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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the effect of packaging type on the quality of fermented tilapia 
fish sausage (Oreochromis niloticus) at low temperature storage. The method used in this research 
was an experimental method with Completely Randomized Design (CRD) which consist of 5 
treatments of packaging, namely Polyethylene, Polyprophylen, High Density Polyethylene, Aluminum 
foil and HDPE-Aluminum foil. Parameters observed were chemical quality (pH and moisture content), 
organoleptic quality (appearance, odor, flavor and texture), microbial quality (Total of Lactic Acid 
Bacteria and Total Fungi) and shelf life (Fungi Visualization). Chemical, organoleptic and microbial 
data (Total of Lactic Acid Bacteria) were analyzed by analysis of variance at 5% significance level by 
using software co-Stat and difference data were tested further by test Honestly Significant Difference 
(HSD), while microbial data (Total of Lactic Acid Bacteria and Total Fungi) and shelf life (Fungi 
Visualization) were analyzed with descriptive method. The results showed that the type of packaging 
did not affect the quality of pH during storage 16 days but affected the water content in the storage 
of 8 and 16 days. The treatment did not affect the water content on 0 day storage. The packaging 
type treatment was able to maintain organoleptic quality of appearance, odor, flavor, texture during 
16 days storage at cold temperature and resulted in total lactic acid bacteria that decreased during 16 
days storage and very low total fungi. The treatment of Aluminum foil packaging is the best treatment 
based on panelist preferences on the appearance and odor parameters with 7 (like) scores that meets 
the requirements of SNI 2346: 2011. 

Keywords: Aluminium foil Packaging, Fermentation, Sausage, Tilapia Fish. 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis kemasan terhadap mutu sosis fermentasi 
ikan nila (Oreochromis niloticus) yang disimpan pada suhu rendah. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor yang 
terdiri dari 5 perlakuan yaitu kemasan Polyethylene, Polyprophylen, High Density Polyethylene, 

Aluminium foil dan kombinasi HDPE-Aluminium foil. Parameter yang diamati yaitu mutu kimia (pH dan 

Kadar Air), mutu organoleptik (kenampakan, bau, rasa dan tekstur), mutu mikrobiologi (Total Bakteri 
Asam Laktat dan Total Jamur) dan daya simpan (Visualisasi Jamur). Data hasil pengamatan kimia, 

organoleptik dan mikrobiologi (Total Bakteri Asam Laktat) dianalisis dengan analisis keragaman pada 
taraf nyata 5% dengan menggunakan software Co-Stat dan apabila terdapat beda nyata maka diuji 

lanjut dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ), sedangkan data mikrobiologi (Total Jamur) dan daya 
simpan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan jenis kemasan tidak memberikan 

pengaruh terhadap mutu pH selama penyimpanan 16 hari dan memberikan pengaruh terhadap mutu 

kadar air pada penyimpanan 8 dan 16 hari, namun tidak berpengaruh terhadap penyimpanan 0 hari. 
Perlakuan jenis kemasan mampu mempertahankan mutu organoleptik kenampakan, bau, rasa, tekstur 

selama penyimpanan 16 hari pada suhu dingin dan menghasilkan total bakteri asam laktat yang 
semakin menurun selama penyimpanan 16 hari serta total kapang yang sangat rendah. Perlakuan 

kemasan Aluminium foil merupakan perlakuan yang terbaik berdasarkan tingkat kesukaan panelis 

terhadap parameter kenampakan dan bau dengan nilai skala 7 (suka) yang memenuhi syarat SNI 
2346:2011. 

Kata Kunci : Aluminium foil, Fermentasi, Ikan Nila, Sosis. 
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PENDAHULUAN 

Ikan merupakan salah satu komoditas 

perairan yang sangat berpotensi untuk 
dimanfaatkan. Kebutuhan pasar akan ikan 

terus meningkat seiring dengan peningkatan 

jumlah penduduk dan pendapatan (Sukmana, 
2012). Salah satu produk perikanan yang 

cukup digemari adalah ikan nila. Produksi 
budidaya nila dalam beberapa tahun terakhir 

menunjukkan kenaikan sekitar 19,91 % per 

tahun, dari 46.627 ton pada 2000 menjadi 
97.116 ton pada 2004. Produksi ikan nila 

tahun 2007 mencapai 206.904 ton, dan tahun 
2008 telah mencapai 220.900 ton. Produksi 

ikan nila tahun 2009 ditargetkan sebesar 
295.000 ton (Nico, Riyadi dan Wijayanti, 

2014).Pada tahun 2013, tercatat produksi 

budidaya ikan nila di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat mencapai 16.632 ton (DKP Provinsi 

NTB, 2013). 
Peningkatan angka budidaya ikan nila 

setiap tahunnya disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu kesadaran masyarakat adanya 
sumber protein hewani lainnya selain daging 

sapi dan ayam, juga fungsi 
penganekaragaman menu. Ikan nila memiliki 

keunggulan antara lain harga relatif murah 

dan kaya akan gizi (Sukmana, 2012), seperti 
protein (92%), mineral (K, Cl, P, S, Mg, Ca, 

Fe, ma, Zn, F,Ar,dan Cu) serta vitamin (A dan 
B). Keunggulan lainnya yaitu ikan mudah 

dicerna oleh tubuh (Marpaung dan Asmaida, 
2011). Ikan nila juga toleran terhadap 

lingkungan baik di air tawar maupun air 

payau pada kisaran pH 5 – 11 (Suyanto, 
2002). Dengan demikian masyarakat 

menganggap ikan nila sebagai bahan pangan 
yang aman untuk dikonsumsi. 

 Hasil perikanan diketahui mudah 

mengalami kerusakan, berupa bau tengik, 
kebusukan, timbulnya lendir, kelenturan 

daging ikan menurun dan terjadi proses 
oksidasi (Marpaung dan Asmaida, 2011). 

Kerusakan ini akan memicu kemunduran mutu 
dan menyebabkan ikan tidak layak 

dikonsumsi. Salah satu upaya untuk 

mempertahankan dan atau meningkatkan 
mutu ikan adalah dengan cara pengolahan 

(Agustini, Fahmi dan Amalia, 2006). Beberapa 
penelitian pengolahan ikan nila yaitu nugget 
(Abdillah, 2006), surimi (Afriwanty, 2008), 

bekasam (Wikandari, 2012), bakso (Ariffianto, 
2010) dan sosis (Sukmana, 2012). 

Sosis adalah produk makanan yang 

diperoleh dari campuran daging halus dengan 

tepung atau pati dengan atau tanpa 
penambahan bumbu dan bahan tambahan 

makanan lain yang diizinkan dan dimasukan 
ke dalam selubung sosis (Badan Standarisasi 

Nasional, 2015). Menurut Susilawati (2012) 

sosis dapat dibagi menjadi lima kelas, yaitu 
sosis segar, sosis segar diasap, sosis masak 

tidak diasap, sosis spesialisasi daging masak 
serta sosis kering dan sosis agak kering (sosis 

fermentasi). Sosis fermentasi (salami) 
merupakan produk fermentasi olahan daging 

dengan penggunaan kultur bakteri asam 

laktat, yang mengubah karbohidrat menjadi 
asam laktat (Arief, Maheswari, Suryati, 

Komariah, dan Rahayu, 2008). Berdasarkan 
kualitas mikrobiologisnya, sosis fermentasi 

dengan penambahan probiotik Lactobacillus 
plantarum 2C12 2% merupakan sosis 
fermentasi paling baik dibandingkan 

penambahan probiotik L. acidophilus 2B4 2%, 
disebabkan mampu menurunkan populasi 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. 
Pengolahan ikan nila menjadi sosis 

merupakan upaya memperbaiki mutu ikan nila 

segar dan menaikkan harga jualnya. Menurut 
SNI 7755:2013 definisi sosis ikan yaitu produk 

olahan hasil perikanan dengan bahan baku 
lumatan daging ikan atau surimi, minimal 

50%, dicampur tepung dan bahan-bahan 

lainnya, pengisian ke dalam selongsong dan 
mengalami perebusan atau pengukusan 

(Badan Standarisasi Nasional, 2013). Sosis 
ikan dinilai lebih aman dikonsumsi dibanding 

sosis ayam dan daging sapi, karena 

kandungan lemak pada ikan lebih rendah dan 
kualitas sosis yang dihasilkan juga kaya akan 

protein (Purwosari, 2016). Ada dua macam 
kriteria dalam menentukan mutu sosis yaitu 

dari mutu kimia dan mutu organoleptik 
(Afifah, 2016). Selama penyimpanan produk 

olahan ikan juga akan mengalami penurunan 

mutu seperti perubahan tekstur, bau dan 
citarasa seperti bahan asalnya. Menurut 

Kasmadiharja (2008), pengemasan 
merupakan salah satu cara untuk 

mempertahankan mutu dan memperpanjang 

umur simpan produk olahan daging. 
Kemasan adalah wadah yang 

digunakan untuk mengemas dan berfungsi 
sebagai pelindung produk. Arios (2008) 

menyatakan bahwa pengemasan merupakan 
salah satu cara dalam memberikan kondisi 

yangtepat bagi bahan pangan untuk menunda 
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proses kimia dalam jangka waktu yang 
diinginkan. Kemasan dapat digolongkan 

berdasarkan berbagai hal antara lain frekuensi 

pemakaian, struktur sistem kemasan, sifat 
kekakuan bahan kemas, sifat perlindungan 

terhadap lingkungan, dan tingkat kesiapan 
pakai (Ristanti, 2010). Pengemasan bertujuan 

untuk menghindari kerusakan fisik, kimia, 

biokimia, perpindahan uap air dan gas, sinar 
ultra violet, perubahan suhu, dan kerusakan 

yang disebabkan oleh mikroorganisme 
(Kasmadiharja, 2008). 

Berdasarkan penelitian Ristanti (2010), 
jenis kemasan dan suhu penyimpanan 

berpengaruh terhadap masa simpan tempe. 

Pengaruh jenis kemasan vakum HDPE dengan 
suhu penyimpanan 5oC dapat memperpanjang 

masa simpan hingga 24 hari sedangkan 
aluminium foil pada suhu penyimpanan 5oC 

memperpanjang masa simpan tempe hingga 

25 hari. Penelitian lainnya dilakukan oleh 
Sianipar, Syahrul dan Loekman (2017) 

mendapatkan hasil perlakuan yang terbaik 
yaitu kemasan HDPE dapat  memperpanjang 

masa simpan bakso ikan patin selama 30 hari 
sedangkan masa simpan dengan kemasan 

kombinasi HDPE Aluminium foil hanya sampai 

15 hari. Masing-masing kemasan memiliki 
kekurangan dan kelebihan yang berbeda 

terhadap fungsinya melindungi produk 
pangan. Penelitian penggunaan kemasan 

untuk sosis fermentsi ikan nila belum 

dilakukan atau sangat terbatas. Oleh karena 
itu, telah dilakukan penelitian pengaruh jenis 

kemasan terhadap mutu sosis fermentasi ikan 
nila (Oreochromis niloticus) yang disimpan 

pada suhu rendah. 

 
    BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah ikan nila yang diperoleh 

dari daerah Rembiga, air es, air merk Aqua, 

minyak goreng merk Tropical, garam Refina, 
susu skim Lactona, tepung tapioka merk Rose 

Brand, bawang putih bubuk merk Jay’s, lada 
bubuk merk Giant dan gula pasir merk 

Gulaku, media De Man Rogosa and Sharpe 
Broth (MRSB), De Man Rogosa and Sharpe 
Agar (MRSA), kultur Lactobacillus plantarum  
yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi 
Pangan Fakultas Teknologi Pangan dan 

Agroindustri Universitas Mataram. 
Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah homogenizer, kompor 

gas (COSMOS), Low Temperature Freezer 

(Gea/AB600TC), box plastik, pisau, nampan, 

baskom, Meat Grinder (Getra/TJ-8), alat 

pengukus, tali plastik, timbangan, talenan, 

sarung tangan, tissue, pipet tetes, tabung 

reaksi, cawan petri, Erlenmeyer, timbangan 

analitik, gelas ukur, pipet volume, 

termodigital, oven, mortar, pipet mikro dan 

inkubator, kertas label, alat tulis dan kamera.   

Metode  

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimental 

yang dilaksanakan di Laboratorium. 

Rancangan percobaan yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah  Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan satu faktor yang terdiri 
dari lima perlakuan. Adapun percobaan yang 

dilakukan sebagai berikut : 
N1 = Plastik Polyethylene  
N2 = Plastik Polyprophylene  
N3 = Plastik High Density Polyethylene  
N4 = Aluminium foil 

N5 = Kombinasi HDPE-Aluminium foil  
Tiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali, 

sehingga diperoleh 20 unit percobaan. Data 

pengamatan parameter kimia (kadar air dan 
pH) dan organoleptik (kenampakan, bau, rasa 

dan tekstur) yang dianalisis menggunakan 
ANOVA pada taraf nyata 5% menggunakan 

software Co-Stat untuk mengetahui ada 
tidaknya perbedaan. Apabila ada perbedaan 

maka dilanjutkan dengan uji lanjut 

menggunakan BNJ 5%, sedangkan parameter  
mikrobiologi (Total BAL dan Total Jamur) dan 

daya simpan dianalisis dengan menggunakan 
metode deskriptif. 

Parameter yang diamati dalam 

penelitian sosis fermentasi ikan nila meliputi 
mutu kimia, mutu organoleptik, mutu 

mikrobiologi dan daya simpan. Mutu kimia 
terdiri dari kadar air (SNI 01-2354.2-2006) 

dan pH (SNI 06-6989.11-2004), mutu 

organoleptik terdiri dari kenampakan, bau, 
rasa dan tekstur (SNI 2346:2011), mutu 

mikrobiologi terdiri dari total BAL (metode 
hitungan cawan Fardiaz, 1992),  dan uji total 

jamur (modifikasi SNI 01-2332.3-2006), serta 
daya simpan dengan pengamatan jamur 

secara visual. 

 
Proses Pengolahan Sosis Fermentasi 

Ikan Nila 

1. Pencucian I 

Ikan Nila segar dibersihkan 
menggunakan air bersih yang mengalir untuk 
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menghilangkan kotoran yang menempel pada 
permukaan kulit ikan nila. 

2. Penyiangan 

Penyiangan ikan nila bertujuan untuk 
mendapatkan daging ikan nila dan 

memisahkan bagian kepala dan tulang-tulang. 
3. Pencucian II 

Daging ikan nila dicuci menggunakan 

air bersih yang mengalir untuk menghilangkan 

lendir dan darah yang menempel. 
4. Penggilingan 

Daging ikan nila yang telah dibersihkan 
ditimbang sebanyak 6 kg kemudian digiling 

pada mesin meat grinder atau blender hingga 
daging ikan menjadi halus. 

5. Pencampuran I 

Daging ikan nila halus kemudian 
dicampur dengan air es sebanyak 120 ml, 

ditambahkan minyak goreng 300 ml, dan 
garam 120 g. 

6. Pencampuran II 

Adonan kemudian ditambah lagi 
dengan susu skim 300 g, tepung tapioka 600 

g, dan bumbu-bumbu seperti bawang putih 
75 g, lada 30 g, dan gula pasir 75 g yang 

dilakukan secara cepat. 
7. Pemanasan 

Adonan yang sudah tercampur rata 

kemudian dipanaskan selama 2 menit pada 
suhu 80o C. 

8. Pendinginan 
Adonan didinginkan  selama 3 menit 

untuk memberikan kondisi yang sesuai bagi 

pertumbuhan BAL Pemasakan II 
9. Pembagian per unit percobaan 

Adonan yang telah dingin dibagi per 
unit percobaan dengan berat masing-masing 

yaitu 30 g. 

10. Penambahan Kultur Starter 
Setelah dilakukan pembagian per unit 

percobaan kemudian ditambahkan 2% (0.6 
mL) kultur starter Lactobacillus plantarum 
pada masing masing adonan. 
11. Stuffing (Pengisian dalam selongsong) 

Sampel yang telah tercampur dengan 

BAL kemudian dimasukkan kedalam 
selongsong. 

12. Fermentasi 
Sosis yang telah dimasukkan ke dalam 

selongsong kemudian dilakukan proses 

fermentasi selama 48 jam pada suhu 37°C. 
13. Penyimpanan 

Sosis disimpan pada suhu 4oC selama 
16 hari dan dilakukan analisa sampel pada 

hari ke-0, ke-8  dan ke-16 yang meliputi 
analisa kadar air, kadar pH, organoleptik, total 

BAL dan total jamur. Untuk pengamatan 

visual jamur dilakukan setiap hari selama 
penyimpanan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mutu Kimia 

1. pH 

Perlakuan pengaruh jenis kemasan 

memberikan hasil yang tidak berbeda nyata 
terhadap pH sosis fermentasi ikan nila selama 

penyimpanan 16 hari dan dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 
Gambar 1. Grafik Pengaruh Jenis Kemasan 
terhadap pH Sosis Fermentasi Ikan Nila 

(Penyimpanan 16 Hari). 
 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 

Gambar 1 terlihat bahwa perlakuan jenis 
kemasan memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap nilai pH sosis 
fermentasi ikan nila selama penyimpanan 16 

hari. Menurut Sampurno (2006) pada suhu 
4˚C diduga jenis kemasan memiliki nilai 

permeabilitas atau laju transmisi O2 yang 

berbeda beda seperti kemasan Almunium foil 
memiliki nilai permeabilitas O2 yang paling 

rendah dibandingkan jenis kemasan yang 
lainnya yaitu sebesar 0-1 ml.25 

mic/m2.hari.atm, kemasan High Density 
Polyethylene memiliki nilai permeabilitas O2

 

sebesar 2868 ml.25 mic/m2.hari.atm dan 

kemasan Polyprophylene memiliki nilai 
permeabilitas O2

 sebesar 3340 ml.25 

mic/m2.hari.atm. Nilai permeabilitas O2
 dan 

H2O yang berbeda pada setiap jenis kemasan 

dapat mempengaruhi keadaan lingkungan di 

dalam kemasan dan kondisi produk, seperti 
kadar air, tekstur, bau dan nilai pH. 

Kondisi lingkungan di dalam kemasan 
dapat dimodifikasi, salah satunya dengan 

teknik Modified Atmosphere Storage (MAS). 

Teknik modifikasi atmosfer adalah 
pengubahan komposisi udara dengan 

pengurangan atau penambahan gas tertentu 
ke dalam udara normal. Pada prakteknya ada 

dua macam penyimpanan modifikasi atmosfer 

yaitu aktif dan pasif.  Dalam penyimpanan 
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modifikasi atmosfer pasif keseimbangan 
antara CO2 dan O2 didapat melalui pertukaran 

udara di dalam kemasan melalui film 

kemasan. Jadi keseimbangan yang diinginkan 
tidak dikontrol pada  awalnya  melainkan 

mengandalkan permeabilitas dari kemasan 
yang digunakan (Muslikhah, 2013). Dengan 

demikian, atmosfer di dalam kemasan sama 

dengan atmosfer di lingkungan. Kandungan 
stmosfer pada normalnya terdiri dari tiga gas 

utama yaitu  N2 78%, O2 21%, dan CO2 
0,04%. 

L. plantarum merupakan bakteri 
anaerob fakultatif, yang artinya dapat hidup 

dengan atau tanpa adanya O2. Jumlah total L. 
plantarum masing-masing kemasan tidak 
berbeda nyata, karena diduga kandungan 

udara dan nutrisi sosis fermentasi ikan nila 
setiap kemasan sana.  L. plantarum selama 

fermentasi akan menghasilkan asam laktat, 

sehingga diduga asam laktat yang dihasilkan 
dari proses fermentasi L. plantarum juga tidak 

berbeda nyata. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Prastyaharasti (2014) bahwa 

semakin banyak bakteri asam laktat yang 
tumbuh menyebabkan total asam meningkat 

dan nilai pH yang dihasilkan semakin rendah. 

Penurunan nilai pH sosis fermentasi ikan  nila 
dari penyimpanan 0 hari sampai 16 hari 

karena di dalamnya terkandung asam laktat 
yang terakumulasi sebagai akibat aktivitas L. 
plantarum yang bersifat homofermentatif 

yaitu hanya menghasilkan asam laktat saja 
sebagai hasil metabolisme (Cahyadi, 1999) 

Nilai pH sosis fermentasi ikan nila 
selama waktu penyimpanan 16 hari 

mengalami penurunan dari penyimpanan 0 

hari sampai pada waktu penyimpanan 16 hari. 
Berdasarkan penelitian Harmain (2012) 

menyatakan bahwa perubahan nilai pH sosis 
fermentasi ikan patin disebabkan terjadi 

proses fermentasi oleh bakteri asam laktat 
Lactobacillus plantarum untuk memproduksi 

asam laktat yang ditandai dengan 

menurunnya nilai pH. Perubahan nilai pH 
disebabkan adanya asam laktat yang 

dihasilkan dari metabolisme karbohidrat oleh 
bakteri asam laktat L. plantarum.  

 

2. Kadar Air 

Berdasarkan analisa statistik, perlakuan 

jenis kemasan memberikan hasil berbeda 

nyata pada penyimpanan 8 dan 16 hari, tetapi 
tidak berbeda nyata pada penyimpanan 0 hari 

terhadap kadar air sosis fermentasi ikan nila 
selama penyimpanan 16 hari dan dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik Pengaruh Jenis Kemasan 
terhadap Kadar Air Sosis Fermentasi Ikan Nila 

(Penyimpanan 16 Hari). 
 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 

Gambar 2 perlakuan jenis kemasan 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar air sosis fermentasi ikan nila 
pada penyimpanan 8 dan 16 hari, tetapi 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 
nyata pada penyimpanan 0 hari. Pada 

penyimpanan 8 hari, kemasan Polyethylene 
dan  Polyprophylene berbeda nyata dengan 
kemasan High Density Polyethylene, 
Aluminium foil dan kombinasi HDPE – 
Aliminium foil. Kemasan High Density 
Polyethylene berbeda nyata dengan kemasan 

Polyethylene dan Polyprophylene, tetapi tidak 
berbeda nyata dengan kemasan Aluminium 

foil dan kombinasi HDPE - Aluminium foil. 
Pada penyimpanan 16 hari, kemasan 

Polyethylene berbeda nyata dengan 
Polyprophylene, High Density Polyethylene, 
Aluminium foil dan kombinasi HDPE – 

Aliminium foil. Kemasan Polyprophylene 
berbeda nyata dengan Polyethylene, High 
Density Polyethylene , Aluminium foil dan 
kombinasi HDPE-aluminium foil. Kemasan 

High Density Polyethylene dan kombinasi 

HDPE-aluminium foil berbeda nyata dengan 
kemasan Polyethylene, Polyprophylene, dan 

Aluminium foil.  
Pada penyimpanan 0 hari, kadar air 

sosis tidak berbeda nyata diduga kandungan 

udara di dalam masing-masing kemasan sama 
dan belum terjadi proses desikasi 

(penguapan) pada suhu 4˚C. Menurut 
Tampubolon dkk., (1996) bahwa perubahan 

kadar air bandeng presto dipengaruhi oleh 
suhu dan waktu sterilisasi. Faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kadar air produk 

pangan menurut Johansyah dkk., (2014) yaitu 
modifikasi atmosfer, dimana konsentrasi CO2 

akan lebih tinggi daripada O2 pada proses 
pengemasan.  

Kadar air sosis fermentasi ikan nila 

pada penyimpanan 8 dan 16 hari mengalami 
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penurunan. Penurunan kadar air selama 
penyimpanan  disebabkan oleh beberapa hal 

di antaranya tercapainya pH isoelektrik 

protein miofibril yaitu sekitar 5,4-5.5 yang 
pada saat itu daya mengikat airnya minimum 

sehingga air dilepaskan dari protein miofibril 
(Cahyadi, 1999). Moniharapon (2013) juga 

menambahkan terjadinya penurunan kadar air 

sosis selama penyimpanan karena proses 
desikasi yaitu penguapan air pada suhu 

rendah. Selama proses pelepasan air dalam 
bentuk uap air, permeabilitas kemasan yang 

berbeda-beda sangat berpengaruh. Kemasan 
Polyethylene dan Polyprophylene memiliki 

permeabilitas uap air yang lebih tinggi 

dibandingkan High Density Polyethylene, 
Aluminium foil dan kombinasi HDPE-Aluminiun 

foil, sehingga laju pengeluaran uap air 
melewati kemasan akan lebih banyak.  

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

bahwa kadar air tertinggi dihasilkan oleh 
kemasan Aluminium foil yaitu 56.3% dan 

terendah oleh kemasan Polyethylene yaitu 
47.2%. Menurut Sampurno (2006) pada suhu 

4˚C diduga jenis kemasan memiliki nilai 
permeabilitas yang berbeda, yaitu Aluminium 

foil memiliki permeabilitas  uap air sebesar 0-

1 g/m2 pada suhu 30˚C sedangkan 
Polyethylene sebesar 16-20 g/m2 pada suhu 

30˚C. Menurut Badan Standarisasi Nasional 
(2013), SNI 7755:2013 tentang syarat mutu 

sosis ikan yaitu dengan kadar air maksimal 

68,0%, sehingga berdasarkan data yang 
didapatkan selama penyimpanan 16 hari oleh 

semua perlakuan terhadap nilai kadar air sosis 
fermentasi ikan nila masih sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. 

Mutu Organoleptik (Hedonik) 

1. Kenampakan 

 Perlakuan pengaruh jenis kemasan 

memberikan hasil berbeda nyata pada 
penyimpanan 8 dan 16 hari, tetapi tidak 

berbeda nyata pada penyimpanan 0 hari 

terhadap kenampakan sosis fermentasi ikan 
nila selama penyimpanan 16 hari dan dapat 

dilihat pada Gambar 3. 
 

 

 
Gambar 3. Grafik Pengaruh Jenis Kemasan 

terhadap Kenampakan (Hedonik) Sosis 

Fermentasi Ikan Nila (Penyimpanan 16 Hari). 
 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 
Gambar 3 terlihat bahwa jenis kemasan 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata pada penyimpanan 0 hari, tetapi 
berbeda nyata pada penyimpanan 8 dan 16 

hari. Pada penyimpanan 8 hari, kemasan 
Polyethylene, Polyprophylene, dan kombinasi 

HDPE-Aluminium foil berbeda nyata dengan 

kemasan High Density Polyethylene dan 
Aluminium foil. Jenis kemasan High Density 
Polyethylene dan Aluminium foil berbeda 
nyata dengan kemasan Polyethylene. Pada 

penyimpanan 16 hari, kemasan Polyethylene 
dan Polyprophylene berbeda nyata dengan 

kemasan High Density Polyethylene, 

Aluminium foil dan kombinasi HDPE-
Aluminium foil.  

Pada penyimpanan 0 hari, masing-
masing kemasan memiliki angka skala 

hedonik 6  dengan kriteria penalis agak suka 

terhadap kenampakan sosis yang berkisar 
kurang cemerlang sampai cemerlang spesifik 

produk. Hal ini dapat disebabkan karena 
bahan yang digunakan pada pembuatan sosis 

ikan nila yang sama sehingga kenampakannya 
sama.  

 Kenampakan sosis fermentasi ikan 

nila pada penyimpanan 8 hari dipengaruhi 
oleh jenis kemasan. Purata nilai kenampakan 

tertinggi pada jenis kemasan Aluminium foil 
sebesar 6.56, artinya panelis memberikan 

kriteria agak suka dengan kenampakan 

cemerlang spesifik prdouk dan purata 
terendah pada kemasan Polyethylene yaitu 

5.25, artinya panelis memberikan kriteria 
netral dengan kenampakan kurang 

cemerlang. Jenis kemasan memberikan 

pengaruh berbeda nyata terhadap 
kenampakan sosis fermentasi ikan nila pada 

penyimpanan 16 hari. Nilai purata tertinggi 
pada jenis kemasan Aluminium foil sebesar 

6.80 dengan kriteria suka dan kenampakan 
agak kusam sedikit lendir, sedangkan nilai 

purata terendah pada kemasan Polyethylene 



 

7 
 

yaitu 4.45 Polyethylene yaitu agak tidak suka 
dan kenampakan agak kusam sedikit lendir. 

Menurut Kusumawati (2012) L. 
plantarum menghasilkan H2O2 yang tinggi 
selama fermentasi, sehingga warna produk 

yang dihasilkan lebih berwarna kusam atau 
kurang cemerlang. Kenampakan yang kurang 

cemerlang atau kusam pada sosis ikan nila 

dapat disebabkan karena proses perebusan 
pada daging ikan nila dan proses fermentasi 

yang dilakukan. Menurut Moniharapon (2013) 
Perubahan nilai penampakan ditandai dengan 

adanya perubahan warna. Sosis ikan yang 
dihasilkan berwarna putih krem tetapi seiring 

bertambahnya waktu penyimpanan warna 

sosis menjadi putih kecoklatan, namun 
permukaan sosis masih terlihat halus dan 

menarik.  
 

2. Bau 

 Perlakuan pengaruh jenis kemasan 

memberikan hasil berbeda nyata pada 
penyimpanan 8 dan 16 hari, tetapi tidak 

berbeda nyata pada penyimpanan 0 hari 
terhadap bau sosis fermentasi ikan nila 

selama penyimpanan 16 hari dan dapat dilihat 
pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Grafik Pengaruh Jenis Kemasan 
terhadap Bau (Hedonik) Sosis Fermentasi 

Ikan Nila (Penyimpanan 16 Hari). 

 
Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan 

bahwa perlakuan jenis kemasan memberikan 
hasil yang berbeda nyata pada penyimpanan 

8 dan 16 hari, tetapi tidak berbeda nyata 

pada penyimpanan 0 hari. Nilai purata pada 
penyimpanan 0 hari berkisar antara 6.3 

sampai 6.65 dengan kriteria panelis agak suka 
sampai suka terhadap bau sosis fermentasi 

ikan nila yaitu kurang kuat spesifik jenis. Hal 
ini dapat disebabkan karena penggunaan 

bahan dan konsentrasi bahan yang digunakan 

dalam pembuatan sosis fermentasi ikan nila 
yang sama, sehingga bau yang dihasilkan 

pada hari ke 0 menghasilkan bau yang sama 
untuk semua perlakuan. 

 Penyimpanan 8 dan 16 hari, kemasan 
Polyethylene,  Polyprophylene, High Density 
Polyethylene dan kombinasi HDPE-Aluminium 

foil berbeda nyata dengan kemasan 
Aluminium  foil. Jenis kemasan Aluminium foil 

memiliki nilai purata tertinggi yaitu 6.45 
dengan kriteria panelis agak suka terhadap 

bau sosis fermentasi ikan nila yang kurang 

kuat speisfik jenis. Nilai purata terendah yaitu 
5.25 pada kemasan Polyprophylene dengan 

kriteria kesukaan panelis netral dengan bau 
dominan bumbu spesifik jenis kurang. 

Penyimpanan 16 hari, jenis kemasan 
Aluminum foil memiliki nilai purata 5.5 dengan 

kriteria agak suka terhadap bau sosis 

fermentasi ikan nila dengan bau dominan 
bumbu spesifik jenis kurang, sedangkan jenis 

kemasan Polyethylene memiliki nilai purata 
terendah yaitu 4.45 dengan kriteria agak tidak 

suka terhadap bau dominan bumbu spesifik 

jenis kurang. Menurut Sampurno (2006) pada 
suhu 4oC diduga jenis kemasan memiliki nilai 

permeabilitas atau laju transmisi O2 yang 
berbeda beda seperti kemasan Almunium foil 

memiliki nilai permeabilitas O2 yang paling 
rendah dibandingkan jenis kemasan yang 

lainnya yiatu sebesar 0-1 ml.25 

mic/m2.hari.atm, kemasan High Density 
Polyethylene memiliki nilai permeabilitas O2

 

sebesar 2868 ml.25 mic/m2.hari.atm dan 
kemasan Polyprophylene memiliki nilai 

permeabilitas O2 sebesar 3340 ml.25 

mic/m2.hari.atm. 
  Menurut Moniharapon (2013) semakin 

tinggi densitas kemasan plastik, maka daya 
permeabilitas bau yang dihasilkan suatu 

produk untuk berinteraksi keluar semakin 

rendah. Perlindungan terhadap nilai bau 
dimaksudkan supaya bau yang tidak 

diinginkan tidak dapat masuk melalui 
kemasan dan jangan sampai merembes 

keluar melalui kemasan tersebut. 
Prastyaharasti (2014) juga menambahkan bau 

yang dihasilkan berhubungan dengan tingkat 

produksi asam laktat yang dihasilkan semakin 
meningkat. Bau yang dihasilkan disebabkan 

oleh senyawa-senyawa volatil yang terbentuk 
sehingga menimbulkan aroma asam yang 

khas.  
 

3. Rasa 

Perlakuan pengaruh jenis kemasan 

memberikan hasil tidak berbeda nyata pada 
penyimpanan 0, 8 dan 16 hari terhadap rasa 

sosis fermentasi ikan nila selama 
penyimpanan 16 hari dan dapat dilihat pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5. Grafik Pengaruh Jenis Kemasan 

terhadap Rasa (Hedonik) Sosis Fermentasi 
Ikan Nila (Penyimpanan 16 Hari). 

 
Berdasarkan Gambar 5, perlakuan jenis 

kemasan memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata selama penyimpanan 16 hari. 
Hal ini diduga berdasarkan nilai pH yang 

dihasilkan sehingga menurut panelis rasa 
pada penyimpanan 0, 8 dan 16 hari untuk 

semua perlakuan memiliki rasa yang sama. 

Hasil yang tidak berbeda nyata dapat 
disebabkan karena konsentrasi bahan dan 

bakteri asam laktat yang ditambahkan untuk 
semua perlakuan sama.   

Berdasarkan penelitian Moniharapon 
(2013) bahwa perubahan nilai rasa sosis ikan 

terjadi pada hari penyimpanan ke-9 yang 

dikemas baik dengan polietilen maupun 
kombinasi wrapping plastic styrofoam. 

Dengan demikian kombinasi wrapping plastic 
styrofoam dan kantung polietilen dapat 

mempertahankan nilai rasa dalam jangka 

waktu yang sama. Penggunaan kemasan 
dapat mengontrol kerusakan yang disebabkan 

oleh lingkungan luar seperti pengaruh O2 dan 
CO2

 serta kehilangan dan penambahan rasa 

yang tidak diinginkan. 
Menurut Harmain dkk., (2012) rasa 

pada produk fermentasi daging selain 

disebabkan oleh asam laktat juga berasal dari 
senyawa dengan berat molekul rendah seperti 

peptida dan asam amino bebas, aldehid, asam 
organik dan amina yang dihasilkan dari 

proteolisis yang menghasilkan flavor (aroma 

dan rasa) pada sosis, tergantung pada 
aplikasi kultur, substrat karbohidrat, sumber 

protein daging dan senyawa aditif yang 
digunakan. Nisa dkk., (2016) mengemukakan 

dengan lama fermentasi 1 hari ini rasa asam 

yang terbentuk pada sosis masih tergolong 
sedikit asam sehingga masih dapat diterima 

oleh panelis, berbeda dengan lama fermentasi 
pada hari ke 2 dan hari ke 3. Dimana semakin 

lama fermentasi akan menyebabkan semakin 
turun nilai pH dan akan menyebabkan total 

asam semakin meningkat, sehingga dapat 

disimpulkan kalau rasanya juga semakin 

asam, sehingga tingkat kesukaan panelis 
terhadap rasa sosis fermentasi ikan nila 

rendah. 

  
4. Tekstur 

Perlakuan pengaruh jenis kemasan 

memberikan hasil berbeda nyata pada 
penyimpanan 8 dan 16 hari, tetapi tidak 

berbeda nyata pada penyimpanan 0 hari 
terhadap rasa sosis fermentasi ikan nila 

selama penyimpanan 16 hari dan dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Grafik Pengaruh Jenis Kemasan 

terhadap Tekstur (Hedonik) Sosis Fermentasi 

Ikan Nila (Penyimpanan 16 Hari). 
 

Berdasarkan Gambar 6, menunjukkan 
bahwa penyimpanan 0 hari memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

tekstur sosis ikan nila. Hal ini dapat 
disebabkan berdasarkan jumlah nilai kadar air 

yang dihasilkan oleh sosis ikan nila yang tidak 
berbeda nyata sehingga menghasilkan tekstur 

yang sama.  

 Penyimpanan 8 dan 16 hari 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap tekstur sosis fermentasi ikan nila. 
Hal ini dapat disebabkan jumlah kadar air 

yang dihasilkan oleh sosis fermentasi ikan nila 
berbeda nyata pada penyimpanan 8 dan 16 

hari. Pada penyimpanan 8 hari, nilai purata 

tertinggi dihasilkan oleh jenis kemasan 
Polyethylene sebesar 6.65 dan Polyprophylene 
6.60 dengan kriteria suka terhadap tekstur 
sosis fementasi ikan nila cukup padat dan 

kompak. Berbeda nyata dengan kemasan 

High Density Polyethylene, Aluminium foil 
serta kombinasi HDPE-Aluminium foil yang 

memiliki nilai purata 5.80, 5.75 dan 5.70 
dengan kriteria agak suka terhadap tekstur 

sosis fementasi ikan nila cukup padat dan 
kompak. Pada penyimpanan 16 hari,  

kemasan Polyethylene dan Polyprophylene 

memiliki nilai purata tertinggi dengan kriteria 
kesukaan panelis agak suka terhadap tekstur 

sosis fementasi ikan nila cukup padat dan 
kompak berbeda nyata dengan kemasan High 
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Density Polyethylene, Aluminium foil serta 
kombinasi HDPE-Aluminium foil.  

Perubahan nilai kesukaan panelis 

terhadap tekstur sosis fermentasi ikan nila 
dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti 

kadar air, pH, bahan tambahan sosis dan 
perlakuan pemanasan. Pada penyimpanan 8 

hari kemasan Polyprophylene memiliki kadar 

air 57.5% dan nilai pH terendah 3.69 
sedangkan kemasan Aluminium foil memiliki 

kadar air sebanyak 60.8% dan nilai pH 3.77. 
Kadar air dan pH berhubungan erat dengan 

pemebentukan tekstur sosis fermentasi ikan 
nila. Menurut Moniharapon (2013) kandungan 

air sangat berpengaruh terhadap tekstur 

(konsistensi bahan pangan). Pembebasan 
sejumlah air pada suatu produk pangan dapat 

mengakibatkan perubahan tekstur produk 
tersebut.  

Cahyadi (1999) mengemukakan bahwa 

semakin tingginya kekerasan sosis fermentasi 
disebabkan makin rendahnya kadar air sosis 

sehingga partikel-partikel penyusun sosis 
terutama daging dan lemak akan semakin 

rapat dan padat. Sifat kenyal sosis juga 
ditimbulkan oleh adanya kekompakan partikel 

penyusun sosis yang salah satunya 

disebabkan oleh aktivitas bakteri proteolitik. 
Mengenai hal ini, kehadiran asam laktat yang 

dihasilkan oleh bakteri dalam sosis fermentasi 
akan menyebabkan denaturasi protein daging 

sehingga tekstur sosis menjadi lebih kompak. 

Selain itu faktor lainnya yang berkontribusi 
terhadap tekstur adalah pemakaian tepung 

tapioka dan susu skim. Interaksi antara 
protein dan polisakarida pada bahan pangan 

berperan penting terhadap struktur dan 

stabilitas produk olahan. Sifat fungsional 
protein seperti solubilitas, pembentukan gel 

dan pembentukan emulsi akan dipengaruhi 
oleh interaksi dengan polisakarida (Harmain 

dkk., 2012). 
Berdasarkan penelitian Moniharapon 

(2013) bahwa pada kondisi udara yang 

lembab kemasan dengan densitas rendah 
lebih mampu mengontrol interaksi uap air 

yang berasal dari luar maupun dari dalam 
produk dibandingkan dengan kemasan yang 

memiliki densitas lebih tinggi. Menurut 

Sampurno (2006) Aluminium foil memiliki 
densitas tertinggi terhadap air dan uap air, 

sehingga terjadi kondensasi pada permukaan 
produk dalam ruang kemas. Aluminium foil 

cenderung lebih lambat dalam mengontrol 
uap air dari dalam kemasan keluar karena 

densitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan 

Polyethylene. Oleh karena itu sosis fermentasi 
ikan nila yang dikemas menggunakan 

Aluminium foil memiliki nilai purata terendah 
selama penyimpanan 16 hari. 

 

Mutu Mikrobiologi 

1. Total Bakteri Asam Laktat 

 Perlakuan pengaruh jenis kemasan 

memberikan hasil tidak berbeda nyata pada 
penyimpanan 0, 8 dan 16 hari terhadap total 

bakteri asam laktat sosis fermentasi ikan nila 
selama penyimpanan 16 hari dan dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Purata Pengaruh Jenis Kemasan  

terhadap Total Bakteri Asam 
Laktat Sosis Fermentasi Ikan Nila 

Selama Penyimpanan 16 hari 

Jenis Kemasan 

Log Total Bakteri Asam Laktat 
(CFU/g) 

Lama Penyimpanan (hari) 

0 8 16 

Polyethylene     6.06 5.95 5.76 

Polyprophylene   6.05 5.99 5.79 

High Density Polyethylene     6.00 5.98 5.75 

Aluminium foil 5.98 5.95 5.75 

Kombinasi HDPE- Aluminium foil 5.99 5.98 5.77 

 
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan 

pertumbuhan L. plantarum pada setiap jenis 

kemasan selama penyimpanan memberikan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

total bakteri asam laktat. Menurut Susilawati 
(2012) bahwa L. plantarum merupakan 

bakteri gram positif, tidak menghasilkan 

spora, anaerob fakultatif, koloninya dalam 
media segar berukuran 2-5 mm, tidak 

berfigmen dan baik tumbuh pada suhu 30-40 
°C. Bakteri L. plantarum merupakan bakteri 

homofermentatif. Penggunaan kemasan 
dengan teknik MAS pasif pada sosis 

fermentasi ikan nila diduga menyediakan 

kondisi lingkungan yang sama sebagai faktor 
ekstrinsik pada setiap kemasan yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan L. plantarum.  
 Moniharapon (2013) bahwa aktivitas 

air digunakan sebagai petunjuk akan adanya 

sejumlah air dalam bahan pangan yang 
dibutuhkan bagi pertumbuhan 

mikroorganisme. Novirisandi (2012) dalam 
Urbaya (2018) mengemukakan mikroba akan 

tumbuh dengan baik apabila susbtrat dan 
lingkungan untuk pertumbuhannya sesuai. 

Menurut Jay (2000) pertumbuhan mikroba 

dicapai melalui sintesis komponen seluler dan 
energi yang berasal dari nutrisi pangan. 

Menurut Sopandi dan Wardah (2014) faktor-
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

mikroba antara lain ketersediaan nutrien, 

aktivitas air, suhu, kelembaban relatif, pH, 
potensial redoks dan oksigen, gas atmosfer 

serta faktor implisit. 
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Selama penyimpanan 16 hari total 
bakteri asam laktat dalam hal ini L. plantarum 
mengalami penurunan. Penyebabnya diduga 

kandungan nutrisi yang tersedia pada sosis 
fermentasi ikan nila mulai berkurang yang 

diikuti oleh stabilitas metabolisme yang 
menurun berdasarkan fase pertumbuhannya. 

Pada proses fermentasi L. plantarum diduga 

berada pada fase lag atau menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya yang berbeda dari 

media MRSB saat penyegaran. Pada 
penyimpanan 0 hari, L. plantarum sudah pada 

tahapan perbanyakan diri (fase log) ditandai 
dengan pertumbuahannya yang mencapai 1,4 

× 106 CFU/g. Penyimpanan sampai hari ke-8, 

diduga bakteri masih berada pada fase 
stasioner yaitu jumlah bakteri yang masih 

aktiv melakukan metabolisme sama dengan 
jumlah bakteri yang mati. Kemudian 

penyimpanan sampai hari ke-16 L. plantarum 
diduga berada pada fase kematian. Selain itu, 
pertumbuhan L. plantarum disebabkan 

penyimpanan dilakukan pada suhu 4˚C. L. 
plantarum memilik suhu optimum 

pertumbuhan 30-40˚C dan minimum pada 
suhu 10˚C. Penyimpanan pada suhu 4˚C 

menyebabkan kemampuan metabolisme L. 
plantarum melambat atau bahkan terhenti. 

Harmain dkk., (2012) mengemukakan 

bahwa penggunaan bakteri asam laktat pada 
produk pangan fermentasi, bertujuan untuk 

meningkatkan karakteristik sensorik (flavor 

dan rasa), mempersingkat waktu fermentasi, 
dan mempertahankan mutu mikrobiologi 

(menghambat pembentukan bakteri patogen). 
Bakteri asam laktat berperan sebagai 

bioproteksi dan biopreservasi yang dapat 

meningkatkan keamanan sosis fermentasi 
daging disebabkan bakteri asam laktat 

memproduksi senyawa antimikroba 
bakteriosin. Bakteriosin berupa enterosin 

berperan sebagai antimikroba untuk 
pengawetan produk daging dan sayuran yang 

digunakan untuk menghambat bakteri 

patogen dan pembusukan makanan. Menurut 
FAO/WHO (2001) bahwa syarat produk 

makanan probiotik yang memberikan manfaat 
kesehatan bagi inang yakni memiliki jumlah 

bakteri asam laktat 106 – 108 CFU/g.  

  
2. Total Jamur 

Perlakuan pengaruh jenis kemasan 

memberikan hasil tidak berbeda nyata pada 
penyimpanan 0, 8 dan 16 hari terhadap total 

bakteri asam laktat sosis fermentasi ikan nila 
selama penyimpanan 16 hari dan dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Purata Pengaruh Jenis Kemasan  

terhadap Total Jamur Sosis 

Fermentasi Ikan Nila Selama 
Penyimpanan 16 hari 

Jenis Kemasan 

Total Jamur (CFU/g) 

Lama Penyimpanan (hari) 

0 8 16 

Polyethylene <1,0× 102
 <1,0× 102

 <1,0× 102
 

Polyprophylene <1,0× 102
 <1,0× 102

 <1,0× 102
 

High Density Polyethylene <1,0× 102
 <1,0× 102

 <1,0× 102
 

Aluminium foil <1,0× 102
 <1,0× 102

 <1,0× 102
 

Kombinasi HDPE- Aluminium foil <1,0× 102
 <1,0× 102

 <1,0× 102
 

 

Berdasarkan Tabel 2, total jamur 
selama penyimpanan 16 hari mengalami 

peningkatan namun pada semua perlakuan 
pertumbuhannya sangat rendah yaitu <1,0 × 

102 CFU/g. Penggunaan kemasan dengan 

teknik MAS pasif pada sosis fermentasi ikan 
nila diduga menyediakan kondisi lingkungan 

yang sama sebagai faktor ekstrinsik pada 
setiap kemasan yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan jamur. Selain itu, sosis 
fermentasi ikan nila diberikan perlakuan jenis 

kemasan yang mampu menghambat 

kontaminasi mikroorganisme dari luar dan 
menyebabkan jamur tidak tumbuh. Selain itu, 

penambahan L. plantarum sebagai mikroba 
yang paling dominan pada sosis fermentasi 

ikan nila memiliki fungsi pengawet alami 

karena mampu menghasilkan asam laktat dari 
hasil metabolismenya. Asam laktat yang 

terakumulasi menyebabkan pH media menjadi 
turun. Menurut Rollan dkk., (2010) asam 

laktat merupakan salah satu komponen dari 
bakteri asam laktat yang memiliki peran 

sebagai anti fungi sehingga dapat 

menghambat pertumbuhan jamur. 
 Faktor lain yang menyebabkan 

pertumbuhan jamur sangat rendah yaitu aw 
dan suhu. Berdasarkan penelitian Harmain 

dkk., (2012) pertumbuhan jamur pada sosis 

fermentasi ikan patin penyimpanan hari ke-16 
mencapai 6.12 Log CFU dengan nilai aw 0,79. 

Namun, pada sosis fermentasi ikan nila 
penyimpanan 16 hari pertumbuhan jamur 

sangat rendah yaitu <1,0 × 102 CFU/g diduga 

nilai aw sosis fermentasi ikan nila konstan < 
0,79. Selain itu, sosis fermentasi ikan nila 

disimpan pada refrigerator dengan suhu 4˚C 
yang mengkondisikan suhu berada di bawah 

suhu optimum pertumbuhan jamur. Menurut 
Siburian (2012) prinsip proses pendinginan 

dan pembekuan adalah mengurangi atau 

menghentikan sama sekali aktifitas penyebab 
pembusukan.  Terbukti bahwa penyimpanan 

sosis fermentasi ikan nila pada suhu 4˚C 
dapat menghampat pertumbuhan jamur. 
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KESIMPULAN 

 
Perlakuan jenis kemasan memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar 
air pada penyimpanan 8 hari dan 16 hari, 

tetapi memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap nilai pH pada 
penyimpanan 0 hari, 8 hari dan 16 hari. 

Perlakuan jenis kemasan memberikan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

kenampakan, bau dan tekstur sosis 

fermentasi ikan nila pada penyimpanan 0 hari, 
sedangkan pada penyimpanan 8 dan 16 hari 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap kenampakan, bau dan tekstur. 

Selama penyimpanan 0 hari, 8 hari dan 16 

hari memberikan pengaruh yang tidak 
berbeda nyata terhadap rasa sosis fermentasi 

ikan nila. Total bakteri asam laktat sosis 
fermentasi ikan nila sesuai dengan standar 

makanan probiotik yang ditetapkan FAO/WHO 
(2001) yakni memiliki jumlah bakteri asam 

laktat 106 – 108 CFU/g.  Total jamur sosis 

fermentasi ikan nila pada semua perlakuan 
jenis kemasan menunjukkan hasil dibawah 

ambang batas yaitu <1,0 × 102 CFU/g selama 
penyimpanan 16 hari. Jenis kemasan 

Aluminium foil adalah jenis kemasan yang 

direkomendasikan sebagai perlakuan terbaik 
berdasarkan tingkat kesukaan panelis 

terhadap parameter kenampakan dan bau 
dengan nilai skala 7 (suka) yang memenuhi 

syarat SNI 2346:2011.  
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