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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung memiliki potensi perikanan laut

yang tinggi, yaitu 14.298,6 ton/tahun (BPS Provinsi Lampung, 2013). Kabupaten

Tulang Bawang memiliki 1.408 industri rumah tangga perikanan dan produksi

penangkapan ikan dari laut adalah sebesar 16.280,19 ton. Potensi perikanan Tulang

Bawang juga ditunjukkan dari produksi ikan olahan yang mencapai 1.500 ton per

tahun, antara lain yang terdiri dari ikan kering, ikan asap, ikan asin dan terasi.

Kabupaten Tulang Bawang memiliki 15 Kecamatan. Salah satu kecamatan yang

memiliki sentra pengolahan hasil perikanan adalah Kecamatan Dente Teladas (BPS

Provinsi Lampung, 2013). Sebagian besar tangkapan ikan diolah menjadi ikan asin,

ikan asap dan terasi.

Industri pengolahan makanan dari bahan baku ikan laut menjadi salah satu sektor

yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan

peluang bekerja dan meningkatkan pendapatan. Hasil perikanan dan makanan

olahan berbahan baku ikan merupakan komoditas yang memiliki pasar domestik

dan ekspor cukup besar nilainya. Industri pengolahan ikan dapat diklasifikasikan

dalam 6 kelompok, yaitu 1). Industri pengalengan ikan, 2). Industri
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penggaraman/pengeringan ikan, 3). Industri pengasapan ikan, 4). Industri

pembekuan ikan, 5). Industri pemindangan ikan, 6). Industri pengolahan

pengawetan lainnya (tepung ikan, tepung udang, rumput laut, trasi, petis dan

sejenisnya (Adawyah, 2006). Produk olahan ikan memerlukan perbaikan proses

pengolahan agar mutu produk menjadi meningkat sehingga diharapkan dapat

meningkatkan mutu produk dan meningkatkan pendapatan sehingga memberikan

konstribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Ikan merupakan produk pangan yang perlu dicermati tingkat keamanan pangannya

karena sebagian besar produsen produk olahan ikan berskala rumah tangga dengan

tingkat pengetahuan yang sedikit mengenai keamana pangan. Selain itu ikan dan

hasil tangkapan laut lainnya memiliki kadar protein yang cukup tinggi (±20%) dan

kadar air yang tinggi sehingga memiliki potensi mengalami kebusukan lebih cepat.

Oleh karena itu diperlukan proses pengawetan seperti penggaraman, pengeringan,

pengasapan dan fermentasi (Adawyah, 2006). Proses pengawetan tersebut banyak

dilakukan oleh industri-industri skala kecil dan menengah yang belum memiliki

pengetahuan mengenai tingkat keamanan pangan produk olahan ikan yang harus

dipenuhi. Keamanan produk olahan ikan diatur dalam PP no 28 tahun 2004 tentang

keamanan, mutu dan gizi pangan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas

Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan serta UU No. 45 tahun

2009 tentang Perikanan.

Jenis cemaran yang banyak terjadi  pada produk hasil perikanan adalah cemaran

mikroba dan cemaran kimiawi. Cemaran mikroba antara lain oleh Escherichia coli,
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Salmonella sp dan Vibrio cholerae yang tergolong mikroba patogen yang

berbahaya bagi kesehatan manusia. Cemaran kimia adalah cemaran dalam

makanan yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan

membahayakan kesehatan manusia.  Contoh cemaran kimia adalah cemaran logam

berat, cemaran mikotoksin, cemaran antibiotik, cemaran sulfonamida atau cemaran

kimia lainnya (BPOM, 2005). Cemaran yang paling sering dijumpai adalah

cemaran logam timbal (Pb) yang berasal dari perairan sumber tangkapan ikan yang

telah tercemar logam berat dan bahan tambahan ilegal seperti formalin.  Kecamatan

Dente Teladas merupakan kecamatan yang memiliki ksentra industri produk

perikanan dan memiliki hasil tangkapan sebesar 14.298,6 ton/tahun.  Produk olahan

ikan yang dihasilkan adalah ikan asin, ikan asap dan terasi.

Proses produksi olahan ikan di Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki standar

pengolahan yang baku dan secara umum masih bersifat tradisional sehingga perlu

dikaji mengenai keamanan pangan terhadap produk hasil olahan ikan terutama di

daerah yang memiliki potensi perikanan yang tinggi seperti di Kabupaten Tulang

Bawang. Untuk memastikan tingkat keamanan pangan terutama produk olahan

ikan asin, ikan asap dan terasi yang banyak beredar di Lampung perlu kajian lebih

lanjut.  Pada penelitian ini dilakukan kajian cemaran Pb, formaldehid dan mikroba

untuk mengetahui keamanan dan mutu produk ikan asin kepala batu, ikan asap dan

terasi.
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B. Tujuan Penelitian

1. Menentukan profil cemaran logam timbal (Pb) pada produk ikan asin kepala

batu, ikan asap dan terasi di Kecamatan Dente Teladas.

2. Menentukan profil cemaran formaldehid pada produk ikan asin kepala batu, ikan

asap dan terasi di Kecamatan Dente Teladas.

3. Menentukan profil cemaran mikroba pada produk ikan asin kepala batu, ikan

asap dan terasi di Kecamatan Dente Teladas.

C. Kerangka Pemikiran

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah

pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Menurut

penjelasan SNI 7387:2009, Pangan yang tidak layak dikonsumsi oleh manusia

adalah pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat

merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, pangan yang

mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan,

pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau

proses produksi pangan, pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk,

tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau

berasal dari bangkai.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pencemaran pada produk ikan asin, ikan

asap dan terasi adalah kondisi perairan yang tercemar dan proses pengolahan yang
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tidak higienis. Perairan laut sering tercemar oleh komponen-komponen anorganik

antara lain berbagai logam berat yang berbahaya. Beberapa logam berat tersebut

banyak digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari dan secara langsung maupun

tidak langsung dapat mencemari lingkungan dan apabila sudah melebihi batas yang

ditentukan berbahaya bagi kehidupan. Logam-logam berat yang berbahaya yang

sering mencemari lingkungan antara lain merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (As),

kadmium (Cd), khromium (Cr), dan nikel (Ni). Logam-logam berat tersebut

diketahui dapat terakumulasi di dalam tubuh ikan yang hidup pada perairan

tercemar, dan tetap tinggal dalam jangka waktu lama sebagai racun (Supriyanto et

al. , 2007).

Logam-logam pencemar masih dapat ditoleransi oleh tubuh hingga batasan tertentu.

Menurut SNI 7387:2009 tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam

pangan segar dan olahan, jumlah maksimal logam pencemar yang diijinkan

terkandung dalam produk olahan ikan, yaitu As (1,0 mg/kg), Cd (1,0 mg/kg), Hg

(0,5 mg/kg) dan Pb (0,3 mg/kg). Jika produk olahan ikan mengandung logam

melebihi jumlah maka produk tersebut tidak layak untuk konsumsi karena

menyebabkan efek negatif dalam jangka panjang pada tubuh manusia.

Cemaran mikroba pada produk perikanan disebabkan oleh kandngan gizi yang

terdapat pada ikan dan kondisi pengolahan yang kurang higienis. Menurut SNI 01-

2729-1991 bahwa batas maksimal TPC (Total Plate Count) pada produk olahan

hasil perikanan adalah 5 x 105 koloni/gram. Pada penelitian Faridz et al. (2007)

jumlah Escherichia coli yang terdapat pada ikan teri nasi setelah diolah pada salah

satu produsen di Kabupaten Sumenep Madura, yaitu 18.000 koloni per gram
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sampel. Selain itu jumlah E. coli pada produk ikan asap mencapai 2,3 MPN per g

sampel pada produk ikan asap di salah satu unit pengolahan ikan di Bandarharjo,

Semarang. Susianawati (2006) juga telah melaporkan bahwa TPC dari ikan asin di

Kabupaten Kendal Semarang mencapai 3,4 x 103 – 9,7 x 103 kol/g dan masih

dibawah batas maksimal dari SNI 01-2729-1991.

Cemaran bahan kimia seperti formalin, biasanya disebabkan karena ketidaktahuan

produsen atau kesengajaan dari produsen untuk meningkatkan daya simpan produk

olahan ikan. Sainuddin (2012) melaporkan bahwa terasi yang diolah secara

tradisional mengandung logam Selenium (Se) sebesar 0,4 mg/kg dan Merkuri (Hg)

sebesar 0,005 mg/kg. Pada penelitian Habibah (2013), 9 dari 41 sampel ikan asin

di beberapa pasar tradisional Kota Semarang yang telah diuji positif mengandung

formalin.

Penerapan sistem keamanan pangan nasional perlu didukung berbagai pihak, baik

produsen, pemerintah maupun konsumen. Penelitian ini merupakan identifikasi

mengenai ada atau tidaknya cemaran logam pada produk ikan asin, ikan asap dan

terasi di kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Pemilihan

Kecamatan Dente Teladas karena lokasi tersebut memiliki sentra pengolahan ketiga

jenis produk perikanan yang diteliti, yaitu ikan asin kepala batu, ikan asin dan

terasi. Teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability dan metode

pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling

adalah metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan

dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dilakukan dengan cara

mengambil sample sesuai dengan ciri-ciri spesifik dan karakteristik tertentu
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(Djarwanto,1998). Sampel yang dipilih adalah ikan asin kepala batu, ikan asap dan

terasi yang dihasilkan oleh beberapa produsen. Jumlah sampel yang diambil akan

dijelaskan pada subbab populasi dan sampel penelitian.

Kecamatan Dente Teladas merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tulang

Bawang yang memiliki sentra produksi hasil perikanan. Industri yang terdapat di

kawasan tersebut sebagian besar masih dalam skala rumah tangga. Keamanan

pangan dalam proses produksi belum begitu mendapat perhatian produsen sehingga

berpotensi memiliki tingkat keamanan pangan yang rendah. Dari posisinya,

Kecamatan Dente Teladas juga dekat dengan daerah tambak udang yang sebagian

proses tambaknya menggunakan bahan kimia untuk menjaga kualitas udang yang

dipelihara. Limbah tambak tersebut langsung dialiri ke muara laut sehingga

perairan laut dapat berpotensi tercemar limbah tambak. Selain itu, keamanan

pangan yang rendah dapat juga disebabkan dari perilaku produsen yang belum

memperhatikan kebersihan proses pembuatan produk.

Sampel ikan asin kepala batu, ikan asap dan terasi, pada penelitian ini dilakukan

pengujian cemaran logam Pb, formalin dan mikroba, sehingga diketahui profil

cemaran logam Pb, formalin dan mikroba pada ketiga produk hasil olahan

perikanan tersebut.


