
i

PENGASAPAN IKAN BANDENG
TANPA DURI MENGGUNAKAN ASAP CAIR



ii

SEBAGIAN KEUNTUNGAN PENJUALAN AKAN DIDONASIKAN UNTUK MENDUKUNG
KEGIATAN SOSIAL DI INDONESIA
www.intranspublishing.com



iii

Dr. Ir. Fronthea Swastawati, M.Sc.
Dr. Ir. Herry Boesono S, M.Pi.

Dian Wijayanto, S.Pi., M.M., M.S.E.

Intimedia
Malang 2019

PENGASAPAN IKAN BANDENG
TANPA DURI MENGGUNAKAN ASAP CAIR



iv

PENGASAPAN IKAN BANDENG TANPA DURI
MENGGUNAKAN ASAP CAIR
Penulis:
Dr. Ir. Fronthea Swastawati, M.Sc.
Dr. Ir. Herry Boesono S, M.Pi.
Dian Wijayanto, S.Pi., M.M., M.S.E.

Cover: Rahardian Tegar Kusuma
Layout: Kamilia Sukmawati

Cetakan pertama, Oktober 2019

ISBN: 978-602-1507-75-9

Diterbitkan Oleh:
Intimedia
Kelompok Intrans Publishing
Wisma Kalimetro
Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim
Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650
Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com
Email Pemasaran: intrans_malang@yahoo.com
Website: www.intranspublishing.com
Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian
ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Fronthea Swastawati, Herry Boesono S, dan Dian Wijayanto
Pengasapan Ikan Bandeng Tanpa Duri Menggunakan Asap Cair/Penyusun,
Fronthea Swastawati, Herry Boesono S, dan Dian Wijayanto - Cet. 1 -
Malang: Intimedia, 2019
xiv + 78 hlm.; 14cm x 21cm

1.  Proses dan Teknik Khusus Memasak
 I.   Judul II.   Perpustakaan Nasional

641.7

Didistribusikan oleh:
PT. Cita Intrans Selaras (Citila)



v

Pengantar Penulis ...

Pengasapan ikan bandeng tanpa duri dengan menggunakan asap
cair dapat menjadi alternatif bisnis yang menjanjikan. Ikan bandeng
merupakan salah satu komoditas unggulan budidaya ikan di Indonesia.
Kandungan nutrisi yang tinggi (termasuk kandungan protein, asam
amino esensial, mineral, vitamin dan omega tiga), rasa yang enak
dan harga yang terjangkau membuat ikan bandeng relatif banyak
yang menyukainya. Duri yang banyak menjadi keluhan utama
masyarakat pada saat mengonsumsi ikan bandeng. Oleh karena itu,
berkembang industri pengolahan ikan bandeng duri lunak dan ikan
bandeng tanpa duri. Sebagian konsumen lebih menyukai
mengonsumsi ikan bandeng tanpa duri karena rasanya yang masih
original dibandingkan bandeng duri lunak. Hal itu karena hilangnya
sebagian senyawa aromatik yang memengaruhi rasa pada saat proses
pembuatan bandeng duri lunak, yaitu pada saat pengukusan dengan
menggunakan panci khusus bertekanan tinggi.



vi

Ikan bandeng tanpa duri diproses dari ikan bandeng segar dan
dicabut durinya dengan teknik tertentu. Ikan bandeng tanpa duri
yang diolah dengan menggunakan asap cair akan semakin diminati
konsumen yang menyukai produk ikan asap, karena keunggulan dari
pengasapan dengan asap cair dibandingkan teknik pengasapan yang
masih konvensional (tradisional). Beberapa kelemahan dari teknik
pengasapan ikan secara tradisional antara lain kenampakan yang
kurang menarik (sebagian daging hangus), kontrol suhu proses sulit
dilakukan dan pencemaran udara. Masyarakat juga semakin peduli
terhadap keamanan pangan, dan produk ikan asap tradisional memiliki
risiko mengandung zat karsinogenik. Oleh karena itu, produk ikan
bandeng tanpa duri yang diolah dengan asap cair memiliki prospek
yang tinggi dan tren permintaannya akan semakin meningkat.

Buku ini memberikan ulasan mengenai pengasapan ikan
bandeng tanpa duri dengan menggunakan asap cair. Buku ini secara
komprehensif memberikan gambaran tentang karakteristik ikan
bandeng dan asap cair, proses pengasapan ikan dengan asap cair,
persyaratan bahan baku, kebutuhan peralatan, cara menjaga mutu,
pengemasan dan pemberian label, hingga studi kelayakan usahanya.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
kasih, karunia dan hidayah-Nya buku ini dapat terselesaikan. Penulis
juga menghaturkan terima kasih atas kritik, saran dan setiap
dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak hingga terbitnya buku
ini. Harapannya, buku ini dapat memberikan manfaat bagi para
pembaca dan pemangku kepentingan.

Semarang, 2017

Tim Penulis
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Pengantar Penerbit ...

Sebagai negara maritim terbesar, Indonesia termasuk salah
satu bangsa yang hasil kekayaan lautnya paling kaya di dunia.
Sayangnya, pemanfaatan potensi kekayaan tersebut belum
terkelola secara optimal. Di antara beragam potensi kekayaan laut
tersebut ialah melimpahnya ikan laut, yang hingga kini masih
belum terkelola dengan baik. Seandainya potensi kekayaan laut
tersebut dikelola secara maksimal, maka bangsa ini akan hidup
sejahtera, tanpa perlu bergantung pada hutang dan investasi luar
negeri. Menyadari hal itu, perlu untuk segera mengambil langkah-
langkah strategis guna meningkatkan nilai lebih di balik potensi
kekayaan yang ada.

Salah satu potensi terbesar yang hingga saat ini belum
dimanfaatkan secara optimal adalah pengolahan ikan bandeng –
khususnya, pengolahan ikan bandeng tanpa duri. Sebagaimana
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diketahui, ikan bandeng merupakan salah satu komoditas unggulan
budidaya ikan di Indonesia. Namun, nilai tambah yang diperoleh
termasuk masih rendah. Hal tersebut disebabkan masyarakat masih
cenderung mengandalkan cara-cara tradisional dalam teknik
pengolahannya. Padahal, teknologi sudah semakin maju seiring
dengan geliat perkembangan ilmu pengetahuan. Kurangnya
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern membuat
masyarakat cenderung stagnan dan kurang produktif. Oleh karena
itu, dalam rangka mendorong produktivitas ekonomi masyarakat,
penting untuk diseminasikan teknik-teknik pengelolaan potensi
sumber daya alam yang ada berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Salah satunya ialah teknik pengolahan ikan bandeng (tanpa duri)
melalui penggunaan asap cair.

Buku yang hadir di tangan pembaca ini merupakan salah satu
karya yang ditulis oleh tim penulis yang sangat piawai di bidangnya.
Ulasan dalam buku ini mencakup berbagai tips pengolahan ikan
bandeng yang tentu sangat berbeda dengan yang lazim dilakukan
oleh masyarakat. Melalui teknik pengasapan ikan bandeng berbasis
asap cair, buku ini memberikan pengetahuan yang sangat berharga.
Semoga kehadiran buku ini mampu berkontribusi terhadap
peningkatan ekonomi masyarakat.

Selamat membaca! Mari rebut perubahan dengan membaca!
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A. Potensi Ikan Bandeng di Indonesia dan Jawa Tengah
Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai potensi yang

sangat besar dalam bidang perikanan; baik potensi perikanan air
tawar, air laut maupun air payau. Menurut Saparinto (2007), potensi
akuakultur payau, yakni dengan sistem tambak diperkirakan
mencapai 931.000 ha dan hampir telah dimanfaatkan potensinya
hingga 100% dan sebagian besar digunakan untuk memelihara ikan
bandeng (Chanos chanos Forsk).

Ikan Bandeng merupakan komoditas budidaya yang digunakan
dalam beberapa jenis pemanfaatan, dengan jumlah permintaan
yang cukup tinggi. Data warta penelitian perikanan budidaya
menunjukkan kebutuhan ikan bandeng untuk konsumsi (300-500
g/ekor) sekitar 6 juta ton per tahun, sedangkan untuk keperluan
umpan (80-150 g/ekor) dan induk (>4000 g/ekor) berturut-turut
adalah 200 juta ekor per tahun dan 13.200 ekor per tahun.

Potensi ikan bandeng provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2011
tersaji pada tabel berikut.

... Bagian Pertama ...

Pendahuluan
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Tabel 1. Data Potensi Ikan Bandeng Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Pusat Data Statistik dan Informasi (2012)

B. Komposisi Kimia Ikan Bandeng
Menurut USDA (National United Database for Standard

Reference) (2009), ikan bandeng mempunyai nutrisi yang lengkap,
terdiri dari proksimat, mineral, lemak, dan asam amino yang
bermanfaat bagi pemenuhan nutrisi manusia. Data nutrisi ikan
bandeng segar disajikan pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Nutrisi Ikan Bandeng (100 gr Daging)
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Sumber: USDA National United Database for Standard
Reference (2009)
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C. Potensi Ikan Asap di Indonesia dan Jawa Tengah
Pengasapan ikan merupakan salah satu usaha pengolahan ikan

yang tergolong tradisional dan memiliki prospek cukup baik untuk
dikembangkan. Produk ikan asap merupakan makanan yang siap
dikonsumsi karena selama proses pengasapan, ikan telah
mendapatkan perlakuan panas yang cukup untuk mematangkan
daging ikan dan membunuh bakteri-bakteri yang bersifat pathogen.
Selain itu, pengasapan juga menghasilkan aroma yang khas ikan asap
dan memberikan efek pengawetan bagi ikan karena adanya zat-zat
kimia yang terkandung dalam asap yang mampu berperan sebagai
zat pengawet seperti aldehid, keton, dan berbagai asam organik.
Proses pengasapan dikenal dengan dua cara yaitu pengasapan panas
(hot smoked) dan pengasapan dingin (cold smoked).

Pengasapan ikan telah dikenal sejak lama terutama di daerah-
daerah pesisir utara pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Hampir semua jenis ikan bisa diolah menjadi ikan asap. Ikan-ikan
yang umum diolah menjadi ikan asap antara lain ikan pari, ikan
tuna, tongkol, cakalang, tenggiri, layaran, patin, lele, ikan bandeng
dan lain-lain. Secara umum, pengolahan ikan asap kurang populer
dibandingkan dengan pengolahan ikan lainnya seperti pengasinan,
pemindangan/presto, dan pengalengan. Kemungkinan besar kondisi
ini disebabkan oleh pengolahan ikan asap hanya dikenal di daerah-
daerah tertentu dengan konsumen yang terbatas, seperti di Jawa
Tengah dan Jawa Timur yang dikenal dengan ikan mangut.



PENGASAPAN IKAN BANDENG TANPA DURI MENGGUNAKAN ...6

A. Metode Pengasapan Berdasarkan Suhu
Proses pengasapan ikan pada prinsipnya merupakan gabungan

aktivitas penggaraman, pengeringan, dan pengasapan. Adapun tujuan
utama proses penggaraman dan pengeringan adalah membunuh
bakteri dan membantu mempermudah melekatnya partikel-partikel
asap waktu proses pengasapan berlangsung.

Pada prinsipnya, proses pengasapan dapat dilakukan dengan
dua cara, yaitu:
1) Pengasapan Dingin (Cold Smoking)

Pengasapan dingin (cold smoking) adalah proses pengasapan
dengan cara meletakkan ikan yang akan diasap agak jauh dari
sumber asap (tempat pembakaran kayu), dengan suhu sekitar
40-50OC dengan lama proses pengasapan beberapa hari sampai
dua minggu.

2) Pengasapan Panas (Hot Smoking)
Pengasapan panas (hot smoking) adalah proses pengasapan ikan
dengan cara menempatkan ikan cukup dekat dengan sumber
asap. Suhu sekitar 70-100OC, dengan lama pengasapan sekitar
2-4 jam.

... Bagian Kedua ...

Ruang Lingkup
Pengasapan Ikan
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B. Metode Pengasapan Berdasarkan Alat Pengasapan
yang Digunakan

1. Pengasapan Tradisional
Pengasapan secara tradisional biasanya dilakukan dengan

peralatan yang masih sederhana seperti tungku pengasapan dan
rumah pengasapan.
a. Tungku Pengasapan

Tungku pengasapan banyak digunakan oleh pengolah ikan asap
secara tradisional. Tungku pengasapan ini terbuat dari batu bata
dan di atasnya diberi plat besi untuk tempat ikan ketika diasapi.
Bahan pengasapan yang digunakan adalah tempurung kelapa,
dan beberapa jenis kayu seperti kayu mahoni atau kayu jati.
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Gambar 1. Tungku Pengasapan Tradisional Model Sierra Lionne
(a); Kec. Tugu Kota Semarang (b); Kel. Krobokan Kota Semarang

(c); Kel. Bandarharjo Kota Semarang (d); Wonosari Kab
Demak (e)

Sumber: dokumentasi penelitian 2013, (b), (c), (d);
www.fedepdemak.or.id (e)

Proses pengasapan ikan menggunakan tungku dilakukan
dengan cara memanggang ikan langsung di atas api. Umumnya
proses pengasapan ini termasuk proses pengasapan panas (Hot
Smoking). Dewasa ini banyak pengolahan ikan asap tradisonal
yang menggabungkan tungku pengasapan dengan cerobong
pengasapan. Dengan penggunaan cerobong pengasapan asap
yang dihasilkan tidak banyak terbuang, dan tidak mem-
bahayakan kesehatan pengolah karena asap yang dihasilkan tidak
langsung mengenai pengolah karena dialirkan melalui pipa
langsung ke udara.
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Gambar 2. Cerobong Pengasapan
Sumber: Dokumentasi Penelitian Swastawati (2009)

b. Pengasapan Ikan Menggunakan Drum Bekas
Alat pengasapan dibuat dari drum bekas ukuran 200 liter. Dasar
drum dibuat berlubang agar udara segar masuk dan untuk sarana
pembuangan abu, sedangkan di bagian atas pipa dibuat cerobong.
Antara tungku dan ruang pengasapan dibuat bersusun dengan
ukuran tergantung ukuran ikan dan cara penyusunan ikan.

Gambar 3. Alat Pengasapan dari Drum Bekas
Sumber: https://masterfishery.blogspot.com

https://docplayer.info



PENGASAPAN IKAN BANDENG TANPA DURI MENGGUNAKAN ...10

2. Pengasapan Semi Modern
a. Pengasapan Ikan Menggunakan Smoking Cabinet

Pengasapan ikan dengan menggunakan smoking cabinet adalah
metode pengasapan langsung di mana asap yang dipakai untuk
mengasapi ikan tidak diperlakukan khusus seperti halnya pada
pengasapan asap cair. Asap yang digunakan adalah asap yang
merupakan hasil langsung dari pembakaran bahan bakar. Asap
tersebut ditampung dan disirkulasi dalam sebuah ruangan cabinet.

Gambar 4. Smoking Cabinet
Sumber: https://equipment7.com

b. Pengasapan Modern
Pengasapan modern biasanya dilakukan dengan menggunakan
alat-alat modern, seperti oven. Proses pengasapan yang lebih
dikenal dengan metode pengasapan cair. Pengasapan cair tidak
menyebabkan polusi udara yang dapat mencemari lingkungan,
suhu dapat dikontrol, dan lebih praktis (Swastawati, dkk., 2009).
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Gambar 5. Proses Pengasapan Cair
Sumber: Dokumentasi Penelitian (2013)

c. Pengasapan Cair
Ikan asap merupakan salah satu produk olahan yang digemari
konsumen baik di Indonesia maupun di mancanegara karena
rasanya yang khas dan aroma yang sedap spesifik. Proses
pengasapan ikan di Indonesia pada mulanya masih dilakukan
secara tradisional menggunakan peralatan yang sederhana serta
kurang memperhatikan aspek sanitasi dan hygiene sehingga dapat
memberikan dampak bagi kesehatan lingkungan. Kelemahan-
kelemahan yang ditimbulkan oleh pengasapan tradisional antara
lain kenampakan kurang menarik (hangus sebagian), kontrol
suhu sulit dilakukan dan mencemari udara (polusi).

Hasil penelitian tentang pengasapan tradisional menunjukkan
gejala kekhawatiran masyarakat akan dampak yang ditimbulkan oleh
proses pengasapan, mulai dari segi keamanan pangan (food safety)
sampai pada pencemaran lingkungan. Zat-zat kimia yang terkandung
dalam makanan yang diolah pada suhu tinggi dapat menjadi
promoter untuk menimbulkan tumor atau kanker. Zat-zat kimia
tersebut digolongkan sebagai karsinogen. Selain karsinogen ada pula
prokarsinogen yang mengubah suatu zat sehingga bersifat precursor
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(pencetus) kanker. Karsinogen dalam makanan dapat ditemukan pada
hasil pengolahan makanan yang menghasilkan polisiklik hidrokarbon
antara lain akibat proses pengasapan. Analisa terhadap pengasapan
tradisional, menunjukkan adanya kandungan benzopyrene sebesar
3,4 µg/kg berat segar, dalam ikan asap terkandung senyawa karsinogen
benzo(á)pyrene 1,7-53 ppb. Sedangkan pada ikan Rainbow Trout
(Oncorhynchus mykiss) yang diolah dengan asap cair, tidak
ditemukan adanya senyawa benzopyrene.

Dewasa ini, negara-negara maju telah menerapkan asap cair pada
industri pengasapan ikan karena dinilai aman bagi kesehatan
konsumen dan para pengolah ikan asap serta tidak mencemari
lingkungan (Voitelovich, et al, 1975 dalam Haris dan Karmas, 1989;
Hattula, et.al., 2001). Pemanfaatan asap cair sebagai alternatif metoda
pengasapan ikan yang murah, mudah diterapkan, dan ramah
lingkungan sudah saatnya diterapkan di Indonesia, karena sebagai
negara agraris Indonesia memiliki kekayaan alam flora yang
menghasilkan limbah kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan
baku asap cair. Beberapa jenis limbah pertanian seperti bonggol
jagung, sekam padi, ampas tebu, kulit kacang tanah, tempurung,
dan sabut kelapa, perdu, kayu mangrove, sejenis pinus, dan lain-
lain, berpotensi memiliki kandungan senyawa antioksidan fenol dan
antibakteri yang dapat mengawetkan dan memberi rasa sedap spesifik
pada produk ikan asap.

Bahan bakar yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan asap
cair tersedia dalam jumlah yang melimpah mengingat Indonesia
memiliki kekayaan flora antara lain berupa limbah pertanian yang
potensial untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku asap cair. Dengan
demikian bahan bakar yang semula kurang mempunyai nilai ekonomi
dan bahkan dibuang sebagai sampah dapat diangkat menjadi produk
yang bernilai jual tinggi.
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Liquid smoke adalah suatu teknologi baru untuk menghindari
efek karsinogen dan metode pengasapan yang ramah lingkungan
pada pengasapan ikan; berfungsi utama sebagai pemberi rasa dan
aroma asap (smoke flavours). Di samping itu juga menghasilkan
produk yang aman bagi kesehatan karena karsinogennya sudah
dihilangkan dan kualitas produk yang tinggi (superior and uniformity
produk). Liquid smoke diproduksi dengan proses pembakaran
terkontrol dari berbagai jenis kayu keras seperti hickory atau maple,
dalam situasi volume udara yang diatur dengan baik. Dapat
didefinisikan sebagai “dispersi koloid dari proses kondensasi asap
ke dalam air, di mana tar dan polisiklik hidrokarbonnya telah
dihilangkan”. Aroma asap ini dapat diproduksi dengan beberapa
cara, yaitu:
1) Proses kondensasi/pengembunan dari asap kayu menjadi

kondensat aroma asap.
2) Proses ekstraksi dari aroma berbagai jenis makanan yang diasap,

misalnya aroma jagung, aroma tebu dan lain-lain.
3) Proses pencampuran berbagai senyawa sintetis.

Produksi liquid smoke dilakukan dengan menggunakan mesin
modern, asap yang berasal dari ruang pembakaran akan dihisap
dengan cepat melalui pipa menuju ruang pemisahan asap (separation
chamber), di mana dalam ruang ini tar dan abu dipisahkan dengan
uap asap. Dari ruang ini, asap dialirkan lagi menuju ruang (column)
khusus dan disemprotkan atau disiram dengan air yang datang dari
arah yang berlawanan. Sebagian uap asap akan menjadi vakum dan
dibuang melalui exhaust, sedangkan bagian uap asap yang terekstrak
dengan air kemudian didinginkan dan disirkulasi kembali untuk
diekstraksi sampai mencapai keasaman tertentu. Kemudian ekstrak
asap cair disaring dengan menggunakan “cellulose filter” dan dikemas
dan selanjutnya siap untuk disimpan atau dipasarkan. Ekstrak asap
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cair ini dapat pula dicampur dengan garam, dekstrosa atau tepung
membentuk tepung bumbu asap.

Mesin pemroses asap cair yang dibuat dengan memodifikasi dari
Baltes et. al. (1981). Modifikasi yang dilakukan adalah dengan
menyederhanakan tabung filtrasi asap cair untuk mengurangi biaya
filtrasi asap cair dilakukan dengan menggunakan kertas saring
Whatman. Mesin pemroses asap cair ini terdiri dari beberapa bagian,
yaitu pengendali temperatur, sistem pemanas, sistem destilasi, dan
sistem pendingin. Gambar 6 menunjukkan skema proses pembuatan
asap cair.

Gambar 6. Skema alat pemproses asap cair
Sumber: Hasil penelitian 2013
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C. Proses Pengasapan
Proses pengasapan ikan menggunakan asap cair dapat dilihat

dalam diagram alir berikut ini.

Gambar  7. Skema Pembuatan Ikan Asap Dengan Asap Cair
Sumber: Swastawati, et al. 2007
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D. Mutu Ikan Asap
Setelah dilakukan proses pengasapan, mutu ikan asap harus sesuai

dengan kriteria yang terdiri dari kenampakan, warna, bau, rasa, dan
tekstur ikan asap tersebut. Berikut merupakan kriteria mutu sensoris
ikan asap yang dapat dilakukan secara organoleptik.

Tabel 3. Kriteria Mutu Sensoris Ikan Asap
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Sumber: Singgih Wibowo (2002)

Ikan asap memiliki mutu yang telah disesuaikan oleh SNI.
Persyaratan mutu ikan asap yang baik menurut SNI No. 01-2725-
1992 adalah sebagai berikut.
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Tabel 4. Standar Mutu Ikan Asap Menurut SNI
No.2725.1. 2009

Sumber: BSN (2009)
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Bahan baku yang digunakan pada pengolahan ikan asap dengan
menggunakan asap cair adalah:
- Ikan bandeng segar tanpa duri dan sesuai mutu organoleptik

ikan bandeng segar;
- Garam;
- Air;
- Asap cair.

Bahan baku utama yang digunakan adalah ikan bandeng tanpa
duri segar. Ikan dimaksud harus memiliki penampakan fisik yang
cemerlang (cerah dan mengkilap) dan tidak berlendir. Mata ikan
bandeng cerah, jernih, tidak berkerut dengan kondisi masih menonjol
keluar. Mulut ikan masih terkatup serta sisik masih tampak cerah
dan tetap kuat melekat bila dipegang. Aroma ikan segar dan khas
spesifik ikan bandeng. Insang ikan bandeng memiliki warna merah
cerah sampai merah tua, terang, lamella insang teratur, dan lendirnya
masih berwarna terang. Tekstur daging elastis (pre rigor) atau kaku
(rigor) dan masih melekat kuat pada tulang. Bila ditekan, daging
kompak dan kembali ke bentuk semula.

... Bagian Ketiga ...

Bahan Baku
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Berdasarkan hasil penelitian laboratorium, asap mempunyai
kandungan unsur kimia antara lain: air, keton, phenol, aldehid,
alkohol, karbondioksida, asam asetat dan asam formiat; yang
berperan sebagai disinfektan yang menghambat pertumbuhan
atau membunuh mikro organisme penyebab pembusukan yang
terdapat dalam tubuh ikan; Pemberi warna dan aroma yang khas
pada tubuh ikan sehingga ikan yang telah diawetkan dengan proses
pengasapan berwarna kuning keemasan dan dapat membangkitkan
selera konsumen untuk menikmatinya dan bahan pengawet karena
unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam asap mampu
memberikan kekuatan pada tubuh ikan untuk melawan aktivitas
penyebab ketengikan.

A. Pengaruh Pengasapan Terhadap Mutu Organoleptik
Ikan Bandeng Asap
Proses pengasapan ikan akan menghasilkan ikan yang

mempunyai rasa, warna, dan aroma yang spesifik khas ikan asap.

... Bagian Keempat ...

Pengaruh Pengasapan Cair
terhadap Mutu Ikan Bandeng

Asap
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1. Efek Terhadap Rasa
Dewasa ini, fungsi dari pengasapan mulai cenderung bergeser

dari pengawetan kepada fungsi peningkatan rasa, terutama di negara-
negara maju seperti Jepang, Canada, Amerika, dan Inggris. Pada
produk ikan asap tradisional, rasa asin dan tar sangat kuat, sedangkan
pada produk modern penggaraman dan pengasapan memengaruhi
rasa yang lebih lembut, lezat, dan lebih memperhatikan faktor
hygene, meskipun daya simpannya tidak terlalu lama yaitu sekitar
satu minggu. Pada penyimpanan suhu kamar. Pembentukan rasa
sedap yang spesifik dari ikan asap ditimbulkan oleh reaksi protein
ikan dengan komponen karbonil asap. Reaksi ini menyebabkan
hilangnya senyawa amonia dan rusaknya sebagian protein pada
permukaan tubuh ikan. Meskipun senyawa phenol mempunyai andil
besar dalam pembentukan rasa, tetapi dalam reaksinya fungsi phe-
nol bekerja bersama-sama dengan komponen-komponen lain yang
jumlahnya relatif lebih kecil misalnya, karbonil dan asam.
Kemungkinan komponen kecil yang lain ini membantu terbentuknya
rasa spesifik dari ikan asap. Beberapa jenis senyawa phenol yang
penting bagi pembentukan rasa adalah: guaiacol, 4-metil guaiacol,
dan 2,6-dimethoxy phenol. Di samping senyawa-senyawa phenol
tersebut, beberapa fraksi asap yang lain yang berarti dalam pemberian
rasa khas adalah lakton dan furan (Swastawati, 2009).

2. Efek Terhadap Warna
Seperti halnya efek rasa, pembentukan warna ikan asap juga

berdasarkan pada reaksi antara protein dengan komponen karbonil.
Pada umumnya reaksi karbonil-amino adalah faktor utama
pembentukan warna pada ikan asap, tetapi reaksi pembentukan warna
ini lebih bersifat fisik daripada kimiawi. Beberapa peniliti mengatakan
bahwa ikatan-ikatan asam amino lysine melalui grup amino
mempunyai peranan penting, akan tetapi sebagian arginin dan
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histidin dapat hilang atau rusak dalam reaksi ini. Pengasapan dengan
suhu tinggi dapat meningkatkan dekomposisi asap, tetapi juga dapat
menyebabkan rusaknya asam amino essensial seperti lysine. Methanal
merupakan salah satu grup amino yang sangat reaktif tetapi grup ini
tidak berpengaruh dalam pembentukan warna. Senyawa kimia yang
lain yang berperan dalam pembentukan warna adalah: aldehid
glikolik, 2,3-butandiena, dan piruval. Pada pengasapan dingin
biasanya dapat pula digunakan pewarna artifisial yang ditambahkan
pada waktu perendaman dengan air garam agar warna ikan asap lebih
menarik. Akan tetapi, penggunaan bahan perwarna ini tentu saja
harus sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara masing-masing.
Kunyit dan madu dapat digunakan juga sebagai bahan pewarna.

B. Pengaruh Pengasapan Terhadap Mutu Kimiawi Ikan
Bandeng Asap
Secara kimiawi mutu ikan asap dapat dilihat dari kandungan

beberapa macam nilai gizi atau nutrisi pada ikan asap tersebut. Pada
setiap proses pengolahan ikan, terjadinya kehilangan sebagian nutrisi
tidak dapat dihindari. Proses pengasapan tradisional, khususnya
pengasapan panas atau hot smoking sering terjadi kasus-kasus
kerusakan nutrisi seperti protein dan lemak karena proses pemanasan
dan pengasapan yang kurang terkontrol. Keadaan ikan yang masih
basah dikarenakan kurangnya waktu penirisan, seringkali
menyebabkan terjadinya penurunan nutrisi pada ikan asap.

1. Kadar Protein Ikan asap
Kualitas ikan asap, dapat dilihat dari kandungan protein.

Protein merupakan biomolekul yang dapat berperan dalam
membentuk kualitas ikan, karena protein dapat mengalami
perubahan apabila mengalami pengasapan. Menurut Ghozali et al.,
(2004), kadar protein dapat menurun karena adanya proses
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pengolahan, dengan terjadinya denaturasi protein selama pemanasan.
Protein yang terdenaturasi akan mengalami koagulasi apabila
dipanaskan pada suhu 500C atau lebih.

Tabel 5. Nilai Proksimat Ikan Bandeng Cabut Duri Asap
yang Diolah dengan dua Jenis Oven yang Berbeda

Sumber: Hasil Penelitian MP3EI Tahun 2013
Keterangan: Nilai Hasil Rata-rata Tiga Kali Ulangan + Standar Deviasi

Pengeringan dengan suhu yang tinggi (lebih dari 80 oC bahkan
dapat juga melebihi 100oC) akan mempermudah proses oksidasi atau
ketengikan, hal ini akan diikuti oleh penurunan kualitas protein.
Proses pengasapan panas harus diusahakan tidak melebihi suhu
70-80oC atau kurang dari 70oC, disesuaikan dengan ukuran dan
kondisi ikan segar yang akan diasapi. Penggunaan suhu yang tidak
terlalu tinggi dapat mengurangi kerusakan protein. Komposisi
karbonil yang terkandung pada asap atau yang berasal dari hasil
oksidasi lemak dapat beraksi dengan komposisi-komposisi asam
amino yang berasal dari protein ikan. Reaksi ini menyebabkan
penurunan pemanfaatan protein atau “protein utilization”, khususnya
asam amino esensial lysine. Untuk meminimalkan efek tersebut,
maka waktu pengasapan sebaiknya tidak terlalu lama dan konsentrasi
asap tidak terlalu tinggi.

Selain mengalami penurunan kadar protein, terdapat juga
beberapa jenis ikan yang mengalami peningkatan kadar protein. Hal
ini sesuai dengan pernyataan Winarno (1993) bahwa menurunnya
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kadar air pada ikan asap diikuti dengan naimnya komposisi
proteinnya. Adanya proses pemanasan akan menyebabkan perubahan
struktur protein atau yang biasa disebut dengan denaturasi protein.
Protein yang terdenaturasi akan berkurang kelarutannya, sehingga
pada saat terjadi penguapan air dalam daging ikan, protein akan
tertinggal atau terendap dalam daging ikan sehingga protein tersebut
menggumpal. Selain itu, kenaikan protein pada tubuh ikan
disebabkan oleh adanya reaksi antara protein dan garam yang
menimbulkan larutan kental dalam daging ikan.

Selama proses penyimpanan, kadar protein pada ikan asap
biasanya mengalami penurunan. Penurunan kadar protein selama
penyimpanan disebabkan oleh aktivitas bakteri pemecah protein.

2. Kadar Lemak Ikan Asap
Lemak merupakan bagian dari kandungan ikan yang memiliki

nilai lebih sedikit dibandingkan dengan protein. Akan tetapi, lemak
merupakan faktor pendukung dalam menghasilkan rasa dan aroma
pada ikan asap. Pengasapan panas, dapat memengaruhi perubahan
nilai kadar lemak, dalam hal ini lemak pada ikan asap dengan
menggunakan smoking cabinet, sebagian besar lebih tinggi
dibandingkan dengan tungku. Hal ini disebabkan oleh jarak sumber
panas dengan ikan yang berbeda. Jarak antara sumber panas dengan
ikan pada tungku sangat dekat, sehingga diindikasikan lemak pada
ikan mengalami kerusakan. Berbeda dengan smoking cabinet,
meskipun menggunakan metode pengasapan panas, jarak antara
sumber panas dengan ikan tidak dekat, maka kerusakan lemak akibat
panas dapat dikurangi.
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Tabel 6. Nilai Proksimat Ikan Bandeng Cabut Duri Asap
yang Diolah dengan dua Jenis Oven yang Berbeda

Sumber: Hasil Penelitian MP3EI Tahun 2013
Keterangan: Nilai hasil Rata-rata Tiga Kali Ulangan + Standar Deviasi

Selama penyimpanan, kandungan lemak pada ikan mengalami
penurunan dan ketengikan. Penurunan kandungan lemak dapat
disebabkan karena adanya aktivitas bakteri pembusuk yang menguraikan
nilai gizi pada ikan asap. Minyak atau lemak yang terkandung dalam
tubuh ikan mudah mengalami oksidasi karena adanya kontak
langsung dengan udara di sekitarnya. Peristiwa ini ditandai dengan
munculnya bau tengik pada produk. Bau tengik ini dapat mengurangi
nilai penerimaan konsumen terhadap ikan asap. Ikan asap tradisional
biasanya memiliki rasa dan aroma asap yang sangat kuat, hal ini di-
sebabkan karena densitas asap dan penerapan suhu tinggi. Oleh karena
itu, proses oksidasi pun dapat dihambat, karena asap mengandung
fenol yang termasuk senyawa antioksidan. Namun demikian, jika
proses oksidasi lemak terjadi maka akan terjadi reaksi antara protein
dan vitamin, sehingga mengurangi nilai nutrisi ikan asap tersebut.

Secara alami ikan mengandung 1 sampai 6 ikatan rangkap dalam
bentuk asam lemak. Mekanisme oksidasi secara keseluruhan dari asam
lemak tak jenuh (RH), menghasilkan hidroperoksida pada tahap
inisiasi. Selanjutnya pada tahap kedua akan terjadi proses dekomposisi
yang dapat menghasilkan berbagai senyawa kimia yang menimbulkan
rasa yang enak atau tengik pada ikan asap. Mekanisme oksidasi lemak
dapat dilihat pada Gambar 8.
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Gambar 8. Mekanisme Oksidasi Lemak
Sumber: Ketaren, (2008)

Tahap-tahap oksidasi lemak, pembentukan hidroperoksida,
dan selanjutnya terjadi rantai reaksi radikal bebas terdiri dari tiga
tahap berikut ini:
a. Tahap inisiasi yaitu tahap pembentukan radikal bebas dan

selanjutnya menghasilkan hydrogen peroksida.
b. Tahap Propagasi, yaitu proses perkembangan pembentukan

radikal bebas, disertai dengan rantai radikal bebas atau “free radical
chain reaction”.

c. Tahap terminasi, yaitu tahap perubahan reaksi kimia dari radikal
bebas membentuk produk non-radikal.
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Seperti di negara-negara beriklim tropis lainnya, Indonesia
mempunyai jumlah spesies ikan berkadar lemak tinggi (fatty fish)
dan ikan berlemak sedang (semi fatty fish) yang cukup banyak. Ikan-
ikan jenis ini mudah mengalami oksidasi terutama bila diolah dengan
penerapan suhu tinggi atau dikeringkan. Semakin tinggi tingkat
kekeringan ikan, semakin besat kemungkinan lemak akan mengalami
oksidasi. Garam dan haemo-protein mempunyai efek prooksidan,
substansi-substansi fenol dalam asap mempunyai aktivitas
antioksidan, sehingga dapat melindungi lemak.
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Ikan kaya akan asam lemak tak jenuh salah satunya adalah asam
lemak omega-3, yang disebut juga asam linolenat. Turunan asam
lemak omega-3 yang banyak terdapat di alam terutama hasil laut
adalah EPA dan DHA. Asam lemak omega-3 sangat berguna untuk
kesehatan manusia karena dapat mencegah penyakit-penyakit yang
berhubungan dengan peredaran darah. Akan tetapi, sifat asam lemak
yang mudah rusak karena proses pemanasan. Cara memasak dan
mengolah ikan akan menurunkan atau menghilangkan sama sekali
potensi asam lemak pada ikan.

Salah satu ikan yang mempunyai kandungan asal lemak omega-3
EPA dan DHA cukup tinggi adalah ikan bandeng. Ikan bandeng
segar mempunyai kandungan EPA sebesar 8% dan kandungan DHA
sebesar 9,5%. Setelah mengalami proses pengasapan dengan meng-
gunakan tungku, kandungan EPA mengalami penurunan sebesar
5,57% dan DHA sebesar 5,62%, sedangkan ikan bandeng asap yang
diolah menggunakan smoking cabinet mengalami penurunan
kandungan EPA sebesar 4,42% dan kandungan DHA sebesar 5,31%.

Penurunan asam lemak omega-3 pada kedua metode pengasapan
tersebut terjadi karena adanya proses kerusakan lemak yang
berlangsung selama proses pengolahan. Proses pengsapan dengan
suhu tinggi atau pengasapan panas yang suhunya tidak terkontrol
dapat menyebabkan terjadinya oksidasi lemak. Menurut Ketaren
(2008), kerusakan lemak terjadi karena proses oksidasi oleh oksigen
terhadap asam lemak tidak jenuh dalam lemak. Proses oksidasi dapat
terjadi pada suhu kamar, dan selama proses pengolahan menggunakan
suhu tinggi. Hasil oksidasi lemak pada bahan pangan tidak hanya
mengakibatkan rasa dan bau yang tidak enak, tetapi juga dapat
menurunkan nilai gizi, karena kerusakan vitamin (karoten dan
tokoferol) dan asam lemak esensial dalam lemak tersebut.
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Persentase EPA dan DHA akan menurun seiring dengan lamanya
proses pemanasan. Penurunan EPA dan DHA ini disebabkan oleh
adanya reaksi oksidasi terhadap kedua senyawa tersebut. Hal ini
terjadi karena EPA dan DHA merupakan asam lemak tidak jenuh
sehingga mudah mengalami oksidasi oleh senyawa-senyawa lain.
Reaksi oksidasi terjadi dengan penyebab berupa inisiator berupa suhu
tinggi karena pemanasan. Faktor lain yang menjadi penyebab
perbedaan kandungan EPA dan DHA pada kedua metode adalah
tingkat serapan fenol yang berbeda mengakibatkan laju oksidasi
masing-masing ikan asap berbeda pula. Hal ini disebabkan karena
fenol berfungsi sebagai antioksidan sehingga dapat menghambat
oksidasi lemak pada ikan asap.

3. Kadar Air Ikan Asap
Air merupakan kandungan yang terbesar dalam ikan. Air

merupakan sarana mikroorganisme untuk berkembang. Sehingga,
proses pengasapan, memiliki tujuan untuk menghilangkan kadar air
dalam ikan, dan diharapkan dapat memperpanjang umur simpan
ikan asap. Selama proses pengasapan terjadi penurunan kadar air.

Tabel 7. Nilai Proksimat Ikan Bandeng Cabut Duri Asap
yang Diolah dengan Dua Jenis Oven yang Berbeda

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2013
Keterangan: Nilai Hasil Rata-rata Tiga Kali Ulangan + Standar
Deviasi
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Penurunan ini disebabkan adanya proses penggaraman dan
pemanasan yang dapat mengurangi kandungan air dalam tubuh
ikan. Afrianto dan Liviawaty (1993) mengatakan bahwa garam
mempunyai sifat hygroskopis yang menyerap cairan dalam daging
ikan melalui proses osmosis. Selanjutnya, selama proses pengasapan
juga terjadi proses pengeringan, sehingga berat ikan akan berkurang
bersamaan dengan menguapnya air. Di satu sisi, penurunan kadar
air dapat memberikan efek pengawetan, tetapi di sisi lain akan
membuat daging keras dan mengurangi yield.

Standar nilai kadar air ikan asap berdasarkan SNI adalah
maksimal 60%. Produk ikan asap menggunakan smoking cabinet
dan tungku memiliki kadar air yang sebagian besar melebihi batas
standar yang telah ditentukan oleh SNI. Tingginya kadar air,
disebabkan oleh lama waktu pengasapan yang relatif pendek dan
suhu pengasapan yang fluktuatif, menyebabkan proses penguapan
air menjadi tidak stabil dan menyebabkan nilai kadar air masih
tinggi. Menurut Swastawati, F. (2008), penurunan kadar air sebesar
35,05–38,28% selama pengasapan, disebabkan oleh pengaruh dari
penambahan dan konsentrasi garam, serta pengasapan. Menurut
Winarno et al., (1980) dalam Saleh et al., (1995), terjadinya
penurunan kadar air akibat dari penguapan dari produk karena
pengaruh suhu udara dan kelembaban lingkungan sekitar sehingga
menyebabkan penguapan dalam produk. Tingginya kadar air dalam
ikan asap yang diolah menggunakan smoking cabinet dan tungku,
dapat memengaruhi kualitas ikan asap yang dihasilkan.
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C. Pengaruh Pengasapan Terhadap Mutu Mikrobiologi
Ikan Bandeng Asap

Tabel 8. Aktivitas Antibakteri Asap Cair Bonggol Jagung

Sumber: Hasil Penelitian 2013

Komponen asap mempunyai efek bakteriostatik dan kemungkinan
juga bakterisidal. Beberapa komponen yang terlihat antara lain
methanol, asam-asam aliphatic, dan phenol. Kayu keras cenderung
menghasilkan asap yang lebih banyak mengandung asam-asam,
karena kandungan hemoselulosa yang lebih tinggi dibandingkan
dengan kayu lunak. Hemiselulosa mempunyai efek pengawetan yang
tinggi sehingga pada pengasapan panas yang dilakukan secara
tradisional biasanya menggunakan jenis kayu keras. Beberapa peneliti
telah pula menganalisa fungsi dari senyawa phenol yang pada level
tertentu mempunyai kemampuan membunuh bakteri, staphylococcus
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aureus tetapi mikroba jenis ragi dan jamur yang resistan. Bakteri
jenis micrococcus sp juga lebih resistan terhadap suasana sulit jika
dibandingkan dengan staphylococcus aureus dan lactobacillus species.

Pengujian antibakteri asap cair terhadap mikroorganisme Escerichia
coli, Staphylococcus aureus, Vibrio harveyi, Vibrio parahaemolyticus
dengan konsentrasi 0; 5; 7,5; dan 10% menunjukkan hasil positif
mampu menghambat aktivitas bakteri terutama Vibrio harveyi dan
Vibrio parahaemolyticus. Mikroorganisme tersebut merupakan
bakteri pathogen yang sering terdapat di dalam tubuh ikan dan
mampu menyebabkan keracunan terhadap konsumen.

Bakteri Vibrio harveyi dan Vibrio parahaemolyticus adalah
bakteri yang secara luas tersebar di perairan baik di laut maupun di
tambak. Organisme tersebut sering ditemukan di berbagai jenis ikan
maupun kerang. Kontaminasi dari bakteri Vibrio parahemolyticus
dapat menyebabkan gastroenteritis seperti diare, mual muntah, dan
kram perut. Bakteri pathogen tersebut seringkali menyebabkan
keracunan makanan di berbagai Negara di Asia meliputi Cina,
Jepang, dan Taiwan (Su and Liu, 2007).

Sedangkan Vibrio harveyi adalah bakteri pathogen yang
menyebabkan penyakit gastroenteritis dalam saluran pencernaan,
vasculitis, dan penurunan daya penglihatan. Mekanisme bakteri
pathogen mampu menyebabkan keracunan dalam makanan adalah
kemampuannya menempel dan membentuk biofilm dalam
inangnya, serta melakukan proses produksi ekstraseslular yang
menghasilkan enzim protease dan haemolisin yang berinteraksi
dengan lipopolisakarida pada inang sehingga menyebabkan
keracunan makanan (Austin and Zhang, 2006).

Tingkat keakutan pada toksisitas bakteri tersebut perlu dihambat.
Penggunaan asap cair bonggol jagung mampu menghambat
pertumbuhan bakteri tersebut berdasarkan potensi antibakteri pada
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asap cair tersebut (Tabel). Berdasarkan penelitian dari Darmadji
(1996), asap cair mampu menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus
subtilis, Pseudomonas fluorescene, Staphylococcus aureus, dan
Escherichia coli, bahkan pada pengenceran asap cair hingga 10
kalinya. Pada pengenceran 0x zona hambat berkisar antara 1,9 sampai
4,0cm. Sedangkan pengenceran 10x asap cair mampu menghambat
sebesar 0,9 sampai 2,0. Akan tetapi, pada pengenceran 100x tidak
terdapat zona hambat terhadap bakteri tersebut.

D. Keamanan Pangan Ikan Asap
Salah satu komponen kimia yang diketahui bersifat karsinogenik

yang biasanya ditemukan pada produk pengasapan adalah benzo (a)
pyrene. Benzo (a) pyrene adalah senyawa yang tergolong dalam
Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH).

Pengasapan tradisional, dikhawatirkan dapat menimbulkan
senyawa karsinogenik yaitu PAHs, yang terbentuk selama proses
pengasapan. PAHs akan secara langsung terdapat dalam ikan asap
selama proses pengasapan secara tradisional. Proses pengasapan
tradisional juga tidak memperhatikan suhu pengasapan, sehingga
PAHs akan timbul apabila suhu proses pengasapan tinggi atau lebih
dari 90 0C (Lund et al., 2009).
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Senyawa-senyawa PAHs yang terdapat dalam ikan asap,
tergantung pada proses pembakaran kayu yang bereaksi dengan lemak
yang terkandung dalam ikan. Faktor-faktor yang memengaruhi
jumlah PAHs yang terkandung dalam ikan asap meliputi, komposisi
kayu, suhu pengasapan, lama pengasapan, dan oksigen yang masuk
ke dalam ikan (Basak, 2010).

1. Sumber PAH pada Ikan Asap
Beberapa PAH oleh para ahli telah ditemukan dalam daging

dan ikan asap. Tidak semua PAH adalah karsinogenik tetapi benzo
(a) pyrene (BP) dikenal sebagai indikator karsinogenesis. Beberapa
jenis seafood diketahui mengandung sejumlah PAH. Tetapi pada
vertebrata tidak ditemukan, bahkan pada vertebrata yang hidup di
air yang terpolusi tidak terdeteksi adanya PAH. Beberapa ahli
mengatakan bahwa ikan mempunyai kemampuan metabolisme
terhadap PAH kemudian mengekskresikannya kembali.

Pada udang, lobster, dan kepiting ditemukan PAH dalam jumlah
sangat kecil. Pada ikan olahan, kandungan PAH kemungkinan lebih
besar, karena pengaruh berbagai sumber olahan. Kandungan PAH
dalam ikan asap berasal dari asap kayu, karena fraksi hidrokarbon
dalam asap mengandung sejumlah besar PAH dengan berbagai
variasi. Sampai saat ini telah ditemukan kurang lebih 24 sampai 30
variasi PAH pada ikan asap. Seperti telah diketahui bahwa komposisi
dan kemampuan dari asap untuk bereaksi dengan ikan tergantung
pada variasi dan komposisi kayu pada kondisi pemisahan asap dari
kayu (elektrostatic precipitation). Hal ini termasuk temperatur
pembakaran, sirkulasi udara, dan kebersihan kayu.

Pengaruh temperatur pembakaran kayu yang tinggi dapat
menimbulkan tingginya kadar PAH, terutama dari pembakaran
lignin dan selullose. Untuk menghindari terbentuknya BP,
pembakaran kayu tidak boleh mencapai 200oC. Karena proses
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pembakaran ini terkandung pada kecepatan aliran udara dan
temperatur, maka pada pengasapan diperlukan kontrol terhadap
kecepatan udara agar konstan sehingga akan menghasilkan
temperatur yang konstan pula. Kecepatan pembentukan phenol,
komponen karbonil, dan PAH adalah fungsi dari temperatur dan
kecepatan udara atau air velocity.

2. Kandungan PAH dalam Ikan Asap
Konsentrasi Benzo (a;) pyrene pada ikan asap menurut hasil

beberapa penelitian menunjukkan kurang lebih antara 0,7 sampai
60 mg/g berat basah. Kandungan PAH pada bagian-bagian ikan asap
yang dapat dimakan (edible portion) tergantung pada kondisi dari
komponen-komponen yang terdapat dalam asap kayu dan parameter
pengasapan lainnya serta spesies ikan yang diasapi.

Kandungan Benzo (a) pyrene pada ikan asap yang diolah secara
tradisional lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengasapan
modern yang menggunakan suhu rendah dan almari pengasapannya
dirancang secara modern, yakni bagian sumber asap terpisah dengan
ruang pengasapan.

Tabel 9. Kandungan Benzo (a) pyrene Pada Ikan Asap
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Sumber: Steining (1976) dalam J.R. Burt (1998)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pengaruh dari asap terhadap
kandungan BP pada ikan asap sangat bervariasi. Demikian pula
pengaruh kulit sebagai barrier terhadap dekomposisi PAH sangat
jelas. Untuk membahas kemungkinan berbahayanya ikan asap bagi
kesehatan manusia, perlu dipertimbangkan pula  sumber-sumber
PAH dari bahan makanan yang lain dan tingkat konsumsi ikan asap,
sehingga dapat diestimasikan banyaknya PAH yang dikonsumsi
perhari. Di samping itu perlu dipertimbangkan pula mengenai
adanya substansi lain yang dapat memodifikasi aktivitas PAH.

Bahan makanan lain yang mempunyai kandungan BP lebih
tinggi daripada ikan asap antara lain adalah roti/biskuit panggang,
kopi yang dipanggang pada proses pembuatan bubuknya, minyak
kedelai (soyabean oil), dan daging rusuk panggang. Untuk mengetahui
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efek karsinogenik dari PAH juga diperlukan aktivitas metabolik.
Vitamin A dan antioksidan seperti BHA dan BHT dapat mengurangi
efek karsinogenik dari PAH.

Ikan-ikan berkadar lemak tinggi kaya akan vitamin A dan
asap kayu mengandung komponen antioksidan yaitu phenol.
Sampai saat ini, dari hasil penelitian tentang relatif kecilnya
komponen PAH yang terdapat dalam ikatan dan produk pengasapan
lainnya, dan juga dari perkiraan banyaknya produk pengasapan
yang dikonsumsi manusia, dengan percobaan-percobaan terhadap
hewan peliharaan yang diberi makan produk pengasapan dapat
disimpulkan bahwa efek PAH yang terkandung dalam produk
pengasapan tidak merupakan sumber penyebab bahaya karsinogen
terhadap kesehatan manusia.
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Memulai usaha pengasapan ikan bandeng tanpa duri dengan
asap cair tidaklah sulit dan membutuhkan modal yang terlalu besar
karena peralatan yang digunakan untuk mengolah produk tersebut
tidaklah mahal dan mudah dijumpai dipasar. Berikut uraian
beberapa peralatan-peralatan yang dibutuhkan.

A. Peralatan Bandeng Cabut Duri
1. Baskom atau Wadah Pencuci Ikan

Sebelum dibelah atau dicabut durinya, ikan terlebih dahulu
dicuci dengan air bersih dan mengalir satu per satu. Setelah dicuci,
ikan kemudian ditaruh atau diletakkan dalam baskom atau wadah
plastik mapun stenless steel yang bersih. Pemilihan baskom yang
berbahan plastik maupun stenlees steel memudahkan kita untuk
membersihkan setelah digunakan.

... Bagian Kelima ...

Peralatan
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Gambar 9. Baskom Plastik & Stainless steel
Sumber: www.leoonlineshopping.com

2. Pisau
Pisau digunakan untuk membelah ikan bandeng, pisau yang

digunakan harus tajam agar tidak merusak daging ikan dan berbahan
stainless steel sehingga tahan karat dan mudah dibersihkan.

Gambar 10. Pisau untuk Membelah Ikan
Sumber: www.pixabay.com dan www.kkp.go.id

3. Pinset
Pinset merupakan alat utama dalam membuat ikan bandeng

tanpa duri. Pinset digunakan untuk menjapit/mengambil tulang dan
duri ikan bandeng. Hal yang perlu diperhatikan adalah pinset yang
digunakan harus berbahan stainless steel agar tidak berkarat dan
mudah dibersihkan.
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Gambar 11. Pinset untuk Mengambil Duri Ikan Bandeng.
Sumber: www.productsdb.com

Pencabutan duri ikan bandeng memerlukan ketelitian dan
kesabaran, terlebih bagi mereka yang belum terbiasa. Untuk itu lebih
baiknya, kita perlu mengetahui letak dan jumlah duri ikan bandeng.
Ikan bandeng memiliki 42 pasang duri bercabang pada bagian
punggung yang menempel di dalam daging dekat permukaan kulit
luar, bagian tengah terdapat 12 pasang duri pendek, 16 duri pada
rongga perut dan 12 pasang duri kecil pada bagian perut dekat ekor.

Gambar 12. Susunan Duri Ikan Bandeng
Sumber: www.kkp.go.id

Mengetahui jumlah dan letak duri ikan bandeng memudahkan
kita untuk memastikan apakah duri pada ikan bandeng sudah
tercabut semua atau belum. Oleh karena itu, sebisa mungkin jumlah
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duri juga dihitung setelah tercabut atau jika tidak mungkin dilakukan
daging ikan diraba dengan tangan. Hal yang perlu sekali diperhatikan
adalah kebersihan tangan pekerja; tangan harus dicuci sebelum dan
sesudah melakukan pencabutan dengan sabun cuci tangan agar
produk tidak terkontaminasi.

4. Talenan
Talenan digunakan sebagai alas ikan bandeng pada saat dibelah.

Talenen yang digunakan sebaiknya berbahan baku plastik supaya
mudah dibersihkan dan cepat kering.

Gambar 13. Talenan
Sumber: www.dapurmaster.com

5. Nampan
Nampan digunakan untuk menaruh ikan bandeng terlebih

dahulu setelah dicabut durinya. Setelah dicabut durinya ikan bandeng
ditaruh di nampan; sebelum dibersihkan lagi dan dikemas. Pencucian
sebaiknya menggunakan air yang mengalir. Bahan nampan yang baik
adalah dari stainless steel.
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Gambar 14. Nampan
Sumber: www.dapurmaster.com

6. Kaleng Plastik Pembuang Duri Ikan Bandeng
Duri ikan bandeng yang telah tercabut akan menjadi sumber

kontaminan; apabila tidak dibuang atau dipisahkan akan menjadi
smber kontaminan. Untuk itu, diperlukan semacam tempat yang
terbuat dari plastik, bisa berbentuk kaleng maupun nampan atau
loyang plastik.

Gambar 15. Kaleng Plastik untuk Tempat Pembuangan Duri
Sumber: www.dapurmaster.com
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7. Plastik Pengemas
Produk akan lebih awet apabila dikemas dan disimpan lemari

pendingin (0-40C). Bahan pengemas yang digunakan berupa plastik
polyethylene. Pada kemasan plastik dapat ditambahkan dan didesain
merk agar produk terlihat lebih menarik lagi.

Gambar 16. Kemasan Produk Bandeng Tanpa Duri
Sumber: Doukmentasi Penelitian 2013

8. Timbangan
Timbangan digunakan untuk menentukan berat dan ukuran

dari ikan bandeng segar dan ikan bandeng yang telah dicabut durinya.
Berat dan ukuran ikan bandeng yang telah dicabut durinya dijadikan
patokan untuk penentuan harganya sehingga timbangan yang
digunakan harus memiliki ketelitian sampai satuan gram. Biasanya
timbangan yang digunakan adalah timbangan digital.
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Gambar 17. Timbangan Digital
Sumber: www.timbanganindonesia.com

B. Peralatan Pembuatan Ikan Bandeng Asap Tanpa
Duri
Produk bandeng tanpa duri tersebut dapat diolah menjadi

beberapa produk diversifikasi yang mempunyai nilai ekonomis
lebih, salah satunya adalah ikan bandeng asap tanpa duri. Ikan
bandeng asap memiliki cita rasa yang khas sedap keasap-asapan.
Pembuatan ikan asap juga relatif mudah terlebih dengan
penggunaan asap cair sebagai bahan pengasapnya sehingga lebih
praktis jika dibandingkan dengan metode pengasapan yang selama
ini digunakan (tungku dan almari pengasapan). Peralatan yang
digunakan juga relatif murah dan dapat dilakukan pada skala rumah
tangga sehingga memudahkan bagi masyarakat yang ingin
menambah penghasilan dengan produk bandeng asap tanpa duri
menggunakan asap cair. Peralatan-peralatan yang digunakan pada
pembuatan bandeng asap tanpa duri dengan asap cair adalah
sebagai berikut:
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1. Timbangan Digital
Timbangan digunakan untuk menentukan berat ikan yang akan

diasap ataupun produk ikan bandeng asap tanpa duri. Timbangan
yang digunakan bisa timbangan digital maupun mekanik dan yang
lebih penting adalah dapat dibersihkan dengan mudah.

Gambar 18. Timbangan Digital dan Mekanik
Sumber: www.timbanganindonesia.com

2. Baskom
Baskom digunakan untuk merendam ikan bandeng dengan

larutan garam ataupun dengan larutan asap cair. Baskom juga
sebaiknya menggunakan yang berbahan dasar stainless steel.

Gambar 19. Baskom untuk Merendam Ikan
Sumber: www.dapurlovers.wordpress.com
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3. Peniris
Peniris digunakan untuk meniriskan ikan bandeng setelah

direndam dalam larutan garam dan asap cair.

Gambar 20. Peniris
Sumber: Dokumentasi penelitian 2013

4. Oven
Oven digunakan untuk proses pemanasan/pengeringan ikan

asap. Oven yang digunakan dapat berupa oven elektrik maupun
oven non-elektrik yang mempunyai termometer sebagai indikator
suhu saat proses pemanasan berlangsung. Suhu pemanasan dijaga
agar tidak sampai melebihi 1000 C untuk menjaga nutrisi ikan.
Suhu pemasan sebaiknya bertahap yaitu: 1 jam pertama 50-600 C,
1 jam kedua 60-700 C, 1 jam ketiga 70-800C.
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Gambar 21. Oven Elektrik (a) dan Oven Non-elektrik (b)
Sumber: Hasil Penelitian MP3EI Tahun 2013

5. Pengemas
Pengemasan tidak hanya berfungsi untuk menjaga produk lebih

awet dan melindungi produk dari kontaminasi, oleh karena itu
tipe bahan kemasan yang akan digunakan harus memperhatikan
karakteristik. Pengemasan dapat berperan sebagai brand atau mark
suatu produk sehingga desain kemasan haruslah dibuat semenarik
mungkin. Bahan kemasan yang digunakan untuk ikan bandeng
asap menggunakan plastik polyethylene dengan berbagai bentuk
model kemasannya.

Gambar 22. Pengemasan
Sumber: Dokumentasi Penelitian 2013
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C. Peralatan Pembuatan Asap Cair
Pembuatan atau proses produksi asap cair bonggol jagung dengan

melakukan pirolisis bonggol jagung kemudian asap atau uap yang
keluar dari reaktor tersebut dikondensasikan sehingga menjadi
produk asap cair. Proses pirolisis yang dilakukan dengan tanpa oksigen
(hampa udara) dengan parameter suhu yang dikontrol dengan cermat
selama waktu tertentu. Selain penggunaan bahan baku yang
berkualitas, kondisi operasi berupa suhu, kecepatan pemanasan
(heating rate) dan waktu tinggal/lama proses (residence time) adalah
faktor kunci proses produksi asap cair sehingga didapat produk
asap cair yang berkualitas tinggi. Proses pembuatan asap cair
bonggol jagung menggunakan satu set peralatan mesin asap cair
yang terdiri dari reaktor pirolisis, tungku pemanasan, cyclone,
kondensor multitube, penampung asap cair, dan sistem pendingin.
Proses produksi asap cair bonggol jagung pada unit ini dilakukan
secara batch.

1. Reaktor Pirolisis
Reaktor pirolisis merupakan tempat terjadinya dekomposisi

thermal bonggong jagung. Reaktor juga dilengkapi safety valve,
pressure indicator, dan check valve yang digunakan untuk
keamanan dan mengecek status proses dalam reaktor tersebut,
bahan reaktor terbuat dari stainless steel. Kapasitas reaktor mampu
mencapai +50 Kg.
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Gambar 23. Reaktor Pirolisis
Sumber: Dokumentasi Penelitian 2013

2. Tungku Pemanasan
Tungku pemanas sebagai sumber panas untuk proses pirolisis

menggunakan bahan bakar LPG dan gas yang tidak terembunkan
dari proses pirolisis. Bahan yang digunakan berupa batu bata dan
batu bata tahan api.
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Gambar 24. Tungku Pemanas
Sumber: Dokumentasi Penelitian 2013

3. Cyclone
Cyclone berfungsi untuk memisahkan tar dan particulate

matter pada uap atau asap sebelum dikondensasikan, sehingga akan
didapat produk asap cair bersih. Bahan terbuat dari stainless steel.

Gambar 25. Cyclone
Sumber: Dokumentasi Penelitian 2013

4. Kondensor Multitube
Kondensor berfungsi untuk mengembunkan asap atau uap

dari cyclone sehingga terjadi produk asap cair, sedangkan gas-gas
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yang tidak terembunkan seperti metana dan sebagainya akan
dikembalikan ke tungku untuk tambahan bahan bakar proses. Bahan
terbuat dari stainless steel.

Gambar 26. Kondensor Multitube
Sumber: Dokumentasi Penelitian 2013

5. Penampung Asap Cair
Penampung asap cair berfungsi untuk menampung produk asap

cair. Penampung ini dilengkapi level indicator sehingga bisa diketahui
volume produk asap cair.

Gambar 27. Penampung Asap Cair
Sumber: Dokumentasi Penelitian 2013
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6. Sistem Pendingin
Sistem pendingin berfungsi untuk mengalirkan air ke dalam

sistem kondensor. Sistem pendingin terdiri dari bak penampung air,
pipa sirkulasi, dan pompa air untuk menyirkulasikan keluar masuk
air ke dalam sistem kondensor.

Gambar 28. Sistem Pendingin
Sumber: Dokumentasi Penelitian 2013

D. Pengemasan dan Labelling Asap Cair Serta Ikan
Bandeng Asap

1. Pengemasan Asap Cair
Asap cair merupakan hasil kondensasi (pengembunan) dari

proses pembakaran bahan yang mengandung selulosa, hemiselulosa
dan lignin baik secara langsung maupun tidak langsung serta senyawa
karbon lain. Dapat pula diartikan sebagai destilat (hasil destilasi)
dari proses pembakaran biomassa yang biasanya terkandung pada
beberapa kayu, tempurung kelapa, bonggol kelapa sawit, dan jagung.
Secara mudah, bahan yang ingin dibuat asap cair dibakar dalam
keadaan hampa udara (pirolisator) yang kemudian menghasilkan
banyak asap. Asap inilah yang dikondensasikan menjadi asap cair.
Pada tahap ini asap cair masih “kotor” dan berwarna kecoklatan.
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Gambar 29. Asap Cair Hasil Kondensasi
Sumber: Dokumentasi Penelitian 2013

Untuk mendapatkan asap cair yang lebih jernih perlu
dimurnikan lagi dengan cara distilasi. Distilasi bertujuan untuk
menghilangkan tar dan beberapa jenis senyawa yang berbahaya seperti
PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbon) penyebab kanker sehingga
dari hasil proses distilasi ini dihasilkan senyawa fenol, karbonil, asam-
asam organik. Senyawa-senyawa inilah yang secara simultan
mempunyai efek antioksidan dan antibakteri serta beberapa
komponen fenol yang bertindak membentuk aroma dan cita rasa
yang khas dari ikan asap. Hasil distilasi dihasilkan asap cair yang
berwarna coklat jernih hingga kuning cemerlang.

Karakteristik asap cair yang berwarna coklat jernih dan kuning
cemerlang menjadikan kemasan yang akan digunakan lebih mudah
didapatkan. Dengan kaareteristik warna seperti ini kemasan yang
digunakan haruslah transparan dapat terbuat dari plastik maupun
kaca tetapi tidak bening guna menghindari cahaya secara langsung.
Desain botol plastik ataupun botol gelas disesuaikan dengan biaya
produksi, pasar, dan atau konsumen yang dituju, kepraktisan, dan
ergonomis suatu kemasan.
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2. Pengemasan Ikan Bandeng Asap
Kemasan merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat

dipisahkan dari produk ikan bandeng asap, selain mutu dan
nutrisinya. Pada prinsipnya, kemasan yang baik adalah adalah
kemasan yang mampu melindungi produk dari kerusakan kimiawi,
fisik, maupun biologi selama penanganan penyimpanan, dan
distribusi atau transportasi. Selain itu, kemasan haruslah dibuat
semenarik mungkin karena di dalamnya memuat merk, identitas
produk, dan berbagai atribut lainnya yang mencirikan penilaian
produk dari konsumen. Desain kemasan yang baik dapat
meningkatkan nilai jual dan daya tarik konsumen terhadap produk.

Gambar 30. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan
Jenis dan Tipe Kemasan

Sumber: Clucas and Ward, (1996) dan www.pdn.kkp.go.id
https://bandengasapsemarang.wordpress.com
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Gambar 31. Kemasan Asap Cair
Sumber: http://glasswareindonesia.indonetwork.net

Di era informasi dan globalisasi perdagangan seperti sekarang
ini, produsen dan distributor dituntut untuk lebih meningkatkan
pemasaran, penyimpanan, dan penanganan ikan maupun produk
olahan ikan. Ditambah lagi dengan persaingan bisnis yang semakin
ketat sehingga mendorong pengembangan teknologi pengemasan
yang lebih modern dan efisien. Berikut ini dijelaskan beberapa tipe
dan jenis bahan kemasan yang digunakan pada ikan bandeng asap.
a. Plastik Polyethylene (PE)

Plastik jenis ini banyak digunakan dalam industri pangan karena
mudah dibentuk sesuai keinginan, tidak bersifat korosif, dan tidak
memerlukan penanganan. Termasuk film yang lunak, kedap air
dan kedap uap, transparan dan fleksibel, serta kekuatan benturan
dan sobek yang baik. Menjadi lunak dengan pemanasan pada
suhu 1100 C. Bersifat thermoplastik, artinya bersifat reversibel
atau dapat kembali seperti semula atau atau mengeras lagi jika
didinginkan. Berdasarkan sifat kedap air dan uap plastik
dibedakan menjadi: HDPE (High Density Polyethylene) dan
LDPE (Low Density Polyethylene). HDPE mempunyai
karakteristik lebih kuat daripada LDPE, keras, agak kaku, buram
dan lebih tahan terhadap suhu tinggi, sedangkan LDPE kuat
tapi masih kurang kuat dengan HDPE, fleksibel dan permukaan
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agak berlemak. Pada suhu di bawah 600C sangat resisten terhadap
kimiawi, daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, akan
tetapi kurang baik bagi gas-gas lain seperti oksigen.

b. Plastik Polipropilen (PP)
Sifat dan penggunaan plastik ini mirip dengan PE. PP lebih kuat
dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, tahan terhadap
lemak, stabil pada suhu tinggi dan cukup mengkilat. PP diperoleh
dari pemecahan thermal naphtha (destilasi minyak kasar) etilen,
propylene dan homologues yang lebih tinggi dipisahkan dengan
distilasi pada temperatur rendah. Dengan menggunakan katalis
Natta-Ziegler polypropilen dapat diperoleh dari propilen.

c. Poliviniliden Clorida (PVDC)
PVDC mempunyai sifat permeabilitas terhadap air dan gas yang
rendah. Sering digunakan untuk mengemas (wrapping) produk
ternak, termasuk ikan ataupun olahannya, ham, mentega, dan
keju. Dapat direkatkan dengan panas akan tetapi tidak stabil bila
dipanaskan pada suhu lebih dari 600 C.

d. Poliuretan
Tidak berbau, tahan oksidasi, tahan terhadap minyak, lemak
dan kapang, fleksibel serta biasa digunakan untuk pengemasan
vakum. Beberapa sifat ini yang dipertimbangkan untuk dijadikan
kemasan produk pangan termasuk ikan dan beberapa hasil
olahannya.

Hal yang perlu diperhatikan, apabila menggunakan plastik
sebagai bahan pengemas, adalah ketebalannya yang nantinya akan
berpengaruh terhadap permeabilitas sehingga jelas akan berpengaruh
terhadap daya awet produk. Selain bahan plastik yang dijadikan
kemasan primer, alumunium foil juga bisa digunakan. Tidak
transparan, cukup kuat, permeabilitas kecil, rigid, dan mudah
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dibentuk. Akan tetapi, jenis kemasan ini kurang cocok karena
bentuknya yang tidak menentu dan kurang transparan sehingga
berpengaruh terhadap nilai estetika produk. Sementara itu, untuk
kemasan sekunder dapat menggunakan karton. Penggunaan sekunder
dimaksudkan untuk melindungi produk yang sudah dikemas
primer selama pendistribusian atau penyimpanan, di samping itu
kemasan karton juga dapat dijadikan bahan promosi karena dapat
dicetak brand produk dan mudah di display atau disusun sehingga
mampu meningkatkan daya tarik dari suatu produk.

3. Tipe kemasan
a. Modified Atmosphere Packaging (MAP)

Dalam industri pengolahan hasil perikanan dikenal beberapa tipe
kemasan diantaranya Modified Atmosphere Packaging (MAP)
dan Vacum Packaging. MAP merupakan modifikasi dari komposisi
gas yang berada di dalam kemasan dengan gas yang bersifat
protektif seperti Nitrogen (N2), Karbon dioksida (CO2) dan
Oksigen (O2). Karbon dioksida menghambat pertumbuhan
bakteri dan jamur, oksigen mempertahankan warna produk dan
meminimalisasikan blanching, sementara nitrogen termasuk
gas lembab yang melemahkan campuran kedua gas sebelumnya.
Jenis kemasan yang digunakan pada tipe MAP haruslah kemasan
dengan impermealibel terhadap gas untuk mempertahankan
campuran gas yang berada di dalam kemasan (Clucas and Ward,
1996). Produk hasil olahan ikan seperti ikan asap apabila dikemas
dengan MAP maka komposisi gas yang direkomendasikan adalah
30% CO2, 70% N2 dalam kemasan kecil atau tingkat retail
sedangkan dalam jumlah yang besar 70% CO2 dan 30% N2
dengan jenis bahan pengemas berupa traysealed, thermoformed
packages, dan flow packages untuk tingkat retail. Sedangkan
pada tingkat yang lebih besar berupa bag-in-box atau master
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pack (www.pbi-dansensor.com). Sementara untuk produk ikan
segar komposisi MAP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Komposisi Gas MAP Pada Produk Perikanan Segar

Sumber: www.pbi-dansensor.com

b. Vacum Packaging (VP)
Vacum Packaging adalah teknik pengemasan yang meng-
hilangkan udara yang berada di dalam bahan pengemas. Jenis
kemasan yang digunakan berupa plastik yang tahan gas tinggi
seperti PVDC dan Polyester. Penghilangan gas ini bertujuan
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untuk membatasi bakteri aerobik penyebab busuk, melindungi
dari proses ketengikan, dan memperpanjang daya awet dari
produk yang dikemas (Clucas and Ward, 1996). Prosedur sanitasi
dan hygiene yang ketat perlu diterapkan selama persiapan ikan
akan dikemas hampa udara (vacum) karena di bawah kondisi
anaerobik bakteri patogen yang bersifat anaerobik dapat
ditemukan pada produk seperti Clostridium botulinum suka
sekali pada kondisi tenperatr yang melebihi 30 C. Kemasan hampa
udara digunakan untuk berbagai spesies ikan dan hasil perikanan
lainnya beserta produk olahannya termasuk ikan asap.

4. Labelling
Baik asap cair ataupun ikan bandeng asap, label dalam kemasan

haruslah memperhatikan syarat-syarat tertentu diantaranya:
a. Nama Produk

Nama produk harus jelas dan menjual serta sudah mendapatkan
jaminan hukum atau pihak otoritas tertentu yang berkompeten
terhadap makanan. Bersama nama produk disertakan juga
keterangan proses produksi atau kondisi fisik produk semisal
“Bandeng Asap” Cabut Duri; “Bandeng Asap Cabut Duri”
dengan Asap Cair; “Bandeng Asap Cabut Duri” dikemas Vakum.
Pencantuman ini selain untuk memberikan informasi terhadap
konsumen juga berperan sebagai media promosi terlebih dengan
penggunaan teknologi, bahan baku maupun jenis produk baru
menjadikan produk yang dijual mempunyai ciri khas yang
membedakan dengan produk lainnya.

b. Daftar Komposisi (Ingredient List)
Komposisi didefinisikan sebagai segala substansi termasuk bahan
tambahan makanan yang digunakan untuk mengolah atau
mempersiapkan produk dan masih ada di dalam produk pada
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akhir pengolahan, bahkan dalam bentuk produk akhir yang telah
berubah semisal: daging ikan diolah menjadi surimi, nugget ikan,
bakso ikan, dan sebagainya. Komposisi dari asap cair bonggol
jagung yang digunakan adalah:

Tabel 11. Komposisi Senyawa Hidrokarbon Asap Cair
Bonggol Jagung
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Sumber: Hasil Penelitian 2013

Komposisi ikan bandeng asap cabut duri menggunakan asap cair
terdiri dari:
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Tabel 12. Nilai Proksimat Ikan Bandeng Cabut Duri Asap
yang Diolah dengan dua Jenis Oven yang Berbeda

Sumber: Hasil Penelitian 2013
Keterangan: Nilai Hasil Rata-rata Tiga Kali Ulangan + Standar
Deviasi

c. Ukuran (Net Quantity)
Ukuran biasanya dinyatakan dalam ukuran berat (gram, Kg,
atau lb) ataupun volume (liter atau ml) untuk produk cair.
Ukuran digunakan untuk menentukan tingkat harga sebuah
produk.

d. Data Tanggal Produksi dan Kadaluarsa Produk
Pencantuman data produksi dimaksudkan untuk memberikan
informasi kepada konsumen tentang berapa lama produk setelah
dibuat; sementara bagi produsen dapat berfungsi sebagai sistem
ketertelusuran produk. Biasanya pencantuman tanggal produksi
diikuti dengan data kadaluarsa (expired date) produk. Data ini
penting dicantumkan karena memberikan jaminan kepastian dan
keamanan produk bagi konsumen yang nantinya terbangun
image yang baik dari sebuah produk.

e. Nama dan Alamat Perusahaan
Seperti halnya dengan pencantuman data tanggal produksi dan
kadaluarsa produk, nama dan alamat perusahaan dimaksudkan
untuk memberikan jaminan dan keamanan produk bagi
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konsumen dengan mengetahui identitas perusahaan yang
mengolah produk tersebut. Image produk yang baik memberikan
citra yang baik pula bagi perusahaan begitu pula sebaliknya
sehingga perusahaan harus benar-benar memperhatikan kualitas
dan keamanan dari produk pangan yang dihasilkannya.

f. Saran Penyajian atau Penggunaan Produk
Saran penyajian atau penggunaan produk dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada konsumen tentang bagaimana
sebaiknya produk disajikan, digunakan, dikonsumsi, dan
ditangani atau bahkan disimpan. Seperti produk ikan bandeng
asap apabila dikemas vakum dan disimpan pada suhu dingin
(0-40C) apabila akan dikonsumsi terlebih dahulu didiamkan
terlebih dahulu pada suhu ruang sampai daging ikan agak lunak
kemudian dipanaskan selama 10-15 menit dengan oven atau
pemanas lainnya baru bisa dikonsumsi.
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A. Studi Kelayakan Produksi Asap Cair
Kelayakan usaha produksi asap cair dapat dilihat dari berbagai

aspek, di antaranya aspek pemasaran, produksi, SDM, regulasi, dan
keuangan. Berikut gambaran analisis kelayakan usaha non-keuangan.

Tabel 13. Kelayakan Usaha Produksi Asap Cair Aspek
Non-finansial

... Bagian Keenam ...

Aspek Ekonomi
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Sumber: Hasil Penelitian 2013

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
produksi asap cair bersifat layak atau feasible. Untuk kajian kelayakan
usaha aspek finansial dapat dilihat dari hasil proyeksi laba/rugi,
NPV, IRR, dan payback periods. Hasil proyeksi laba/rugi usaha
produksi asap cair dapat dilihat pada tabel di bawah. Proyeksi laba/
rugi disusun dengan asumsi sebagai berikut:
- Kapasitas produksi 15.000 liter per tahun, dengan hari kerja

300 hari;
- Produksi tahun pertama 50% dari kapasitas produksi, selanjutnya

tahun kedua 75%, tahun ketiga 90%, tahun keempat dan
kelima 100%;

- Harga asap air tahun pertama Rp20.000/liter, selanjutnya naik
Rp5.000 per tahun;

- Investasi mesin Rp85 juta dengan umur ekonomis 8 tahun;
- Kenaikan biaya-biaya secara umum 10% per tahun.
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Tabel 14. Proyeksi Laba/Rugi Produksi Asap Cair

Hasil proyeksi di atas menunjukkan bahwa pada tahun pertama
operasi, usaha produksi asap cair masih belum memberikan
keuntungan karena masih menanggung biaya investasi. Namun, pada
tahun kedua sudah dihasilkan keuntungan. Hasil analisis NPV, IRR
dan payback periods dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Analisis NPV, IRR, dan Payback periods Produksi
Asap Cair

Sumber: Hasil Penelitian 2013
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Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa usaha produksi asap
cair bersifat layak (feasible). Hal itu dapat dilihat dari nilai NPV
yang positif (Rp788 juta) selama periode operasi 5 tahun, IRR lebih
besar dari suku bunga yang ditetapkan (suku bunga13% < IRR
630%) dan payback periods lebih cepat (1,17 tahun) dari umur
investasi. Dengan demikian, usaha produksi asap cair layak untuk
dikembangkan.

B. Studi Kelayakan Produksi Ikan Bandeng Asap
Cabut Duri dengan Asap Cair
Kelayakan usaha produksi bandeng cabut duri asap cair dapat

dilihat dari berbagai aspek, di antaranya aspek pemasaran, produksi,
SDM, regulasi, dan keuangan. Berikut gambaran analisis kelayakan
usaha non-keuangan dari produksi bandeng cabut duri asap cair.

Tabel 16. Kelayakan Usaha Produksi Bandeng Asap Cabut
Duri dengan Asap Cair
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Sumber: Hasil Penelitian 2013

Kajian kelayakan usaha aspek finansial dapat dilihat dari hasil
proyeksi laba/rugi, NPV, IRR, dan payback periods. Hasil proyeksi
laba/rugi usaha produksi asap cair dapat dilihat pada tabel di bawah.
Proyeksi laba/rugi disusun dengan asumsi sebagai berikut:
- Kapasitas produksi 50 kg per hari selama 300 hari operasi selama

1 tahun. Pada tahun 1, 2, dan 3 produksinya 90% dari kapasitas
produksi. Sedangkan tahun ke-4 dan 5 produksinya dilakukan
full capacity.

- Harga produk bandeng cabut duri asap cair pada tahun pertama
Rp70.000/Kg, dan dinaikkan Rp10.000 per tahun.

- Investasi oven Rp30 juta dengan umur ekonomis 8 tahun.
- Harga bahan baku ikan bandeng pada tahun pertama Rp35.000/

kg, selanjutnya naik Rp5.000 per tahun
- Harga bahan baku ikan bandeng pada tahun pertama Rp20.000/

kg, selanjutnya naik Rp5000 per tahun
- Kenaikan biaya-biaya secara umum 10% per tahun.

Kebutuhan tenaga kerja 10 orang, pada tahun pertama digaji
Rp1.200.000/bulan untuk 13 bulan gaji. Kenaikan gaji tahunan
diasumsikan Rp300.000/tahun.
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Tabel 17. Proyeksi Laba Rugi Produksi Bandeng Asap Cabut
Duri dengan Asap Cair

Hasil proyeksi di atas menunjukkan bahwa pada tahun pertama
operasi, usaha produksi bandeng cabut duri asap cair sudah
memberikan keuntungan. Hasil analisis NPV, IRR, dan payback
periods dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Analisis NPV, IRR, dan Payback Periods Produksi
Bandeng Cabut Duri Asap Cair

Sumber: Hasil Penelitian 2013
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Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa usaha produksi
bandeng cabut duri asap cair bersifat layak (feasible). Hal itu dapat
dilihat dari nilai NPV yang positif (Rp628 juta) selama periode
operasi 5 tahun, IRR lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan
dan payback periods lebih cepat (0,16 tahun) dari umur investasi.
Dengan demikian, usaha produksi bandeng cabut duri asap cair
layak untuk dikembangkan.
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