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 ABSTRACT 

  
The purpose of this research was to determine the effect of vacuum packaging technique with and storage time 

on the quality of presto milkfish Bima. The experimental use degread Randomized Complete Block with two factors. The 
first factor was packaging technique (vacuum and non vacuum), and the second factor was storage time (0, 3, 6, 9 and 
12 days). Each factor was combined to obtain 10 combination of treatment, and was replicated 3 times. Data of 
chemical and organoleptic test result were analyzed by analysis of variance (ANOVA) at 5% significant level using Co-
Stat software and analyzed further by Honestly Significant Difference (HSD) test if significant difference occurred. 
Parameters observed in this study were moisture content, pH value, total microbial, and organoleptic qualities (color, 
aroma, texture and taste). The results of this study showed that vacuum packaging technique with polyprophilene plastic 
is the best treatment to produce presto milkfish Bima with moisture content (67,87%), pH value (5,42), organoleptic 
qualities (rather liked), total microbial (4,7 x 104 cfu/g) and fulfilled SNI 4106.1-2009 requirements, the product can be 
stored up to 9 days.  
 
Keywords: Presto Milkfish Bima, Storage Time, Vacuum Packaging 
 
 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui pengaruh teknik pengemasan dan lama simpan 
terhadap mutu mikrobiologis (total bakteri) dan organoleptik (aroma, rasa, tekstur) bandeng presto Bima. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimental dan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan dua faktor. Faktor pertama adalah 
teknik pengemasan (vakum dan non vakum), sedangkan faktor kedua adalah lama penyimpanan (0, 3, 6, 9 dan 12 
hari). Masing-masing faktor dikombinasikan untuk memperoleh 10 kombinasi perlakuan dan masing-masing kombinasi 
perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 30 unit percobaan. Data hasil uji kimia dan organoleptik dianalisis 
menggunakan analisis keragaman (ANOVA) pada taraf nyata 5% dengan menggunakan software Co-Stat dan diuji lanjut 
menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) apabila terdapat beda nyata. Parameter yang diamati dalam penelitian ini 
adalah kadar air, nilai pH, total mikroba, dan mutu organoleptik (warna, aroma, tekstur dan rasa). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa teknik pengemasan vakum dengan menggunakan plastik polipropilen merupakan perlakuan terbaik 
untuk menghasilkan bandeng presto Bima dengan kadar air (67,87%), nilai pH (5,42), mutu organoleptik (agak disukai), 
total mikroba (4,7 x 104 cfu/g) telah memenuhi syarat SNI 4106.1-2009, dengan lama penyimpanan sampai 9 hari. 

Kata kunci: Bandeng Presto Bima, Penyimpanan, Kemasan Vakum,. 
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PENDAHULUAN 

Ikan bandeng (Chanos chanos 

Forsskal) merupakan salah satu 

komoditas unggulan Nusa Tenggara 

Barat (NTB) terutama di wilayah Bima. 

Bandeng hanya memiliki dua jenis yaitu 

bandeng biasa dengan ukuran tubuh 

lebih panjang, dan bandeng seleh yang 

lebih pendek ukuran tubuhnya, bandeng 

Bima sendiri memiliki ukuran panjang 

dan lebar 21x5 cm. Bandeng di wilayah 

Bima termasuk jenis bandeng seleh 

yang memiliki ukuran tubuh lebih 

pendek dibandingkan bandeng lainnya.  

Ikan bandeng memiliki 

kandungan gizi yang sangat baik dan 

digolongkan sebagai ikan berprotein 

tinggi dan berlemak rendah. Per seratus 

gram dari ikan bandeng mengadung 

76% air, 17% protein, 4,5% lemak, 

4,5%  vitamin dan 2,52% mineral 

(Maghfirah, 2000). Kandungan nutrisi 

yang tinggi menyebabkan bandeng 

sangat mudah mengalami kerusakan 

yaitu 5-8 jam sebelum perlakuan, 

kerusakan yang terjadi salah satunya 

adalah kerusakan mikrobiologis yang 

disebabkan oleh mikroba seperti 

Salmonella dan Pseudomonas, yang 

sangat mudah sekali tumbuh pada 

kondisi semi basah atau dengan kadar 

air yang tinggi. maka diperlukan upaya 

pengolahan serta pengawetan agar ikan 

bandeng memperoleh masa simpan 

lebih lama dan nilai ekonomis tinggi 

(Soestiadi,1977).  

 Ikan bandeng di NTB biasanya 

dimanfaatkan sebagai bandeng bakar, 

nugget bandeng, pepes bandeng, serta 

bandeng presto. Produk bandeng presto 

diharapkan meningkatkan nilai 

ekonomisnya (Nugraha, 2010). Bandeng 

presto atau bandeng duri lunak 

merupakan salah satu jenis diversifikasi 

pengolahan hasil perikanan terutama 

sebagai modifikasi pemindangan yang 

memiliki kelebihan yaitu tulang dan duri 

dari ekor sampai kepala lunak sehingga 

dapat dimakan tanpa menimbulkan 

gangguan duri. Proses pengolahan 

bandeng presto dengan uap air panas 

bertekanan tinggi menyebabkan tulang 

dan duri menjadi lunak selain itu uap air 

panas yang bertekanan tinggi ini 

sekaligus berfungsi menghentikan 

aktifitas mikroorganisme pembusuk ikan 

(Soestiadi,1977).  

Menurut Winarno dan Betty 

(1983), kerusakan bahan pangan dapat 

disebabkan oleh dua hal yaitu kerusakan 

oleh sifat alamiah dari produk yang 

berlangsung secara spontan yang kedua 

adalah kerusakan karena pengaruh 

lingkungan. Oleh karena itu diperlukan 

pengemas untuk membatasi bahan 

pangan dengan lingkungan untuk 

mencegah atau menunda proses 

kerusakan sehingga bandeng presto 

mempunyai daya tahan lebih lama untuk 

dikonsumsi. 

Bandeng presto yang diproduksi 

di Bima menggunakan bandeng 

berukuran kecil, kemudian melalui 

proses pemasakan selama 60 menit. 

Daya simpan ikan bandeng presto yang 

diolah di daerah Bima hanya bertahan 

selama 2 hari dalam suhu ruang yang 

dikemas dengan menggunakan plastik 

polyethylene. Ukuran kemasan plastik 

polyethylene yang digunakan 14x30 cm 

dengan ketebalan 0,10 mm. Salah satu 

faktor yang menyebabkan singkatnya 

lama simpan bandeng presto bima 

adalah masalah pengemasan yang 

sederhana yaitu dengan menggunakan 

plastik polyethylene tanpa sealer dan 

vakum sebagai kemasan primer yang 

kemudian dikemas lagi dengan kertas 

karton sebagai kemasan sekunder 

(Dinas Perikanan Kabupaten Bima, 

2010).  
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Sifat terpenting dari pengemas 

meliputi permeabilitas gas dan uap air 

serta luas permukaan kemasan. 

Kemasan dengan daya hambat gas yang 

baik dan luas permukaan yang lebih 

kecil menyebabkan masa simpan produk 

lebih lama (Buckle et al.,1987). Dengan 

adanya pengemasan bandeng presto 

dengan menggunakan cara pengemasan 

vakum diharapkan dapat 

memperpanjang daya simpan bandeng 

presto dan dapat meningkatkan 

pemasaran. Penggunaan bahan 

pengemas harus sesuai dengan sifat 

bahan yang dikemas. Polipropilen (PP) 

merupakan kemasan plastik yang 

fleksibel dan umum digunakan untuk 

mengemas produk daging dan ikan. 

Polipropilen mempunyai sifat antara lain 

: (1) sukar ditembus oleh uap air, (2) 

tahan terhadap minyak dan lemak, (3) 

permeabilitas terhadap uap air rendah, 

(4) stabil pada suhu tinggi, dan 

mempunyai permukaan yang mengkilat. 

Polipropilen  banyak digunakan sebagai 

pembungkus dengan proses 

pengemasan vakum dan gas 

(Ramsbottom, 1971 dalam  Suparna 

1994). Berdasarkan sifat sifat tersebut 

maka digunakan polipropilen untuk 

mengemas sate bandeng.  

Menurut Syarief dan Halid 

(1993), Pengemasan vakum pada 

prinsipnya adalah pengeluaran gas dan 

uap air dari produk yang dikemas, 

sedangkan pengemasan non vakum 

dilakukan tanpa mengeluarkan gas dan 

uap air yang teradapat dalam produk. 

Oleh karena itu pengemasan vakum 

cenderung menekan jumlah bakteri, 

perubahan bau, rasa, serta penampakan 

selama penyimpanan karena pada 

kondisi vakum, bakteri aerob yang 

tumbuh jumlahnya relatif lebih kecil 

dibanding dalam kondisi tidak vakum. 

Penggunaan pengemasan vakum telah 

diterapkan pada produk sate rembige 

(Pringgawangsa, 2016) yang 

menyatakan bahwa sate rembige 

kemasan vakum pada perlakuan 

penyimpanan suhu ruang memiliki masa 

simpan selama 4 hari dengan total 

mikroba yaitu 1.4 x 105 CFU/gr 

sedangkan penyimpanan pada suhu 

dingin dapat memperpanjang masa 

simpan sate rembige sampai 8 hari 

dengan total mikroba 1.8 x 105CFU/gr. 

Menurut Rahmadana (2013), rendang 

ikan tuna yang dilakukan pengemasan 

plastik kondisi vakum yang disimpan 

pada suhu ruang dapat dikonsumsi 

selama 8 hari dan yang disimpan pada 

suhu dingin selama 18 hari. Berdasarkan 

penelitian Nur (2009) tentang pengaruh 

teknik kemasan dan jenis kemasan pada 

sate bandeng, didapat perlakuan 

pengemasan vakum dengan polipropilen 

(PE) dapat mempertahankan kualitas  

sate bandeng sampai 6 hari. Penerapan 

teknik Pengemasan vakum biasanya di 

dikombinasikan dengan jenis kemasan 

yang memiliki sifat yang kuat dan sulit 

di lalui udara seperti plastik.  

Berdasarkan peneliatan 

pendahuluan yang telah dilakukan untuk 

mengetahui lama penyimpanan bandeng 

presto dilihat dari segi visual atau 

kenampakan, serta rasa, aroma dan 

tekstur bandeng maka didapatkan hasil 

yaitu daya tahan kemasan vakum 

mencapai 9 hari dan kemasan non 

vakum mencapai 5 hari pada suhu 

ruang. Oleh karena itu telah dilakukan 

penelitian mengenai“Pengaruh Teknik 

Pengemasan dan Lama Simpan 

Terhadap Mutu Mikrobiologis dan 

Organoleptik Bandeng Presto 

Bima”. 
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BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ikan 

bandeng segar yang diperoleh tambak 

di Desa Palibelo Kabupaten Bima, garam 

beryodium merk Kapal, kunyit, bawang 

putih, ketumbar, jahe, lengkuas, daun 

sereh, daun salam, daun bambu. Bahan 

kimia yang digunakan adalah Plate 

Count Agar (PCA) (OXOID, Jerman), 

media lauryl tryptose Broth (LTB) 

(OXOID, Jerman), media BGLB Broth 

(MERCK, Jerman) , larutan buffer 

phosphate, aquades dan alkohol. 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian antara lain: Pressure cooker 

(Niko, Indonesia), Kemasan plastik jenis 

Polipropilen dimensi 25 cm x 10 cm dan 

ketebalan Sealer biasa/ non vakum 

(Getra, Indonesia), alat vakum (DZ-400, 

China), sendok, box, mangkuk, piring, 

gelas ukur, baskom, nampan, pisau 

stainless steel, gunting stainless steel, 

alumunium foil, plastik wrap, mortar, 

gelas piala, labu ukur, pipet volume, 

pipet tetes, pipet mikro, Autoclave 

(Hirayama, Jepang), incubator 

(Memmert, Jerman) laminar flow (Esco, 

USA), blue tip, yellow tip, vortex 

(Heidolph, USA), cawan petri, tabung 

reaksi, tabung durham, rak tabung, 

erlenmeyer, timbangan analitik dan 

timbangan digital (Kern, Jerman), pH 

meter (Schoot, China), waterbath 

(Eurolux, Jerman), mortar, gelas piala, 

pengaduk, stopwatch, lampu bunsen, 

oven, beaker glass, tisu, masker, sarung 

tangan, kertas label, lampu bunsen, 

korek api, kompor gas (Rinnai, 

Indonesia), dan peralatan tulis. 

Pelaksanaan penelitian  

pembuatan bandeng presto dilakukan 

dengan metode mengikuti modifikasi 

metode pembuatan bandeng presto 

Bima, Susanty (2005) dan Susilo (2008) 

sebagai berikut:  

Persiapan Alat 

a. Cooling box untuk mengangkut 

dan mengirim ikan dibersihkan 

dan disterilkan dengan air 

panas.  

b. Peralatan serta kemasan 

dibersihkan dari segala jenis 

kotoran dengan cairan 

disinfektan dan alkohol.  

c. Pressure cooker yang digunakan 

harus steril dan kering terutama 

pada sarang pelapis dasar 

pressure cooker karena 

berfungsi sebagai pemisah agar 

ikan yang dimasak tidak lengket 

pada dasar pressure cooker. 

d. Sebelum diisi air dan ikan, 

pressure cooker dikontrol 

terlebih dahulu, terutama pada 

bagian penutup, pegangan, 

katup pengaman panas, dan bel 

(sirine), bagian penutup 

dilengkapi dengan karet (o-

gasket) yang harus dikontrol 

kerapatannya. 

Persiapan Bahan Mentah 

Bahan mentah yang 

digunakan adalah ikan bandeng 

segar dengan ukuran 21x5 cm 

yang baru dipanen. Ikan 

bandeng yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 9 kg 

yang diperoleh dari tambak di 

Palibelo Kabupaten Bima. Ikan 

bandeng yang baru dipanen, 

kemudian ditempatkan pada 

kotak pendingin (cool box) yang 

diberi es batu dan dilakukan 

proses pengiriman selama 12 

jam. 
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Sortasi 

Ikan yang digunakan dalam 

pembuatan bandeng presto 

dikelompokkan berdasarkan berat dan 

ukurannya, atau 1 kg terdiri atas 6-7 

ekor bandeng. 

Penyiangan 

Ikan yang telah disortasi 

disiangi dengan membuang insang, isi 

perut dan kotoran lainnya yang akan 

mengganggu proses pengolahan. 

Pencucian 

Ikan yang telah disiangi 

kemudian dicuci dengan air bersih dan 

mengalir sebanyak 4 sampai 5 kali 

sampai  darah, kotoran dan lendirnya 

hilang.  

Pelumuran Ikan dengan Bumbu 

Ikan yang sudah ditiriskan 

kemudian dilumuri dengan bumbu yang 

telah disiapkan dan didiamkan 10 menit 

agar bumbu dapat meresap. Kemudian 

setiap ikan bandeng masing-masing 

dialasi dengan daun bamboo agar ikan 

tidak lengket untuk memudahkan ikan 

bandeng diangkat. Bumbu yang 

digunakan untuk 9 kg bandeng adalah 

garam halus 96 g (1,07%), kunyit 270 g 

(3,00%), jahe 21 g (0,23%), ketumbar 

78 g (0,87%), sereh 90 g (1,00%), laos 

12 g (0,13%), bawang putih 195 g 

(2,17%), dan daun salam 5-6 lembar. 

Semua bumbu dihaluskan. 

Penyusunan dalam Pressure Cooker 

Pressure cooker disiapkan dan 

diisi air sampai tanda batas (sekitar 1cm 

di atas saringan panci). Ikan disusun 

dengan cara lapisan dasar berada pada 

satu sisi dan lapisan diatasnya harus 

diisi yang berlawanan dan seterusnya. 

Pemasakan  

Pressure cooker yang telah 

terisi, ditutup rapat lalu dipanaskan di 

atas kompor dengan api sedang sampai 

mendidih. Dalam pemanasan ini air akan 

mendidih, tapi uap tidak dapat keluar 

karena tertahan oleh katup yang sangat 

rapat sehingga meningkatkan tekanan di 

dalam pressure cooker. Pemasakan 

dilakukan selama 60 menit dengan suhu 

100°-121° C, dengan cara pengukuran 

waktu dimulai setelah katup panci mulai 

berputar yang menyatakan proses 

pelunakan telah dimulai. 

Penurunan Suhu  

Pressure cooker diangkat dari 

atas kompor dan dibiarkan selama 30 

menit, selama pendinginan penutup 

pressure cooker akan dibuka setelah 

proses penurunan suhu karena akan 

merusak karet dan klem pengunci. 

Pengambilan dan Penirisan 

Setelah didinginkan selama 30 

menit, tutup pressure cooker dibuka 

pelan-pelan selanjutnya seluruh ikan 

diangkat satu persatu, kemudian 

ditiriskan. 

Penggorengan  

Setelah Ikan diangkat dan 

ditiriskan kemudian ikan digoreng 

selama 10 menit sampai berwarna 

kuning keemasan.  

Pengemasan  

Bandeng presto kemudian 

dikemas secara aseptis sesuai perlakuan 

menggunakan  kemasan plastik PP 

(Polyprophilene) dengan teknik 

pengemasan vakum dan non vakum. 

Masing-masing  perlakuan  dibuat 

sebanyak tiga ulangan.  

Penyimpanan  

Bandeng presto  yang  sudah  

dikemas  kemudian  disimpan pada suhu 

ruang untuk dianalisa dengan lama 

penyimpanan yaitu selama 0 hari, 3 

hari, 6 hari, 9 hari, 12 hari. 
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Parameter Penelitian 
 

Rancangan percobaan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan percobaan faktorial yang terdiri 

dari dua faktor Faktor pertama (A) 

adalah teknik pengemasan yang terdiri 

dari 2 aras perlakuan dan faktor kedua 

(B) adalah lama penyimpanan pada 

suhu ruang yang terdiri dari 5 aras 

perlakuan, dengan perlakuan sebagai 

berikut:   
a. Teknik Pengemasan yang terdiri dari 2 aras, 

yakni : 

A1 = Vakum   

A2 = Non Vakum   

b. Lama Penyimpanan terdiri dari 5 aras, yakni : 

B1 = 0 hari 

B2 = 3 hari 

B3 = 6 hari 

B4 = 9 hari 

B5 = 12 hari 

Masing-masing aras kedua faktor 

dikombinasikan sehingga diperoleh 10 

kombinasi perlakuan, yang selanjutnya 

masing-masing kombinasi perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali ulangan 

sehingga diperoleh 30 unit percobaan. 

Data dari hasil pengamatan kimia dan 

organoleptik dianalisis menggunakan 

analisis keragaman (Analysis of 

Variance) pada taraf nyata 5% dengan 

menggunakan software Co-Stat. Jika 

terjadi perbedaan yang nyata hasil 

pengamatan kimia dan organoleptik 

akan dilakukan uji lanjut menggunakan 

uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Sedangkan 

pada pengamatan hasil uji mikrobiologi 

menggunakan metode deskriptif 

(Hanafiah,2015).    

                        

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Air  

Hasil analisa kadar air pada bandeng 

presto Bima dengan teknik pengemasan 

vakum maupun non vakum selama 

penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 

1.  

 
Gambar 1. Pengaruh Teknik Pengemasan dan 

Lama Simpan terhadap Kadar air 
Bandeng Presto Bima. 

 

Berdasarkan Gambar 1 terlihat 

bahwa nilai kadar air bandeng presto 

Bima dengan teknik pengemasan vakum 

secara berturut-turut adalah 70,38% 

pada 0 hari, 62,21% pada 3 hari, 

67,68% pada 6 hari, 67,87% pada 9 

hari dan 69,88% pada 12 hari. 

Sedangkan nilai kadar air bandeng 

presto Bima dengan teknik pengemasan 

non vakum secara berturut-turut adalah 

73,87% pada 0 hari, 63,04% pada 3 

hari, 68,12% pada 6 hari, 69,84% pada 

9 hari dan 70,68% pada 12 hari. Kadar 

air terendah terdapat pada teknik 

pengemasan vakum pada penyimpanan 

3 hari yaitu 62,21%, sedangkan kadar 

air tertinggi pada teknik pengemasan 

non vakum penyimpanan 0 hari yaitu 

70,68%. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya perbedaan signifikan antara 

teknik pengemasan vakum dan teknik 

pengemasan non vakum terhadap nilai 

kadar air bandeng presto Bima. 

Bandeng presto Bima yang dikemas 

dengan teknik pengemasan vakum lebih 

rendah nilai kadar airnya dibandingkan 

dengan bandeng presto Bima yang 

dikemas dengan teknik pengemasan non 

vakum. Hal ini disebabkan karena teknik 
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pengemasan vakum merupakan suatu 

pengemasan produk pangan yang kedap 

udara, sehingga produk didalamnya 

terlindung dari pertukaran gas atau air 

dari luar selama penyimpanan. Menurut 

Syarief dan Halid (1993) dalam 

Pringgawangsa (2016), pengemasan 

vakum pada prinsipnya adalah 

pengeluaran gas dan uap air dari produk 

yang dikemas, sedangkan pengemasan 

non vakum dilakukan tanpa 

mengeluarkan gas dan uap air yang 

terdapat dalam produk. Sehingga 

produk didalamnya terlindung dari 

pertukaran gas atau air dari luar. 

 

Nilai pH  

 

 
Gambar 2. Pengaruh Teknik Pengemasan dan 

Lama Simpan terhadap Nilai pH 

Bandeng Presto Bima. 

 
Berdasarkan Gambar 6 nilai pH 

bandeng pesto Bima pada perlakuan 

teknik pengemasan vakum dari hari ke 0 

hingga hari ke 12 secara berturut turut 

yaitu 5,73 untuk hari ke 0, 5,93 untuk 

hari ke 3, 5,59 untuk hari ke 6, 5,42 

untuk hari ke 9, dan  5,38 untuk hari ke 

12. Teknik pengemasan vakum 

menunjukan pH yang stabil yaitu kisaran 

5 dari hari ke 0 hingga hari ke 12. 

Kemudian pada perlakuan teknik 

pengemasan non vakum dari hari ke 0 

hingga hari ke 12 secara berturut turut 

yaitu 5,79 untuk hari ke 0, 5,57 untuk 

hari ke 3, 5,65 untuk hari ke 6, 6,34 

untuk hari ke 9, dan 6,53 untuk hari ke 

12. Teknik pengemasan non vakum dari 

hari ke 0 hingga hari ke 6 pH cenderung 

stabil. 

Hal ini terjadi karena pH akan 

terus naik seiring dengan proses 

pembusukkan yang terjadi. Selama 

penyimpanan akibat degradasi protein 

menghasilkan sejumlah basa yang 

mudah menguap seperti amoniak, 

histamin, dan trimetilamin. Aksi 

enzimatik tidak tergantung oksigen, 

tetapi aksi enzim proteolitik tergantung 

pada temperatur. Aksi enzimatik 

menurun pada temperatur rendah. 

Kontrol aksi enzimatik dapat dilakukan 

dengan menurunkan temperatur, 

sedang efek sampingan dapat diatasi 

dengan pengepakan tahan air dan film 

impermeabel oksigen. Enzim menjadi 

tidak aktif pada pemanasan produk 

(Sulistijowati dkk, 2011). Pada proses 

pembusukan ikan, perubahan pH daging 

ikan disebabkan oleh proses autolisis 

dan penyerangan bakteri. Proses 

biokimia tersebut diiantaranya adalah 

terjadi penguraian oleh bakteri, 

sehingga semakin banyak bakteri yang 

ada pada ikan maka akan semakin 

banyak hasil metabolisme yang 

dihasilkan sehingga akan mempercepat 

proses pembusukkan. Selain itu menurut 

Susiwi (2009), pH  menentukan  jenis  

mikroba  yang  tumbuh  dalam  

makanan,  dan  setiap mikroba masing-

masing mempunyai pH optimum, pH 

minimum dan pH maksimum untuk 

pertumbuhannya. Bakteri paling baik 

tumbuh pada pH netral, beberapa suka 

suasana asam, sedikit asam atau basa. 

Kapang tumbuh pada pH 2–8,5, 

biasanya lebih suka pada suasana asam. 
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Mutu Mikrobiologis 

 
Total Mikroba  
 
Tabel 1. Pengaruh Teknik Pengemasan dan Lama 

Penyimpanan terhadap Total 
Pertumbuhan Mikroba Bandeng Presto 
Bima  

 

Lama 
Simpan  
(Hari) 

Total Mikroba (CFU/g) 

Vakum Non Vakum 

0 0,2x104 1,7x104 
3 2,2x104 1,3x104 
6 3,6x104 >1,0x107 
9 4,7x104 >1,0x107 
12 >1,0x107 >1,0x107 

 

Berdasarkan hasil tabel 1. 

Menunjukkan total mikroba secara 

berturut-turut selama perlakuan lama 

penyimpanan, pada perlakuan teknik 

pengemasan vakum 0,25x104  CFU/g 

untuk hari ke 0, 2,2x104  CFU/g untuk 

hari ke 3, 3,6x104 CFU/g untuk hari ke 6, 

4,7x104 CFU/g untuk hari ke 9 dan untuk 

hari ke 12 >1,0x107 CFU/g. Sedangkan 

pada teknik pengemasan non vakum 

total mikroba secara berturut-turut 

adalah 1,7x104 CFU/g untuk hari ke 0, 

1,3x104 CFU/g untuk hari ke 3, 

kemudian pada hari ke 6 hingga hari ke 

12 adalah >1,0x107 CFU/g. Berdasarkan 

data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa teknik pengemasan vakum pada 

bandeng presto Bima menghasilkan total 

mikroba yang relatif rendah 

dibandingkan dengan teknik 

pengemasan non vakum selama 

penyimpanan.  

Teknik pengemasan vakum 

dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba mulai dari hari ke 0 hingga hari 

ke 9 sehingga sesuai dengan standar 

SNI yakni 5,0x105 CFU/g. Sedangkan 

teknik pengemasan non vakum hanya 

mampu menghambat pertumbuhan 

mikroba dari hari ke 0 hingga hari ke 3. 

Hal ini disebabkan karena teknik 

pengemasan vakum merupakan 

kemasan yang kedap udara sehingga 

pertumbuhan mikroba pada bandeng 

presto Bima yang dikemas dengan 

kemasan vakum lebih terhambat 

dibandingkan dengan menggunakan 

kemasan non vakum. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Yamaguchi (1990) 

dalam Winursito dan Yuniari (2005) 

yang menyatakan, metode pengemasan 

vakum dapat menghambat kerusakan 

pangan dari aktivitas biologi maupun 

kimia. Pengemasan sistem penukaran 

gas mempunyai manfaat yang besar 

terhadap produk yang dikemas karena 

dapat memperpanjang umur simpan. 

Adanya peningkatan jumlah total 

mikroba pada olahan ikan selama 

penyimpanan disebabkan karena olahan 

ikan merupakan produk semi basah 

yang memiliki kadar air yang tinggi. 

Menurut Legowo dan Nurmanto (2004), 

semakin tinggi kadar air maka semakin 

tinggi pula nilai aktivitas air (Aw). Jika 

nilai aktivitas air (Aw) dari bahan 

meningkat sesuai dengan tingkat aw 

yang dibutuhkan oleh mikroba, maka 

mikroba akan tumbuh dan bahan akan 

menjadi rusak (Susiwi, 2009). 

 Dilihat dari analisis total 

mikroba juga terlihat bahwa 

pertumbuhan mikroba pada perlakuan 

teknik pengemasan vakum dengan lama 

penyimpanan 0 hari, 3 hari, 6 hari dan 9 

hari telah memenuhi standar yang telah 

ditetapkan oleh SNI yakni 5,0x105  

CFU/gr.  

Pada perlakuan lama 

penyimpanan 12 hari, baik dengan 

dengan menggunakan kemasan vakum 

maupun kemasan non vakum telah 

melebihi ambang batas maksimum yang 

telah ditetapkan oleh SNI sebesar 

5,0x105 CFU/g. Begitu pula pada 

perlakuan lama penyimpanan 6 hari, 9 

hari dan 12 hari pada kemasan non 
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vakum memiliki total mikroba melebihi 

ambang batas yang telah ditetapkan 

oleh SNI.  
 

Organoleptik  
 
Warna  
 

 
Gambar 3. Pengaruh Perlakuan Teknik 

Pengemasan dan Lama 
Penyimpanan terhadap Nilai Mutu 
Organoleptik Warna (hedonik) 
Bandeng Presto Bima.  

 

Berdasarkan Gambar 3 

menunjukkan bahwa penggunaan 

kemasan vakum pada bandeng presto 

Bima memiliki tingkat kesukaan panelis 

lebih tinggi dibandingkan penggunaan 

kemasan non vakum terhadap warna 

bandeng presto Bima. Tingkat kesukaan 

panelis tertinggi terhadap warna 

(Hedonik) bandeng presto  yaitu pada 

penyimpanan hari ke 0 dengan teknik 

pengemasan vakum dengan nilai purata 

4,2 dalam kriteria suka. Hal tersebut 

disebabkan karena belum dilakukan 

pengemasan dan penyimpanan, 

sehingga rasa bandeng presto Bima 

masih terasa khas menurut para panelis, 

kemudian disebabkan tiap-tiap panelis 

memiliki tingkat sensitifitas dan 

kesukaan warna yang berbeda – beda, 

Meskipun panelis dapat mendeteksi, 

tetapi setiap individu memiliki kesukaan 

atau selera yang berbeda dan 

kemungkinan juga disebabkan karena 

semakin lama bandeng presto Bima 

disimpan maka akan terjadi perubahan 

warna semakin kecoklatan dan kusam. 

Seperti diketahui bahwa semakin lama 

waktu penyimpanan maka semakin 

meningkat pula total mikroba pada 

bandeng presto Bima. Hal ini disebabkan 

karena daging ikan bandeng yang 

memiliki protein yang tinggi yang disukai 

oleh mikroba sehingga total mikroba 

menjadi meningkat. Hal ini yang 

menyebabkan terjadinya perubahan 

warna bandeng presto Bima sehingga 

tingkat kesukaan panelis menurun.  

 

Aroma  

 

 
Gambar 4. Pengaruh Perlakuan Teknik 

Pengemasan dan Lama 
Penyimpanan  terhadap Nilai Mutu 

Organoleptik Aroma (Hedonik) 
Bandeng Presto Bima  

 

Berdasarkan Gambar 4 

menunjukkan bahwa adanya hubungan 

antara perlakuan teknik pengemasan 

dengan lama penyimpanan terhadap 

aroma (hedonik) bandeng presto Bima. 

Tingkat kesukaan panelis secara 

berturut-turut untuk kemasan vakum 

adalah 4,2 (suka) pada 0 hari, 4,0 (agak 

suka) pada 3 hari, 2,9 (agak suka) pada 

6 hari, 3,0 (agak suka) pada 9 hari dan 

3,1 (agak suka) pada 12 hari. 
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Sedangkan tingkat kesukaan panelis 

untuk teknik pengemasan non vakum 

secara berturut - turut adalah 4,0 (suka) 

pada 0 hari, 3,6 (agak suka) pada 3 

hari, 3,4 (agak suka) pada 6 hari, 3,1 

(agak suka) pada 9 hari dan 2,5 (agak 

suka) pada 12 hari. Adapun nilai 

tertinggi yang diberikan panelis adalah 

teknik pengemasan vakum pada hari ke 

0 dan nilai terendah pada hari ke 12 

disebabkan karena belum dilakukan 

pengemasan, sehingga aroma bandeng 

presto Bima memiliki aroma yang sama 

yaitu aroma khas bandeng presto Bima 

dengan purata nilai kesukaan panelis 

4,2 yang temasuk dalam kriteria suka.  

Seperti yang dikemukakan (Jay, 

1998) kemasan vakum adalah kemasan 

kedap udara sehingga dapat menjaga 

aroma bandeng presto dibandingkan 

kemasan non vakum. Prinsip 

pengemasan vakum adalah 

mengeluarkan semua udara dari dalam 

kemasan, kemudian ditutup rapat 

sehingga tercipta kondisi tanpa oksigen 

dalam kemasan tersebut. Widiastuti 

(2007) menyatakan kehadiran 

mikroorganisme pada ikan juga 

mangakibatkan perubahan aroma. 

Aroma tersebut timbul akibat timbulnya 

amoniak (NH3) pada degradasi protein 

dan gas H2S. Joesidawati (2012), 

Ketiadaan oksigen dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme perusak 

dan reaksi-reaksi kimia, sehingga 

memperpanjang masa simpan produk 

yang dikemas (Astawan dan Astawan M 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tekstur  

 

 
Gambar 5. Pengaruh Perlakuan Teknik 

Pengemasan dan Lama 
Penyimpanan   terhadap Nilai 
Mutu Organoleptik Tekstur 
(Hedonik) Bandeng Presto Bima 

  

Berdasarkan Gambar 9 

menunjukkan bahwa adanya penurunan 

tingkat kesukaan panelis terhadap 

tekstur bandeng presto Bima. 

Penurunan yang signifikan terjadi pada 

kemasan non vakum, nilai kesukaan 

mulai dari lama penyimpanan 0 hari 

hingga 12 hari secara berturut-turut 

adalah 4 (suka) untuk lama 

penyimpanan 0 hari, 3,1 (agak suka) 

untuk lama penyimpanan 3 hari, 3 (agak 

suka) untuk lama penyimpanan 6 hari, 

2,9 (tidak suka) untuk lama 

penyimpanan 9 hari, 2,5 (tidak suka) ) 

untuk lama penyimpanan 12 hari. 

Penilaian tertinggi yang diberikan 

panelis adalah pada hari ke 0 sedangkan 

penilaian terendah yang diberikan oleh 

panelis adalah pada hari ke 12 baik 

pada kemasan vakum maupun non 

vakum. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin lama penyimpanan maka 

kesukaan panelis terhadap tekstur 

bandeng presto akan semakin menurun 

mulai dari suka hingga agak suka. 

Hal ini diduga karena perubahan 

tekstur bandeng presto Bima yang 

berubah menjadi agak lunak dan berair. 
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Seperti diketahui bahwa total mikroba 

pada bandeng presto Bima semakin 

meningkat bersamaan dengan lamanya 

waktu penyimpanan. Hal ini yang diduga 

penyebab adanya perubahan tekstur 

bandeng presto Bima. Nurwantoro 

(1997) dalam Arizona dkk (2011) 

menyatakan bahwa hidrolisis protein 

oleh mikroba proteolitik menyebabkan 

perubahan tekstur pada produk. 

Menurut Abraham (1993) dalam Arizona 

dkk (2011), bakteri proteolitik 

merupakan bakteri yang mampu 

memproduksi enzim protease 

ekstraseluler, yaitu enzim pemecah 

protein yang diproduksi di dalam sel 

kemudian dilepaskan keluar sel.  

 

Rasa  

 

 
 

Gambar 6. Pengaruh Perlakuan Teknik 
Pengemasan dan Lama 

Penyimpanan      terhadap Nilai 
Mutu Organoleptik Rasa (Hedonik) 

Bandeng Presto Bima.  
 

Berdasarkan Gambar 6 

menunjukkan tingkat kesukaan panelis 

pada perlakuan kemasan vakum secara 

berturut - turut adalah 4,6 (sangat suka) 

untuk 0 hari dan 3 hari, 2,9 (agak suka) 

untuk 6 hari, 3,4 (agak suka) untuk 9 

hari, 3,0 (agak suka) untuk 12 hari. 

Sedangkan pada perlakuan kemasan 

non vakum secara berturut turut adalah 

4,2 (suka) untuk hari ke 0, 4,5 (suka) 

untuk hari ke 3, 2,9 (agak suika) untuk 

hari ke 6, 3,1 (agak suka) untuk hari ke 

9, 2,0 (agak suka) untuk hari ke 12. Hal 

ini menunjukkan tingkat kesukaan rasa 

tertinggi yang diberikan panelis adalah 

pada lama penyimpanan 0 hari dan 3 

hari dengan kriteria rasa khas gurih 

bandeng presto Bima sangat kuat dan 

tingkat kesukaan rasa akan semakin 

menurun bersamaan dengan lamanya 

masa simpan bandeng presto Bima.  

Seperti diketahui bahwa total 

mikroba bandeng presto Bima yang 

dikemas dengan kemasan vakum 

mengalami peningkatan pada hari ke 9 

sampai hari ke 12. Sedangkan total 

mikroba bandeng presto Bima yang 

dikemas dengan kemasan non vakum 

mulai mengalami peningkatan sejak hari 

ke 6 hingga hari ke 12. Hal ini diduga 

yang menyebabkan adanya perubahan 

rasa bandeng presto Bima sehingga 

tingkat kesukaan panelis terhadap 

bandeng presto Bima semakin menurun 

bersamaan dengan lamanya masa 

simpan. Menurut Djide (2005) dalam 

Arizona, dkk (2011), bahwa bahan 

pangan yang mengandung banyak 

protein apabila mengalami kerusakan 

akibat  mikroba akan menghasilkan rasa 

yang semakin asam sehingga kurang 

disukai. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa serta 

uraian pembahasan yang terbatas pada 

lingkup penelitian ini maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil nilai kadar air 

bandeng presto Bima dengan 

teknik pengemasan vakum maupun 

non vakum mengalami peningkatan 

selama penyimpanan, namun kadar 

air dari pengemasan vakum lebih 

rendah dari pengemasan non 

vakum.  
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2. Berdasarkan hasil uji nilai pH 

bandeng presto Bima dengan 

pengemasan vakum maupun non 

vakum tidak merubah nilai pH  

selama penyimpanan.  

3. Berdasarkan penilaian organoleptik 

(warna,rasa,aroma,dan tekstur) 

hedonik maupun skoring dengan 

pengemasan vakum maupun non 

vakum  memberikan tingkat 

kesukaan dan skor yang semakin 

menurun selama penyimpanan, 

namun pengemasan vakum 

memberikan tingkat kesukaan dan 

skor yang tinggi dari pengemasan 

non vakum.  

4. Berdasarkan parameter total 

mikroba pengemasan vakum dapat 

mempertahankan total mikroba 

yaitu 4,7x104 CFU/g hingga hari ke 

9 yang telah memenuhi standar 

SNI 4106.1:2009 yaitu 5,0x105 

CFU/g.  
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