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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawetan yang berbeda
terhadap parameter yang diamati pada uji sensori dan untuk mengetahui uji mutu kimia
abon ikan cakalang (Katsuwanus pelamis) pada proses pengawetan yang berbeda.
Rancangan yang digunakan dalam percobaan ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan tiga perlakuan dan pengulangan sebanyak tiga kali. Perlakuan dalam penelitian ini
yaitu pemindangan, pengasapan, dan pengeringan. Parameter yang diamati yaitu uji sensori
(rupa, bau, rasa, dan tekstur). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan
analisis sidik ragam, perlakuan dengan proses pengawetan yang berbeda yaitu
pemindangan, pengasapan, dan pengeringan tidak menunjukan pengaruh yang nyata
terhadap kualitas sensori abon ikan cakalang (Katsuwanus pelamis), namun memiliki rerata
yang beragam pada masing-masing perlakuan. Perlakuan yang menunjukan kualitas abon
ikan terbaik yaitu perlakuan dengan pemindangan dengan nilai rupa 4, bau 5,33, rasa 5,33,
tekstur 4,55.
Kata Kunci : abon, ikan cakalang, pemindangan, pengasapan, pengeringan
Sensory Analysis of Cakalang Shredded Fish (Katsuwanus pelamis) With
Different Preservative Process (Boiled, Curing and Drying).
Abstract
The aims of this study were to know the effects of different preservative process on
the variables observed of sensory test and to know the chemistry test result of Cakalang
shredded fish (Katsuwanus pelamis) on different preservative process. This research used
Completely Random Design (CRD) with 3 treatments and 3 repetitions. The treatments of
this study were boiled, curing, and drying. The observed variables were sensory test
including appearance, smell, taste, and texture. The results of this study showed that the
treatments with different preservative process were low-water cooking, curing, and drying,
not significantly affected on the sensory of Cakalang shredded fish (Katsuwanus pelamis),
but every treatment had assorted average value. The best treatment that showed the good
quality of shredded fish was boiled with appearance value 4 (like), smell 5,33 (very like),
texture value 4,55 (like).
Keywords: shredded meat, sensory test, boiled, curing, drying
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PENDAHULUAN
Laut dan nelayan tidak dapat
dipisahkan dari Indonesia, dengan luas
Indonesia yang sekitar 75% adalah laut
maka tidak heran banyak masyarakat
Indonesia khususnya pesisir menjadikan
ikan sebagai sumber penghasilan hidup
mereka. Dengan potensi sumber daya
kelautan yang tinggi, maka sumber daya
alam ini mampu menjadi penggerak
pertumbuhan
ekonomi
nasional.
Sayangnya, ikan tidak dapat segar
dengan
lama
dan
akhirnya
mempengaruhi
kualitas
ikan-ikan
tersebut (Ismail dan Putra, 2017).
Salah satu jenis ikan yang
bernilai ekonomis adalah ikan Cakalang.
Ikan cakalang atau skipjack tuna
merupakan hasil perikanan jenis pelagis.
Ikan cakalang berukuran sedang dari
familia Scombridae (tuna) adalah satusatunya spesies dari genus Katsuwonus.
Ikan berukuran terbesar, panjang
tubuhnya bisa mencapai 1 m dengan
berat lebih dari 18 kg. Cakalang yang
banyak tertangkap berukuran panjang
sekitar 50 cm (Suara et al., 2014).
Selain mudah busuk ikan cakalang
juga dapat memproduksi skombrotoksin
atau disebut juga histamin yang timbul
akibat penanganan pasca penangkapan
yang tidak baik biasanya karena proses
pengawetan yang tidak memadai. Proses
Pembusukan ikan disebabkan oleh
aktivitas bakteri dan perubahan kimia
yang terurai pada tubuh ikan setelah
mati. Oleh karena itu mutu olahan ikan
sangat tergantung pada mutu bahan
mentahnya (Warintek, 2010).
Mutu olahan ikan yang baik berasal
dari mutu bahan mentah yang segar dan
belum mengalami proses pembusukan,
tetapi mutu olahan yang buruk berasal
dari mutu bahan mentah yang tidak segar
dan telah mengalami proses penguraian
senyawa-senyawa didalam tubuh ikan
sehingga mutu olahan menjadi turun.
Untuk mencegah hal itu terjadi maka
diperlukan pengolahan dan pengawetan
http://ojs.uho.ac.id/index.php/jfp
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(Adawiyah, 2008).
Pengolahan
dan
pengawetan
merupakan usaha untuk meningkatkan
kualitas dan daya awet produk perikanan
pasca panen. Tujuan dari pengolahan
dan pengawetan ikan pada prinsipnya
adalah usaha untuk mengatasi kelebihan
hasil
produksi
dan
sekaligus
mempertahankan kualitas ikan sebelum
dipasarkan
ataupun
dikonsumsi,
meningkatkan nilai jual ikan, sebagai
bahan diversifikasi makanan dan untuk
memperpanjang masa simpan ikan
(Afrianto, 2011). pengawetan yang
dilakukan
adalah
pemindangan,
pengasapan dan pengeringan.
Pemindangan merupakan upaya
pengawetan dan pengolahan ikan yang
menggunakan teknik penggaraman dan
pemanasan. Prinsip dasar pemindangan
adalah membunuh atau mengurangi
bakteri melalui pemanasan, penambahan
garam dapat menghambat pertumbuhan
bakteri yang tersisa pada ikan, terjadinya
pengurangan kadar air pada daging ikan.
Pengasapan dapat didefinisikan
sebagai proses penetrasi senyawa volatil
pada ikan yang dihasilkan dari
pembakaran yang dapat menghasilkan
produk dengan rasa dan aroma spesifik
umur simpan yang lama karena aktivitas
anti bakteri, menghambat aktivitas enzim
pada ikan sehingga dapat mempengaruhi
kualitas ikan asap. Senyawa kimia dari
asap kayu umumnya berupa fenol (yang
berperan sebagai antioksidan) asam,
organik, alkohol, karbonil, hidrokarbon
dan senyawa nitrogen seperti nitro
oksidan, aldehid, keton, eter, yang
menempel
pada
permukaan
dan
selanjutnya menembus kedalam ikan
(Isamu, 2012).
Pengeringan merupakan proses
pemindahan panas dan uap air secara
simultan, yang memerlukan energi untuk
menguapkan kandungan air yang
dipindahhkan dari permukaan bahan.
Selain itu, tujuan dari pengeringan
adalah untuk meningkatkan daya tahan
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bahan, memperbaiki cita rasa bahan dan
mempertahankan kandungan nutrisi
bahan (Achanta dan Okos, 2010). Selain
pengawetan, pengolahan dapat dilakukan
dari pengawetan contohnya adalah abon
ikan.
Abon
umumnya
memiliki
komposisis gizi yang cukup baik dan
seimbang karena umumnya terbuat dari
daging seperti ikan. Abon ikan yang
diolah mempunyai tujuan menambahkan
keanekaragaman
pangan
yang
berkualitas
tinggi,
tahan
selama
penyimpanan, meningkatkan nilai jual,
dan meningkatkan daya guna bahan
mentahnya. Untuk mengetahui tingkat
kesukaan
produk
abon
maka
dilakukanlah uji sensori.
Uji sensori merupakan pengujian
sensori
yang
dilakukan
untuk
menentukan tingkat penerimaan panelis
terhadap suatu produk. Pengujian ini
digunakan
untuk
menghasilkan,
mengukur,
menganalisis
dan
menginterpretasikan reaksi terhadap
karakteristik pangan dan bahan pangan
yang diterima oleh indera penglihat,
pencium, perasa dan peraba dengan
menggunakan skala tertentu.
Berdasarkan uraian diatas perlu
lakukan suatu penelitian tentang uji mutu
abon ikan cakalang (Katsuwanus
pelamis) dari pengawetan yang berbeda
(pemindangan,
pengasapan
dan
pengeringan)
BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang akan digunakan pada
penelitian ini adalah Ikan Cakalang
(Katsuwonus pelamis), minyak goreng,
dan bumbu lainnya aluminium foil,
label, arang, heksan, NaCl, H2SO4, HCl,
NaOH, aquadest, larutan blanko dan
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kertas saring.
Metode pembuatan abon
Berdasarkan penelitian ini proses
pembuatan abon adalah ikan cakalang
dibersikan pada tiap-tiap perlakuan maka
dilakukan
pengawetan
seperti
pemindangan,
pengasapan
dan
pengeringan setelah itu pemisahan daging
putih, tulang, daging merah dan kulitnya.
Kemudian disuwir-suwir, ditimbang
sebanyak 300 g setiap perlakuan. Lalu
digoreng atau ditumis, masukkan bumbubumbu yang sudah disiapkan sampai
tercampur rata hingga masak dilakukan
pengepresan untuk mengurangi kadar air
atau
minyak
yang
terkandung
didalamnya sampai kering menjadi abon
Analisis sensori
Uji sensori merupakan cara untuk
mengetahui respon panelis terhadap
produk abon ikan cakalang (Katsuwanus
pelamis). Uji sensori dilakukan dengan
empat parameter meliputi rupa, bau, rasa
dan tekstur, karena tingkat kesukaan
konsumen terhadap suatu produk
dipengaruhi rupa, bau, rasa dan
rangsangan mulut (Laksmi, 2012)
pengujian organoleptik yang dilakukan
menggunakan 30 panelis. Skor penilaian
panelis yaitu 7: sangat suka, 6: suka, 5:
agak suka , 4: biasa, 3: agak suka, 2 :
tidak suka, 1:sangat tidak suka.
Analisis data
Untuk
mengetahui
pengaruh
perlakuan terhadap parameter yang
diamati maka akan dilakukan analisis
ragam (ANOVA) dan jika terdapat
perbedaan antar perlakuan maka akan
dilanjutkan dengan uji DMRT pada
tingkat kepercayaan 95% (α=0,05).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Rekapitulasi hasil analisis ragam produk abon ikan cakalang (Katsuwanus pelamis)
terhadap penilaian uji sensori yang meliputi rupa, bau, tekstur dan rasa disajikan pada Tabel
1.
Tabel 1. Rekapitulasi analisis ragam uji mutu abon ikan cakalang (Katsuwanus pelamis)
dari pengawetan yang berbeda (pemindangan, pengasapan dan pengeringan).
Variabel Pengamatan
Hasil Uji F
Uji sensori
Rupa
tn
Bau
tn
Tekstur
tn
Rasa
tn
Keterangan: tn = Berpengaruh tidak nyata

Rerata Nilai
Kesukaan Panelis

Uji Sensori
Rupa
Hasil pengamatan uji sensori rupa abon ikan cakalang (Katsuwanus pelamis) disajikan
pada Gambar 1. Berdasarkan hasil analisis ragam pada perlakuan pemindangan,
pengasapan dan pengeringan pada uji sensori rupa tidak memberikan pengaruh tidak nyata

10.0
0
0.0
0

Uji Sensori
6
4
Rupa
Pemindang
an

4,3
3

Pengasap
an

Pengering
an

Gambar 1. Histogram rerata uji sensori rupa abon ikan cakalang. Nilai Skor Sheet 7: sangat
suka, 6: suka, 5: agak suka , 4: biasa, 3: agak suka, 2 : tidak suka, 1:sangat
tidak suka.
Bau

Rerata Nilai
Kesukaan
Panelis

Hasil pengamatan uji sensori bau abon ikan cakalang (Katsuwanus pelamis) disajikan
pada Gambar 2. Berdasarkan hasil analisis ragam pada perlakuan pemindangan,
pengasapan dan pengeringan pada uji sensori bau tidak berpengaruh nyata.

10.0
0
0.0
0
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Uji Sensori
Bau
5,3
3
Pemindang
an

5

3,6
7

Pengasap
an

Pengering
an

71

Analisis sensori abon ikan cakalang (Katsuwonus, Kobajashi et al.,

J. Fish Protech 2018, Vol. 1 No. 2

Gambar 2. Histogram rerata uji sensori bau abon ikan cakalang. Nilai Skor Sheet 7: sangat
suka, 6: suka, 5: agak suka , 4: biasa, 3: agak suka, 2 : tidak suka, 1:sangat
tidak suka.

rata Nilai Kesukaan
Panelis

Hasil pengamatan uji sensori rasa abon ikan cakalang (Katsuwanus pelamis)
disajikan pada Gambar 3. Berdasarkan hasil analisis ragam pada perlakuan pemindangan,
pengasapan dan pengeringan pada uji sensori rasa tidak berpengaruh nyata.
Uji Sensori
Rasa
5,3

10.0
0
0.0
0

3,6
6

3

Pemindang
an

Pengasap
an

3,
5
Pengering
an

Rerata Nilai Kesukaan Panelis

Rerata Nilai
Kesukaan Panelis

Gambar 3. Histogram rerata uji sensori rasa abon ikan cakalang. Nilai Skor Sheet 7: sangat
suka, 6: suka, 5: agak suka , 4: biasa, 3: agak suka, 2 : tidak suka, 1:sangat
tidak suka.
Tekstur
Hasil pengamatan uji sensori tekstur abon ikan cakalang (Katsuwanus pelamis)
disajikan pada Gambar 4. Berdasarkan hasil analisis ragam pada perlakuan pemindangan,
pengasapan dan pengeringan pada uji sensori tekstur tidak memberikan pengaruh tidak
nyata.
Uji Sensori Tekstur

4,3

4

4.5
4
3.5
Pemindangan

4

Pengasapan

Pengeringan

Gambar 4. Histogram rerata uji sensori tekstur abon ikan cakalang. Nilai Skor Sheet 7:
sangat suka, 6: suka, 5: agak suka , 4: biasa, 3: agak suka, 2 : tidak suka,
1:sangat tidak suka.
Pembahasan
Abon ikan merupakan salah satu
bentuk olahan yang umum dilakukan
untuk memperpanjang masa simpan.
Umumnya abon ikan ini dibuat dari
daging ikan yang disuwir-suwir dan
ditambahkan bumbu kemudian dilakukan
penggorengan. Proses ini diharapkan
sebagai alternatif lain dalam penyajian,
selain karena non kolesterol, praktis, juga
rasanya disukai karena ditambahkan
http://ojs.uho.ac.id/index.php/jfp

bumbu- bumbu. Abon ikan ini juga dapat
dijadikan sebagai salah satu alternatif
keanekaragaman/diversifikasi
pangan
(Pakaya, 2015).
Uji Sensori
Rupa
Rupa
merupakan
salah
satu
parameter yang penting dalam menilai
tingkat
penerimaan
konsumen.
Konsumen dalam menilai produk adalah
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melihat rupa/bentuk produknya (Alik, et
al., 2014).
Hasil penilaian uji sensori menunjukkan
bahwa rupa yang dihasil dari abon ikan
cakalang dengan perbedaan perlakuan
memiliki penilaian yang berbeda-beda.
Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan
bahwa nilai rerata uji sensori terhadap
rupa abon ikan cakalang yang tertingngi
pada perlakuan pengasapan yaitu 6
sedangkan yang terendah adalah pada
perlakuan pemindangan dengan rerata
yaitu 4. Hal ini diduga dipengaruhi oleh
proses penggorengan pada proses
penggorengan akan terjadi perubahan
warna menjadi kuning kecoklatan seperti
pada produk abon umumnya. Didukung
dengan pernyataan (Istka, 2012) bahwa
warna kuning kecoklatan yang terjadi
selama proses penggorengan akibat reaksi
Maillard diawali dengan reaksi gugus
amino pada asam amino, peptida atau
protein dengan gugus hidroksil glikosidik
pada gula. Selain itu, faktor yang
mempengarui warna yang dihasilkan
tergantung dari suhu dan lama
penggorengan yang dilakukan (Kaopaha,
2009). Semakin lama waktu yang
digunakan dalam penggorengan yang
menyebabkan proses oksidasi pada
produk
sehingga
menyebabkan
perubahan warna menjadi gelap dan akan
mempengaruhi warna hasil penggorengan
(Limbangon, 2007). Ketaren (1986)
menyatakan bahwa timbulnya warna pada
permukaan bahan disebabkan oleh reaksi
browning atau reaksi maillard. Tingkat
intensitas warna ini tergantung dari lama
dan suhu penggorengan dan juga
komposisi kimia pada permukaan luar
bahan pangan .
Bau
Bau
makanan
umumnya
menggambarkan
kelezatan
bahan
makanan dan banyak berhubungan
dengan indra penciuman. Senyawa
beraroma sampai kejaringan pembau
dalam lubang hidung, bersama-sama
dengan udara (Winarno, 2008).
http://ojs.uho.ac.id/index.php/jfp
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Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan
bahwa nilai uji sensori bau rerata produk
abon ikan cakalang yaitu pada perlakuan
pemindangan yaitu 5,33, pengasapan
yaitu 5 pengeringan yaitu 3,67. Pada
perlakuan pemindangan memiliki nilai
tertinggi karena aroma khas dari abon
ikan cakalang. Hal ini diduga karena
bumbu yang digunakan. Didukung
dengan pernyataan (Mustar) bahwa
Aroma dari abon ikan dipengaruhi dari
bumbu-bumbu
yang
digunakan
sedangkan faktor lain yang mempegaruhi
dari proses penggorengan. Selama proses
penggorengan akan terbentuk senyawa
volatile akibat degradasi bahan pangan
oleh panas.
Perlakuan terendah pada pengeringan
yaitu 3,67. Hal ini diduga karena pada
saat pengeringan ikannya kurang kering
hingga menyebabkan bau tengik.
Didukung dengan penelitian Riansyah et
al., (2013) pada ikan sepat siam yang
dikeringkan pada suhu 500C mengalami
oksidasi lemak sehingga menimbulkan
ketengikan
yang
nantinya
akan
menimbulkan bau tambahan pada produk.
Menurut Winarno (1995), kerusakan
lemak yang utama adalah timbulnya bau
dan rasa tengik yang disebut proses
ketengikan. Hal ini disebabkan oleh
oksidasi radikal asam lemak tidak jenuh
didalam lemak.
Rasa
Rasa ialah sesuatu yang diterima
oleh lidah. Dalam pengindraan cecapan
dibagi empat cecapan utama yaitu manis,
pahit, asam dan asin serta ada tambahan
respon bila dilakukan modifikasi (Zuhra,
2006).
Hasil uji sensori yang dilakukan
terhadap rasa abon ikan cakalang dengan
tiga perlakuan yang berbeda memperoleh
nilai yang berdeda. Berdasarkan hasil
analisa uji sensori rasa produk abon ikan
cakalang pada perlakuan pemindangan
memiliki nilai tertinggi yaitu 5,33
sedangkan perlakuan yang memiliki nilai
terendah adalah Pengeringan. Hal ini
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diduga proses pengolahannya. Sesuai
dengan penelitian Mustar (2013)
menyatakan bahwa pengolahan dengan
cara pemindangan dapat mengurangi rasa
dan flavour yang tidak disukai karna akan
terjadi proses pematangan daging. Dalam
proses pemindangan selain terjadi proses
pemasakan daging dan denaturasi protein
juga akan terjadi pengeluaran senyawasenyawa yang bersifat volatile yang akan
diuapkan bersama dengan uap air yang
keluar selama pemindangan yang
umumnya akan mempengaruhi flavour
dan cita rasa dari ikan segar (Anon,
2010).
Menurut Winarno (2002), kandungan
lemak yang tinggi akan menambah cita
rasa gurih pada abon. Sesuai dengan
pernyataan (Ketaren, 1986) bahwa rasa
gurih ini diperoleh karena selama proses
penggorengan, sebagian minyak masuk
ke dalam bahan pangan dan mengisi
ruang kosong yang pada mulanya diisi
oleh air.
Menurut Pakaya et al., (2015),
sejumlah senyawa mampu memperkuat
aroma dan rasa makanan, misalnya
senyawa asam amino terutama glutamat.
Adanya interaksi komponen rasa lain
dengan komponen utama rasa primer
mungkin dapat meningkatkan intensitas
rasa atau menurunkan intensitas rasa
(taste compensation) (Winarno, 2008).
Didukung dengan Galla et al., (2012),
selain dari bumbu, rasa yang enak juga
dikarenakan kandungan asam amino
glutamate yang tinggi yang terkandung
dalam ikan cakalang yaitu 118,54 mg/g
protein. Hal inilah yang memyebabkan
rasa ikan cakalang dapat diterima dengan
baik pada semua kalangan usia. Menurut
Reineccius (2006) bahwa asam glutamate
yang terdapat dalam makanan cita rasa
yang khas atau yang biasa dikenal dengan
umami.
Tekstur
Tekstur merupakan salah satu
parameter dalam pengujian sensori yang
http://ojs.uho.ac.id/index.php/jfp
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dapat dirasakan melalui kulit ataupun
dalam indra pengecap.Tekstur merupakan
salah satu hal yang membedakan abon
ikan dengan produk perikanan lainnya
yaitu berupa serat-serat yang lembut
(Sultoniyah et al., 2013).
Berdasarkan Gambar 4 uji sensori
produk abon ikan cakalang memiliki nilai
yang berbeda-beda. Nilai yang tertinggi
terdapat pada perlakuan pemindangan
yaitu 4,33 sedangkan perlakuan terendah
pengasapan dan pengeringan mempunyai
nilai yang sama yaitu 4. Adapun hasil
analisis sidik ragam yang dilakukan pada
tiga perlakuan tidak berpengaruh nyata.
Hal
ini
diduga
karena
proses
penggorengan. Sesuai dengan pernyatan
(Pakaya, 2015) bahwa pada proses
penggorengan, kulit terluar bahan akan
mengkerut sebagai akibat dari dehidrasi
selama proses pengeringan dan akan
membentuk pori-pori dibagian dalam
bahan pangan yang ditinggalkan oleh air
yang diuapkan. Selain itu proses
pengurangan kadar air akan semakin
cepat, selain karena pengaruh panas,
tekstur abon juga dipengaruhi dari bentuk
daging ikan yang disuwir sehingga
permukaan bahan lebih luas dan ukuran
bahan
yang
dikeringkan
akan
mempermudah proses pengeluaran air
dalam bahan dan menjadikan produk
memiliki tekstur yang lebih kering. Hal
ini sesuai pernyataan Tjahyadi (2011)
bahwa
faktor-faktor
utama
yang
mempengaruhi kecepatan pengeringan
adalah sifat fisik dan kimia dari produk
(bentuk, ukuran, komposisi dan kadar
air). Menurut De Man (1997), bahwa
tekstur merupakan penginderaan yang
dihubungkan dengan rabaan atau
sentuhan dan ciri yang paling sering
diacuh adalah kekerasan dan kandungan
air. Hal ini juga sesuai pernyataan
Mellema (2003), bahwa dalam proses
pengeringan, semakin banyak pori-pori
yang terbentuk dengan pengeluaran uap
air dalam bahan pangan maka produk
akan semakin kering dan renyah.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan
maka dapat disimpulkan pengawetan
yang berbeda berbengaruh tidak nyata
terhadap uji sensori pada rupa, bau,
tekstur dan rasa pada perlakuan
pemindangan yaitu 4, 5,33, 4,33 dan
5,33, perlakuan pengasapan yaitu 6,
5, 3,66 dan 4 dan perlakuan
pengeringan 4,33, 3,67, 3.67 dan 4.
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