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ABSTRACT
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By

ANITSA ASRINING PURI

According to Lu et al. (2010), one of the fishing products that has high in

nutritionis is swordfish. Swordfish poisoning that often occurs is histamine

poisoning (scombroid fish poisoning). This is caused by pathogen bacterial

contamination such as Escherichia coli, Salmonella, Vibrio cholerae,

Enterobacteriacea, etc (Kurniawan et al, 2012). The aim ofthis researchwas to

know the difference of microbes contamination and physical appearance on the

swordfish (Euthynnus affinis) from traditional markets, modern and fish auction

markets in Bandar Lampung. This research was done in two stages. The first

stage was done collecting swordfish samples randomlyfrom traditional, modern,

and auction markets in Bandar Lampung. There were 13 traditional markets, 7

modern markets, and 2 warehouse markets in Bandar Lampung. The second stage

of research were do total analysis of microbes, the total plate count (TPC) test,

Eschericia coli test, Salmonella sp.test, and freshness level on swordfish using

organoleptic test. Then the data of observed total colony and the results data of

the organoleptic test were analyzed using BNJ test. The conclusion of this



research were be found a difference and swordfish freshness level on traditional,

modern, and auction markets in Bandar Lampung. The lowest value of total plate

count 6,5 x 104, Eschericia coli 1,53 x 104, and Salmonella sp 3 x 101.

Keywords : Escherichia coli, Salmonella sp., total plate count (TPC), swordfish
quality
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Menurut Lu et al. (2010), salah satu hasil tangkapan perikanan yang memiliki

kandungan gizi tinggi adalah ikan tongkol. Keracunan yang sering terjadi pada

ikan tongkol yaitu keracunan histamin (scombroid fish poisoning).  Keracunan

disebabkan oleh kontaminasi bakteri pathogen seperti Escherichia coli,

Salmonella, Vibrio cholerae, Enterobacteriacea dan lain-lain (Kurniawanet al,

2012).  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan cemaran mikroba

dan kenampakan fisik ikan tongkol (Euthynnus affinis) di pasar tradisional,

modern dan gudang lelang Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan

dengan dua tahap.  Penelitian tahap satu dengan pengambilan sampel ikan tongkol

secara acak di pasar tradisional, Modern dan Gudang Lelang Kota Bandar

Lampung.  Pasar tradisional di Kota Bandar Lampung berjumlah 13, pasar

modern berjumlah 7, dan gudang lelang berjumlah 2.  Penelitian tahap dua yaitu

analisis total mikroba, yaitu meliput uji total plate count (TPC), uji angka

Eschericia coli, uji angka Salmonella sp, dan analisis tingkat kesegaran ikan



tongkol meliputi uji organoleptik.  Pengamatan yang dilakukan yaitu total koloni

pada uji TPC, uji Angka E. coli, dan uji angka Salmonella sp, serta uji

organoleptik tingkat kesegaran ikan tongkol.  Data total koloni yang diperoleh

dari dan uji organoleptik dianalisis menggunakan uji lanjut BNJ. Kesimpulan dari

penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat kesegaran ikan tongkol pada pasar

tradisional, pasar modern, dan gudang lelang di Kota Bandar Lampung. Nilai

total plate count 6,5 x 104, Eschericia coli 1,53 x 103, dan Salmonella sp.3 x 101.

Kata kunci : Eschericia coli, Salmonella sp, total plate count, mutu ikan.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai gizi tinggi.  Zat gizi

yang terkandung dalam ikan adalah protein, lemak, vitamin, mineral, karbohidrat,

dan kadar air (Suriawiria (2005) dalam Kurniawan et al (2012). Ikan merupakan

bahan pangan yang mudah rusak.  Kerusakan pada ikan diantaranya adalah

kerusakan biologis oleh enzim atau mikroorganisme pembusuk, sehingga untuk

mempertahanakan mutu ikan perlu dilakukannya penanganan khusus (Widiastuty,

2008). Selain itu ikan mudah mengalami pembusukan yang disebabkan bakteri

dan perubahan kimiawi pada ikan yang telah mati (Suriawiria, (2005), dalam

Kurniawan et al (2012). Menurut Lu et al. (2010), salah satu hasil tangkapan

perikanan yang memiliki kandungan gizi tinggi adalah ikan tongkol.  Namun, ikan

tongkol mudah mengalami kerusakan yang diakibatkan kandungan lemak yang

teroksidasi. Selain itu kerusakan dapat disebabkan oleh kontaminasi mikroba dan

adanya kandungan asam amino bebas yang dapat membantu metabolisme

mikroorganisme, serta memproduksi ammonia, biogenik amin, asam organik,

keton dan komponen sulfur.

Ikan tongkol diketahui memiliki kandungan gizi, diantaranya adalah protein dan

asam lemak omega-3.  Selain itu, ikan tongkol memiliki kandungan histamin yang
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dapat dijadikan salah satu indikator kesegaran ikan tongkol. Histamin adalah 2-

(4-imidazol) etilamin, didapatkan dari tanaman atau jaringan hewan yang

merupakan komponen dari beberapa racun dan sekresi sengat. Histamin dibentuk

dari dekarboksilasi asam amino L-histidin, yang reaksinya dikatalis oleh enzim

histidin dekarboksilase dan memerlukan piridoksal posfat sebagai kofaktor

(Gunawan, 2007 dalam Katzung, 2001). Histamin dapat menyebabkan keracunan

pada orang yang mengkonsumsinya, termasuk ikan tongkol yang memiliki kadar

histamin tinggi.  Histamin pada ikan tongkol dihasilkan dari kontaminasi asam

amino histidin yang terkandung dalam ikan oleh bekteri, dan mengeluarkan enzim

histidin dekarboksilase, yang selanjutnya menjadi histamin.  Salah satu bakteri

yang dapat mengkontaminasi dan membantu proses terbentuknya histamine dalah

E. coli (Raden et al., 2007).  Menurut Mitchell (2013), suhu dan waktu

penyimpanan dapat mempengaruhi peningkatan kadar histamin pada ikan tongkol.

Terdapat interaksi antara waktu dan suhu penyimpanan terhadap kadar histamin

serta kandungan E. coli pada ikan tongkol.

Bagian pada ikan tongkol yang dapat dikonsumsi atau dimakan berkisar antara

45-50% (Suzuki, 1981). Menurut Winarni, et al. (2003), mutu ikan segar dapat

meliputi rupa atau kenampakan, rasa, aroma, serta tekstur pada ikan tersebut.

Untuk dapat mengetahui mutu ikan tersebut dapat dilakukan secara sadar saat kita

membeli dan akan mengolah ikan tersebut. Kerusakan pada ikan dapat

disebabkan oleh faktor internal seperti insang, isi perut, dan kulit.  Bagian-bagian

tersebut merupakan sumber kontaminasi mikroba pada ikan (Djaafar, 2007).

Untuk mencegah kerusakan ikan, dapat dilakukan penyimpanan ikan pada suhu

rendah, menyesuaikan tempat dengan jumlah ikan yang akan disimpan.
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Sebaiknya dalam penyimpanan ikan dilakukan pencegahan agar fisik ikan tidak

rusak atau tergores, karena apabila fisik ikan rusak akan mempermudah mikroba

untuk masuk dalam tubuh ikan (Milo et al., 2013).

Pengawetan ikan sangat diperlukan untuk menjaga mutu ikan agar tetap baik dan

dapat dikonsumsi. Ikan yang akan dikonsumsi atau diolah harus merupakan ikan

yang masih dalam kondisi segar.  Apabila kualitas ikan telah menurun dapat

menyebabkan keracunan pada orang yang mengkonsumsinya (Milo et al., 2013).

Perubahan mutu kesegaran dapat berlangsung secara enzimatis, kimia dan

bakteriologi dengan diikuti penurunan organoleptik (Sanger, 2010). Oleh Karena

itu, dilakukan penelitian mengenai tingkat kesegaran ikan tongkol dengan melihat

kenampakan fisik serta uji cemaran mikroba pada ikan tongkol yang terdapat pada

pasar tradisional dan modern, serta gudang lelang di kota Bandar Lampung.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan cemaran mikroba dan

penampakan fisik ikan tongkol (Euthynnus affinis) di pasar tradisional, modern

dan gudang lelang Kota Bandar Lampung.

1.3. Kerangka Pemikiran

Ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (Widiastuty, 2008).  Selain itu

ikan mudah mengalami pembusukan yang disebabkan bakteri dan perubahan

kimiawi pada ikan yang telah mati (Suriawiria, (2005), dalam Kurniawan, et al

(2012). Salah satu hasil tangkapan perikanan yang memiliki kandungan gizi
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tinggi adalah ikan tongkol. Namun, ikan tongkol mudah mengalami kerusakan

yang diakibatkan kandungan lemak yang teroksidasi.  Selain itu kerusakan dapat

disebabkan oleh kontaminasi mikroba dan adanya kandungan asam amino bebas

yang dapat membantu metabolisme mikroorganisme, serta memproduksi

ammonia, biogenik amin, asam organik, keton dan komponen sulfur (Lu et, al,.

2010).

Menurut Ronny (2011), ikan tongkol merupakan ikan yang memiliki potensi

tinggi dalam bidang ekspor, namun penanganan ikan tongkol mulai dari

penangkapan sampai pemasaran masih belum baik atau belum sesuai, sehingga

ikan tongkol sangat mudah mengalami kerusakan. Jika ikan tongkol yang telah

mengalami kerusakan dikonsumsi akan menyebabkan keracunan. Keracunan

yang sering terjadi pada ikan tongkol yaitu keracunan histamin (scombroid fish

poisoning).  Keracunan disebabkan oleh kontaminasi bakteri pathogen seperti E.

coli, Salmonella, Vibrio cholerae, Enterobacteriacea dan lain-lain (Kurniawan et

al, 2012). Hal ini dikarenakan ikan jenis ini mengandung asam amino histidin

yang dikontaminasi oleh bakteri yang mengeluarkan enzim histidin

dekarboksilase sehingga dapat menghasilkan histamin (Meryandini et al, 2009).

Bakteri yang dapat mengkontaminasi diantaranya adalah bakteri Sallmonella sp

dan E. Coli (Raden, et al., 2007).

Menurut Winarni, et al. (2003), mutu ikan segar dapat meliputi rupa atau

kenampakan, rasa, aroma, serta tekstur pada ikan tersebut. Kerusakan pada ikan

dapat disebabkan oleh faktor internal seperti insang, isi perut, dan kulit.  Bagian-

bagian tersebut merupakan sumber kontaminasi mikroba pada ikan.  Kerusakan
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ikan dapat dilihat dengan kenampakan fisik seperti terdapat lendir di permukaan,

insang sudah tidak merah, mata berwarna keruh, memiliki bau yang busuk, dan

sisik atau kulit mudah terkelupas (Djaafar, 2007).  Ikan yang telah mati akan

segera meglami pembususkan, hal ini dikarenakan adanya aktivitas mikrobiologi,

serta perubahan kimiawi yang dipengaruhi enzim-enzim serta adanya proses

oksidasi lemak pada ikan (Ilyas, 1983)

Menurut penelitian yang dilakukan Widiastuti (2008) tentang mutu kesegaran

ikan di Pasar Kota Palu, didapatkan bahawa terdapat dua jenis ikan konsumsi dari

dua pasar yang berbeda telah terkontaminasi oleh bakteri E. coli yang jumlahnya

<3. Menurut Milo et al.(2013) tentang penelitiannya mengenai mutu ikan tongkol

di pasar tradisional, modern dan tempat pelelangan ikan (TPI) di daerah Gunung

Kidul Yogyakarta, terdapat perbedaan kualitas ikan tongkol yang dijual di pasar

tradisional dan modern sertaTPI. Berdasarkan hasil uji organoleptik didapatkan

33,33% sampel memiliki kenampakan fisik yang baik atau dikatakan agak segar

berasal dari pasar tradisional dan TPI, dan 66,67% sampel memiliki kenampakan

fisik tidak segar berasal dari pasar modern dan TPI. Ikan tongkol yang dijual di

pasar tradisional dan modern, serta TPI memiliki kualitas yang belum memenuhi

syarat mutu keamanan pangan.  Hal ini dikarenakan berdasarkan parameter

jumlah coliform 100% melebihi ambang batas.

Menurut Hadiwiyoto (1993), faktor parameter untuk uji organoleptik terkait pada

cita rasa, warna dan kenampakan fisik.  Sedangkan untuk parameter uji

bakteriologis yang sering digunakan adalah total koloni bakteri.  Untuk

menghitung jumlah koloni digunakan salah satu cara yaitu dengan menggunakan
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metode Angka Lempeng Total yang merupakan bagian dari metode hitung cawan

(plate count).  Perhitungan total koloni pada metode plate count memiliki syarat,

yaitu untuk setiap petridish antara 30-300 koloni (Fardiaz, 1993).  Oleh karena itu,

untuk mengetahui tingkat kesegaran ikan tongkol dari Pasar Tradisional, Modern

dan Gudang Lelang di Kota Bandar Lampung perlu dilakukannya uji bakteriologis

dan uji organoleptik.

1.4. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan cemaran

mikroba dan kenampakan fisik pada sampel ikan tongkol (Euthynnus affinis) di

pasar tradisional, modern dan gudang lelang Kota Bandar Lampung.



II.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Karakteristik Ikan Tongkol (Euthynnus affinis)

Ikan merupakan salah satu sumber makanan yang banyak dibutuhkan dan

dikonsumsi manusia, karena memiliki kandungan protein yang tinggi.  Protein

memiliki fungsi sebagai zat pembangun, pengatur, pengganti bagian tubuh atau

jaringan yang telah rusak.  Selain itu protein juga dapat menjadi sumber energi

dan memiliki kandungan asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh

manusia.  Ikan tidak memiliki banyak jaringan pengikat, sehingga ikan dengan

mudah dapat dicerna oleh tubuh manusia.  Ikan juga merupakan makanan yang

mudah mengalami kerusakan, seperti proses pembusukan.  Hal tersebut

dikarenakan seperti tingginya kandungan protein pada ikan, serta kondisi

lingkungan tempat penyimpanan ikan.

Ikan tongkol merupakan salah satu jenis ikan yang sering dikonsumsi masyarakat.

Ikan tongkol yang meiliki nama latin Euthynnus affinis, merupakan jenis

golongan ikan tuna yang berukuran kecil.  Ikan tongkol memiliki badan yang

memanjang dan tidak memiliki sisik, kecuali pada bagian garis rusuk.  Ukuran

ikan tongkol dapat mencapai 1 meter dengan berat 13,6 kg.  Pada umumnya ikan

tongkol memiliki panjang tubuh 50-60 cm (Auzi, 2008).  Kulit ikan tongkol

berwarna abu-abu dengan daging berwarna merah (Bahar, 2004). Ikan tongkol
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banyak dijumpai, terutama di perairan yang terhubung langsung dengan laut

terbuka, yaitu lautan Pasifik dan Hindia. Selama bulan Juni sampai Agustus

dalam setahun, ikan tongkol dewasa berkumpul didekat pantai di perairan yang

memiliki suhu 2000 C - 2500C dan salinitas 20%-26% untuk melakukan proses

pemijahan.  Ikan tongkol memakan ikan-ikan yang berukuran kecil, seperti ikan

pelagis, teri, dan cumi-cumi ( Williamsom, 1970 dalam Suwamba, 2008).

Menurut Saanin (1984), klasifikasi Ikan tongkol adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Sub Phylum : Vertebrata

Class : Pisces

Sub Class : Teleostei

Ordo : Percomorphi

Family : Scombridae

Genus : Euthynnus

Species : Euthynnus affinis

Daging ikan tongkol memiliki komponen yang utama adalah air, protein, dan

lemak, yang berkisar antara 98% dari total berat daging.  Komponen yang

terkandung dalam ikan memiliki pengaruh terhadap nutrisi serta sifat fungsi,

kualitas sensori dan stabilitas penyimpanan daging.  Komponen lain yang

terkandung seperti karbohidrat, vitamin dan mineral hanya berkisar 2%, yang

dapat membantu proses metabolisme saat ikan tongkol sudah dalam keadaan mati

(Sikorski, 1994).



9

Daging ikan tongkol memiliki jaringan pengikat otot yang jumlahnya sedikit, hal

ini yang menjadikan ikan tongkol salah satu ikan yang dagingnya dengan mudah

dicerna.  Selain itu ikan tongkol memiliki kandungan unsur hara minor berupa

mineral penting, seperti iodium dan flour.  Kandungan air pada ikan tongkol akan

menurun saat musim panas, dan kandungan lemaknya menjadi maksimal.  Ikan

tongkol memiliki kandungan gizi yang tinggi (Lassen, 1965, dalam Suwamba,

2008).  Kandungan gizi yang terdapat pada ikan tongkol yaitu, protein 21,60-

26,30%, lemak 1,30-2,10%, air 71-76,76%, mineral 1,20-1,50% dan abu 1,45-

3,40% (Suzuki, 1981).  Selain itu ikan tongkol juga diperkaya kandungan lemak

omega 3. Kandungan gizi tersebut sangat baik untuk tubuh dalam memenuhi

kebutuhan gizi serta pertumbuhan (Sanger, 2010).  Kandungan asam lemak yang

terdapat pada  ikan tongkol yaitu asam lemak omega 3 dan 6.  Menurut Ali

Khomsan (2006), total kandungan asam lemak omega 3 adalah sebesar 1,5 g/100

g dan asam lemak omega 6 sebesar 1,8 g/100 g.  Salah satu fungsi dari asam

lemak omega 3 yaitu, sebagai prekursor asam lemak esensial linoleat dan

linolenat.  Asam lemak esensial merupakan asam lemak yang tidak diproduksi

oleh tubuh, melainkan harus didapatkan dari luar tubuh, seperti didapatkan dari

asupan makanan.

2.2. Mutu Ikan Tongkol

Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan atau

perishable food, hal ini mengharuskan dilakukannya perlakuan yang tepat pada

ikan setelah ditangkap agar mutu ikan tetap terjaga.  Parameter untuk mengetahui

mutu ikan dapat dilihat dari kenampakan fisik tubuh ikan, bau, tekstur, serta rasa
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ikan (Winarni dkk, 2003).  Ikan tongkol merupakan salah satu hasil laut yang

sering dikonsumsi oleh masyarakat.  Hal ini dikarenakan ikan tongkol memeiliki

kandungan protein yang tinggi serta asam lemak omega-3.  Seperti hasil laut

lainnya, ikan tongkol juga mudah mengalami kerusakan.  Kerusakan yang terjadi

seperti pembusukan yang disebabkan oleh bakteri dan perubahan biokimia pada

ikan yang sudah mati (Sanger, 2010).  Penanganan ikan setelah ditangkap sangat

perlu diperhatikan, karena akan berpengaruh terhadap mutu ikan tersebut

(Rangkuti, 1994).

Penurunan mutu ikan tongkol dapat menyebabkan keracunan pada konsumen

setelah mengkonsumsi ikan tongkol tersebut.  Gejala keracunan tersebut ditandai

dengan adanya rasa gatal pada tubuh, bibir bengkak, berkeringat, wajah merah,

mual dan muntah, sakit kepala, serta jantung berdebar lebih kencang.  Ikan

tongkol akan menyebabkan keracunan apabila mutu ikan tersebut telah menurun.

Hal ini dikarenakan adanya kontaminasi bakteri patogen seperti Eschericia coli,

Salmonella, Vibrio cholera, Enterobecteriacea dan bakteri patogen lainnya.

Keracunan yang disebabkan ikan tongkol adalah keracunan histamin atau

scombroid fish poisoning.  Ikan tongkol merupakan jenis ikan yang memiliki

kandungan asam amino histidin yang dapat dikontaminasi oleh bakteri.  Bakteri

dapat mengeluarkan enzim histidin dekarboksilase yang selanjutnya akan

menghasilkan histamin (Hidayati, 2008).

Histamin pada ikan bukan hanya menyebabkan alergi tapi juga keracunan,

untungnya histamin biasanya terbentuk jika kualitas ikannya sudah menurun

(bakteri akan mengubah asam amino histidin menjadi histamin), misalnya pada



11

ikan tongkol yang terlalu lama disimpan pada suhu ruang, atau pada suhu dingin

sekalipun dalam jangka waktu yang lama.  Oleh karena itu sangat penting untuk

memilih ikan yang kualitasnya yang masih baik yang ditandai dengan, matanya

masih relatif bening, masih terlihat seperti normalnya mata ikan hidup, belum

melesak kedalam atau sudah buram, insangnya masih berwarna kemerahan, belum

berwarna coklat gelap, tidak memiliki banyak lendir, ikan yang terdapat banyak

lendir memiliki penurun mutu, jika ditekan dagingnya akan melesak kedalam tapi

begitu tangan kita diangkat daging akan segera kembali ke posisi semula, ikan

yang sudah. buruk kualitasnya jika ditekan biasanya terus saja melesak, sulit

kembali ke posisi semula, bau ikan normal, tidak terlalu amis apalagi busuk, ikan

yang sudah buruk kualitasnya baunya amis dan mengarah ke busuk.

Tabel 1. SNI batas cemaran pada ikan segar dalam SNI 7388:2009 mengenai
batas cemaran mikroba pada pangan.

Kategori Pangan Jenis Cemara Mikroba Batas Maksimum

Ikan Segar ALT (30O C, 72 jam) 5 x 105 koloni/g
APM Eschericia coli <3 /g
Salmonella sp Negatif/25g
Vibrio cholerae Negatif/25g
Vibrio parahaemolyticus Negaitive/25g

2.3. Echerichia coli

Escherichia coli adalah bakteri yang berbentuk batang pendek dengan panjang

sekitar 2 μm, lebar 0,4-0,7 μm, dan diameter 0,7 μm. E. coli termasuk dalam

bakteri yang bersifat aerob fakultatif dan salaha satu jenis bakteri gram negatif. E.

coli hidup secara berkoloni dengan membentuk koloni yang bundar, cembung,

halus dengan tepi yang nyata (Smith-Keary, 1988 ; Jawetz et al., 1995). E.coli
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memiliki sel yang berbentuk tunggal, berpasangan, dan dalam rantai pendek dan

tidak terdapat kapsul.  Sel bakteri ini biasa bergerak dengan menggunakan flagella

petrichous. E.coli dapat memproduksi berbagai macam fimbria atau pili yang

berbeda, memiliki banyak spesifikasi dan struktur antigen, seperti filamentus,

proteinaceus, seperti rambut appendages yang terdapat disekeliling sel. Fimbria

merupakan serangkaian hidrofobik dan memiliki pengaruh panas atau organ

spesifik yang bersifat adhesi.  Hal itu merupakan salah satu faktor yang penting

dalam virulensi.

Sel bakteri E.coli dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Superdomain : Phylogenetica

Filum : Proterobacteria

Kelas : Gamma Proteobacteria

Ordo : Enterobacteriales

Family : Enterobacteriaceae

Genus : Escherichia

Species : Escherichia Coli

Gambar 1. Eschericia coli (Smith-Keary,1988)
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E. coli merupakan flora normal usus yang berperan penting dalam sintesis vitamin

K, konversi pigmen-pigmen empedu, asam-asam empedu, serta dalam penyerapan

zat-zat makanan. E. coli termasuk salah satu bakteri heterotrof, yaitu dapat

memperoleh makanan berupa zat organik yang berasal dari lingkungan sekitarnya,

hal ini dikarenakan bakteri E. coli tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang

dibutuhkannya.  Zat organik yang diperoleh berasal dari sisa organisme lain,

dengan menguraikan zat organik pada makanan menjadi zat anorganik, seperti

halnya CO2, H2O, energi dan mineral.  Bakteri ini dapat menjadi pengurai dan

penyedia nutrisi bagi tumbuhan (Ganiswarna, 1995). E. coli memiliki

metabolisme dengan cara fermentasi dan respirasi, namun pertumbuhan bakteri E.

coli dapat dikatakan paling sedikit, yaitu pertumbuhan banyak di bawah keadaan

anaerob.  Pertumbuhan bakteri E. coli optimal pada suhu 370 C pada media yang

memiliki kandungan pepton sebesar 1% yang digunakan sebagai sumber karbon

dan nitrogen. E. coli dapat memfermentasi laktosa dan memproduksi indol yang

berfungsi untuk mengidentifikasi bakteri yang terdapat atau mengkontaminasi

makanan dan air. E. coli dapat bertahan hidup higga suhu 600C pada waktu 15

menit atau pada suhu 550 C pada waktu 60 menit.

E. coli dapat menjadi bakteri patogen apabila berada diluar saluran pencernaan

(Jawetz, 1981). Bakteri E. coli merupakan jasad indikator dalam substrat air

danbahan makanan, yang mampu memfermentasikan laktosa pada temperatur 37°

C dengan membentuk asam dan gas, mereduksi nitrat menjadi nitrit, bersifat

katalase positif, dan oksidase negatif (Fardiaz, 1992).. Bakteri ini berpotensi

patogen karena pada keadaan tertentu dapat menyebabkan diare

(Suriawiria,1996).
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E. coli dapat menginfeksi tubuh dan menyebabkan diare. E. coli dapat

menginfeksi tubuh dengan mekanisme sebagai berikut :

1. E. coli dapat memproduksi enterotoksin yang disebut dengan E. coli

enterotoksigen.  Hal tersebut disebabkan bakteri tersebut memproduksi toksin

yang berbeda.  Toksin tersebut adalah toksin tahan panas (ST) dan toksin yang

labil terhadap panas (LT).  Toksin yang labil terhadap panas dapat

meningkatakan aktifitas enzim adenil siklase dalam sel mukosa usus halus dan

merangsang sekresi cairan.

2. E. coli yang dapat menginvasi langsung lapisan epitelum dinding usus dan

secara cepat menyebabkan diare.  Invasi pada lapisan epitelum dinding usus

dapat terjadi akibat adanya pengaruh oleh racun lipopolisakarida dinding sel

atau endotoksin.

Selain mekanisme diatas, E. coli dapat menjadi pathogenesis dan dapat

menyebabkan diare.  Pathogenesis tersebut diantaranya adalah :

a. EPEC (Enteropatogenik E. coli), patogen jenis ini dapat menyebabkan

penyakit perut, dan melekat pada sel mukosa usus kecil.

b. ETEC (Enterotoksigenik E. coli), diare yang disebabkan oleh patogen jenis ini

seperti diare yang disebabkan oleh vibrio cholera.  Patogen jenis ini terdapat

pada sel epitel usus kecil.

c. EIEC (Enteroinvasif E. coli), patogen jenis ini dapat menimbulkan demam,

buang air besar dengan lendir dan berdarah. EIEC dapat menginfeksi dengan

melakukan invasi ke sel mukosa usus.
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d. EHEC (Enterohemoragik E. coli), toksin yang dikeluarkan dari patogen jenis

ini dapat menyebabkan sindroma hemolitik oremik, penyakit ini dapat

dikatakan sudah merupakan diare akut bagi penderita (Jawet, 1984).

2.4. Salmonella sp

Salmonella sp. merupakan bakteri batang gram-negatif. Karena habitat aslinya

yang berada di dalam usus manusia maupun binatang, bakteri ini dikelompokkan

ke dalam enterobacteriaceae (Brooks, 2005). Salmonella sp. adalah bakteri

batang yang tidak membentuk spora, biasanya motil dengan flagella peritrisous.

Salmonella sp. bersifat anaerob fakultatif yang secara biokimia dikarakterisasi

dengan kemampuannya memfermentasi glukosa yang memproduksi asam dan

gas, dan tidak mampu menyerang laktosa dan sukrosa. Temperatur pertumbuhan

optimumnya 380 C (Forsythe and Hayes 1998). Salmonella sp. dapat tumbuh

pada aktivitas air yang rendah (aw ≤ 0,93) yang responnya tergantung strain dan

jenis pangan. Salmonella sp. aktif bertumbuh pada kisaran pH 3,6 – 9,5 dan

optimal pada nilai pH mendekati normal (D’aoust, 2001). Taksonomi dari

Salmonella sp. adalah (D’aoust, 2001):

Kingdom : Bacteria

Phylum : Proteobacteria

Class : Camma Proteobacteria

Ordo : Enterobacteriales

Family : Enterobacteriaceae

Genus : Salmonella

Spesies : Salmonella sp
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Gambar 2. Salmonella sp (Kunkel, 2001)

Salmonella sp. tahan hidup dalam air yang dibekukan dalam waktu yang lama,

bakteri ini resisten terhadap bahan kimia tertentu (misalnya hijau brillian, sodium

tetrathionat, sodium deoxycholate) yang menghambat pertumbuhan bakteri

enterik lain, tetapi senyawa tersebut berguna untuk ditambahkan pada media

isolasi Salmonella sp pada sampel feses.  Klasifikasi Salmonella sp sangat

kompleks, biasanya diklasifikasikan menurut dasar reaksi biokimia, serotipe yang

diidentifikasi menurut struktur antigen O, H dan Vi yang spesifik (Jawet’z, dkk,

2005 ; Bennasar, A., et al, 2000).  Menurut reaksi biokimianya, Salmonella sp

dapat diklasifikasikan menjadi tiga spesies yaitu S. typhi, S. enteritidis,

S.cholerasuis, disebut bagan kauffman-white (Irianto, 2006).  Berdasarkan

serotipenya di klasifikasikan menjadi empat serotipe yaitu S. paratyphi A

(Serotipe group A), S. paratyphi B (Serotipe group B), S. paratyphi C (Serotipe

group ), dan S. typhi dari Serotipe group D (Jawet’z, 2005).

Salmonella yang terbawa melalui makanan ataupun benda lainnya akan memasuki

saluran cerna, di lambung, bakteri ini akan dimusnahkan oleh asam lambung,

namun yang lolos akan masuk ke usus halus. Bakteri ini akan melakukan

penetrasi pada mukosa baik usus halus maupun usus besar dan tinggal secara
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intraseluler dimana mereka akan berproliferasi. Ketika bakteri ini mencapai epitel

dan IgA tidak bisa menanganinya, maka akan terjadi degenerasi brush border.

Kemudian, di dalam sel bakteri akan dikelilingi oleh inverted cytoplasmic

membrane mirip dengan vakuola fagositik (Dzen, 2003). Setelah melewati epitel,

bakteri akan memasuki lamina propria. Bakteri dapat juga melakukan penetrasi

melalui intercellular junction, dapat dimungkinkan munculnya ulserasi pada

folikel limfoid (Singh, 2001). S. typhi dapat menginvasi sel M dan sel enterosit

tanpa ada predileksi terhadap tipe sel tertentu (Santos, 2003).



III. BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Analisis Hasil Pertanian dan Jaminan

Mutu Hasil Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian,

Universitas Lampung. Pada bulan Juni sampai November 2015.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan utama yang akan digunakan pada penelitian ini adalahikan tongkol yang

didapatkan dari tiga pasar tradisional, tiga pasar modern serta tiga pedagang di

gudang lelang Kota Bandar Lampung. Bahan lain yang digunakan adalah alkohol,

spiritus, media NA, media BPW, media Mac Conkey agar, XLD agar,serta bahan

lain untuk analisa mikrobiologi.

Alat-alat yang akan digunakan adalah cawan petri, buret, autoklaf, coloni counter,

inkubator, mortar/blender, batang gelas melengkung, tabung reaksi, erlenmayer,

dan alat-alat untuk analisa mikrobiologi.
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3.3 Metode Penelitian

3.3.1. Pengambilan Sample

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap.  Penelitian tahap satu dengan

pengambilan sampel ikan tongkol secara acak di pasar tradisional, modern dan

gudang lelang Kota Bandar Lampung.  Pasar tradisional di Kota Bandar Lampung

berjumlah 13, pasar modern berjumlah 7, dan gudang lelang berjumlah 2.  Pasar

dipilih secara acak sebesar 20% (Arikunto, 2010) dari keseluruhan masing-masing

jenis pasar.  Pasar tradisional yang digunakan adalah Pasar Gintung, Perumnas

Way Halim, dan Tamin Kota Bandar Lampung.  Pasar modern yang digunakan

yaitu Chandra Supermarket, Hypermart Central Plaza dan Giant Supermarket

Kota Bandar Lampung, serta Gudang Lelang Teluk Betung Bandar Lampung.

Setiap pasar diambil tiga sampel ikan tongkol yang berbeda secara acak. Berikut

pengacakan sampel di masing-masing pasar.

a. Pasar Gintung
Keterangan :

= pedagang sayuran
= pedagang ayam/daging
= pedagang ikan
= sample pedagang

b. Pasar Perumnas Way Halim
Keterangan :

= pedagang syuran
= pedagang ayam
= pedagang ikan
= sample pedagang
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c. Pasar Tamin
Keterangan

= pedagang sayuran
= pedagang ayam
= pedagang ikan
= sample pedagang

3.3.2. Analisis Sampel

Penelitian tahap dua yaitu analisis total mikroba, yaitu meliputi uji total plate

count (TPC), uji angka Eschericia coli, uji angka Salmonella sp, dan analisis

tingkat kesegaran ikan tongkol meliputi uji organoleptik.

Pengamatan yang dilakukan yaitu total koloni pada uji TPC, uji Angka E. coli,

dan uji angka Salmonella sp, serta uji organoleptik tingkat kesegaran ikan

tongkol.  Data total koloni dan uji organoleptik dianalisis menggunakan uji lanjut

Beda Nyata Jujur (BNJ). Parameter uji mikrobiologis pada ikan tongkol mengacu

pada SNI 7388:2009 mengenai Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam

Pangan, yaitu berupa TPC , total E. coli dan total Salmonella sp pada ikan segar.

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Penelitian Tahap 1

Sampel ikan tongkol didapatkan dari pasar tradisional, yaitu Pasar Gintung, Pasar

Way Halim, Pasar TaminBandar Lampung, pasar modern yaitu Chandra

Supermarket, Hypermart Central Plaza dan Giant Supermarket, serta Gudang

Lelang Bandar Lampung. Sampel diambil secara random atau acak. Pengangkutan

sampel dengan menggunakan cool box yang di dalamnya diberi tambahan es.
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3.4.2.  Penelitian Tahap 2

a. Uji total plate count

Uji digunakan metode cawan tuang (Fardiaz, 1989).  Metode Uji TPC dilakukan

dengan cara sampel ikan tongkol diambil sebanyak 1g kemudian dihaluskan.

Setelah itu, disiapkan BPW (Buffer Pepton Water).  BPW dimasukan kedalam

sembilan tabung reaksi, yang masing-masing diisi 9 ml BPW. Ikan tongkol yang

telah halus dimasukan kedalam BPW kedalam tabung reaksi pertama.  Dilakukan

pengenceran hingga 10-9. Selanjutnya sampel yang telah diencerkan diambil

sebanyak 1 ml dan dituangkan kedalam cawan petri steril.  Kemudian dituangkan

media NA (Nutrient Agar).  Selanjutnya diinkubasi selama 24 jam pada suhu

370C setelah itu dilakukan pengamatan koloni dan dihitung jumlah koloni.

Prosedur untuk Uji TPC pada ikan tongkol dapat dilihat pada Gambar 3.



22

Gambar 3. Diagram alir uji TPC pada ikan tongkol
Dimodifikasi dari Fardiaz (1989)

Ikan tongkol
(1 g)

Dihaluskan

Diambil sampel
(1 ml)

Dimasukan dalam 1 tabung reaksi

Dilakukan pengenceran
(10-1-10-9)

Diambil sampel dari tabung reaksi
(1 ml)

Dituang media NA (Nutrient Agar)

Total koloni

Diinkubasi
(24 jam dan suhu 370C)

Divortex sampel dalam tabung reaksi

Dituang ke dalam cawan petri steril
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b. Uji Angka Eschericia coli

Metode yang digunakan adalah metode cawan tuang (Fardiaz, 1989). Uji angka

Eschericia coli dilakukan dengan cara sampel ikan tongkol diambil sebanyak 1 g

kemudian dihaluskan.  Setelah itu, disiapkan BPW (Buffer Pepton Water).  BPW

dimasukan kedalam sembilan tabung reaksi, yang masing-masing diisi 9 ml BPW.

Ikan tongkol yang telah halus dimasukan kedalam BPW kedalam tabung reaksi

pertama.  Dilakukan pengenceran hingga 10-9, selanjutnya sampel yang telah

diencerkan diambil sebanyak 1 ml dan dituangkan kedalam cawan petri steril,

kemudian dituang media Mac Conkey Agar.  Selanjutnya diinkubasi selama 24

jam pada suhu 370C setelah itu dilakukan pengamatan koloni dan dihitung jumlah

koloni.  Prosedur untuk Uji angka E. coli pada ikan tongkol dapat dilihat pada

Gambar 4.
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Gambar 4.  Diagram alir uji angka E.coli pada ikan tongkol
Dimodifikasi dari Fardiaz (1989)

Ikan tongkol
(1 g)

Dihaluskan

Dimasukan dalam 1 tabung reaksi

Dilakukan pengenceran
(10-1-10-9)

Diambil sampel dari tabung reaksi
(1 ml)

Dituang media Mac Conkey Agar

Total koloni

Diinkubasi
(24 jam dan suhu 370C)

Divortex sampel dalam tabung reaksi

Dituang ke cawan petri steril
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c. Uji Angka Salmonella sp

Metode yang digunakan adalah metode cawan tuang (Fardiaz, 1989). Uji angka

Salmonella sp dilakukan dengan cara sampel ikan tongkol diambil sebanyak 1 g

kemudian dihaluskan.  Setelah itu, disiapkan BPW (Buffer Pepton Water).  BPW

dimasukan kedalam sembilan tabung reaksi, yang masing-masing diisi 9 ml BPW.

Ikan tongkol yang telah halus dimasukan kedalam BPW kedalam tabung reaksi

pertama.  Dilakukan pengenceran hingga 10-9 . Selanjutnya sampel yang telah

diencerkan diambil sebanyak 1 ml dan dituangkan kedalam cawan petri steril,

kemudian dituang media XLD Agar.  Selanjutnya diinkubasi selama 24 jam pada

suhu 370C setelah itu dilakukan pengamatan koloni dan dihitung jumlah koloni.

Prosedur untuk Uji angka Salmonella sp pada ikan tongkol dapat dilihat pada

Gambar 5.
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Gambar 5. Diagram alir uji angka Salmonella sp pada ikan tongkol
Dimodifikasi dari Fardiaz (1989)

Ikan tongkol
(1 g)

Dihaluskan

Dimasukan dalam 1 tabung reaksi

Dilakukan pengenceran
(10-1-10-9)

Diambil sampel dari tabung reaksi
(1 ml)

Dituang media XLD

Total koloni

Diinkubasi
(24 jam dan suhu 370C)

Divortex sampel dalam tabung reaksi

Dituang ke cawan petri steril
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d. Uji Organoleptik

Uji Organoleptik dilakukan dengan menggunakan uji skoring.  Skor atau penilaian

diberikan pada 5 sampel ikan tongkol. Menurut (SNI 01-2729.1-2006), kesegaran

ikan dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut:

1. Segar : nilai organoleptik berkisar antara 7-9

2. Agak segar : nilai organoleptik berkisar antara 4-6

3. Tidak segar : nilai organoleptik berkisar antara 1-3
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Berikut lembar kuisoner uji organoleptik pada ikan tongkol

Nama :
Tanggal :

Sampel
Spesifikasi

Penerimaan
keseluruhan

Mata Tekstur Insang Bau Warna
kulit

Lendir di
permukaan badan

Mata Insang Bau
1= tidak cembung tidak bening 1= coklat 1= busuk
3= tidak cembung agak bening 3=merah kecoklatan 3= agak busuk
5= tidak cembung bening 5=agak merah 5= amis
7= cembung agak bening 7= merah 7= agak amis
9= cembung bening 9= sangat merah 9= tidak amis

Lendir di Permukaan Teksture Warna kulit
1=sangat berlendir 1= sangat tidak elastis 1= sangat abu-abu
3=berlendir 3= tidak elastis 3= abu-abu
5=agak berlendir 5= agak elastis 5= agak abu-abu
7=agak tidak berlendir 7= elastis 7= abu-abu keputihan
9=tidak berlendir 9= sangat elastis 9= putih

Penerimaan Keseluruhan
1=sangat tidak suka
3=tidak suka
5=netral
7=suka
9=sangat suka
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3.5 Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini ialah total koloni pada uji TPC, uji

angka E. coli, dan uji angka Salmonella sp. Jumlah koloni dihitung dengan rumus

berikut :

Jumlah koloni = jumlah koloni pada cawan 1/faktor pengenceran
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapat kesimpulan

sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan cemaran mikroba pada ikan tongkol antara pasar modern,

tradisional dan gudang lelang di Kota Bandar Lampung. Nilai uji

mikrobiologis ikan tongkol terendah terdapat pada gudang lelang dengan nilai

total plate count 6,5 x 104, Eschericia coli 1,53 x 104, dan Salmonella sp. 3 x

101.

2. Terdapat perbedaan tingkat kesegaran ikan tongkol antara pasar tradisional,

pasar modern, dan gudang lelang di Kota Bandar Lampung.  Tingkat

kesegaran ikan tongkol yang paling tinggi terdapat pada gudang lelang,

dengan tekstur elastis, aroma agak amis, warna agak abu-abu, kondisi mata,

cembung dan bening, kondisi insang merah kecoklatan dan kondisi lendir

permukaan badan yang agak tidak berlendir.

5.2.  Saran

Perlu dilakukannya penelitian dan penyuluhan kepada pedagang mengenai cara

penanganan dan pengawetan ikan tongkol yang sesuai, agar dapat menekan

cemaran mikroba dan menjaga mutu ikan agar tetap baik.
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