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Kakap (Lutjanus Sp) Terhadap Masa Simpan Produk Bandeng Asap. 

Pembimbing Agustono, Ir., M.Kes. Dan Abdul Manan, Spi., M.Si. 

Gelatin memiliki bentuk yang jernih fleksibel, kuat dan tidak tembus 

terhadap oksigen. Gelatin bersifat sangat hidrofilik, gelatin dapat mengembang 

dan menyerap air 5-10 kali berat asal (Ningwulan, 2012). Edible coating dapat 

menghambat terjadinya oksidasi dan mencegah terjadinya penurunan kualitas 

produk. Ikan asap menyerap zat-zat dari asap yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri dan membunuh bakterikan tetapi yang dapat diserap hanya 

sedikit sekali, maka daya pengawetannya terbatas (Sulistijowati, 2011). 

Pemberian edible coating dari gelatin sisik ikan kakap merah pada produk 

bandeng asap diharapkan akan memperpanjang masa simpan produk bandeng 

asap, dan tidak memberikan pengaruh pada kualitas produk. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 

dari enam perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan dalam penelitian adalah 

penggunaan waktu pencelupan dalam edible coating yang berbeda yaitu A 

(kontrol), B (pencelupan 15 menit), C (pencelupan 20 menit), D (pencelupan 25 

menit), E (pencelupan 30 menit dan F (pencelupan 35 menit). Analisis data 

menggunakan analisis deskriptif dan Analisis Varian (ANAVA) dan dilanjutkan 

Uji Jarak Berganda Duncan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. 

Nilai organoleptik dari ikan bandeng asap selama penyimpanan, perlakuan 

B, C, E dan F mampu mempertahankan nilai organoleptik sesuai SNI 2009  hari 

ke 2. pada  perlakuan  D sampai hari ke 1 dan A hanya hari ke 0. Nilai rata-rata 

kadar air pada bandeng asap di atas nilai strandar yang diterapkan oleh SNI 2009 

yaitu kurang dari 60%. pada tiap perlakuan tidak berbeda nyata (p<0,05). Jumlah 

mikroba selama penyimpanan perlakuan C berbeda nyata dengan perlakuan E dan 

perlakuan A, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan B, D dan F. perlakuan 

E tidak berbeda nyata dengan perlakuan B, D dan F. 
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