bahan dan jenis mikrobanya (Anggraeni, 2012). 

Total Plate Count (TPC) dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah 

mikroorganisme dalam suatu sampel, yang pada prinsipnya jika sel mikroba yang  

masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel  mikroba tersebut akan 

berkembang biak dan membentuk koloni yang  dapat diamati secara makroskopis 

tanpa menggunakan mikroskop (Badan Standardisasi Nasional 1994, dalam 

Susianawati, 2006). Ditambahkan juga oleh Fardiaz (1989) dalam Susianawati, 
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2006  salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah mikroba 

dalah metoda hitungan cawan. 

 

 

 


