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ABSTRAK  

Ikan gabus (Ophiocephalus striata) adalah ikan karnivora yang hidup di air tawar. 

Sifat dari ikan gabus yang mudah membusuk membutuhkan penanganan yang 

tepat untuk menjaga kualitas ikan yaitu menggunakan ekstrak daun beluntas. 

Dalam daun beluntas terkandung alkaloid, flavanoid, tanin, minyak atsiri, 

kalsium, asam klorogenat, natrium, magnesium, dan fosfor. Selain itu daun 

beluntas juga mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai ekstrak yang 

berfungsi sebagai pengawet makanan, karena kemampuan untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri-bakteri penyebab pembusukan makanan dan bakteri 

penyebab kerusakan makanan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui angka 

lempeng total ikan gabus dengan penambahan ekstrak daun beluntas selama 

proses penyimpanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial terdiri dari 2 

faktor yaitu faktor 1 berat ekstrak kasar daun beluntas (150g : 300g : 450g) dan 

faktor 2 waktu perendaman ikan gabus dengan menggunakan ekstrak cair daun 

beluntas (6 jam, 12 jam, 24 jam) dengan 3 perlakuan kontrol. Analisis data diuji 

secara deskriptif  kuantitatif dengan uji angka lempeng total dan deskriptif 

kualitatif dengan uji sifat organoleptik. Total mikrobia terbanyak pada R₁T₃ (8,12 

x 10⁷ CFU/mL), total mikrobia terendah pada R₁T₁ (15,05 x 10⁵ CFU/mL). Sifat 

organoleptik perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan R₃T₁ dan R₃T₂. 
Kata kunci: ikan gabus, daun beluntas, angka lempeng total, pengawetan. 
  

PENDAHULUAN  

Penggunaan pengawet berbahaya dalam bahan makanan seperti ikan 

menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah. Banyaknya 

penggunaan bahan pengawet berbahaya misalnya formalin ke dalam bahan 

makanan membuat resah masyarakat. Ada beberapa alasan produsen makanan 

melakukan pengawetan pada makanan. Salah satunya karena daya tahan hampir 
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sebagian besar bahan makanan sangat terbatas dan mudah rusak. Dengan 

pengawetan, bahan makanan bisa disimpan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. 

Selain itu, beberapa zat pengawet berfungsi sebagai penambah daya tarik 

makanan itu sendiri. 

Produsen cenderung menggunakan suatu bahan pengawet kimiawi yang 

dapat menghasilkan produksi lebih banyak, dibandingkan dengan bahan tambahan 

alami yang aman bagi tubuh. Sebagian besar konsumen tidak paham seberapa 

besar bahaya yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung 

pengawet berbahaya, mereka tertarik pada bahan makanan seperti ikan atau 

daging yang tampak segar, berwarna cerah, kenyal, tidak berbau dan murah 

walaupun sebenarnya bahan makanan tersebut mengandung pengawet berbahaya. 

Hal ini dikarenakan konsumen sulit untuk mengidentifikasi bahan makanan yang 

masih segar dengan bahan makanan yang sudah terkontaminasi zat pengawet. 

Bahan pengawet merupakan bahan kimia yang berfungsi untuk 

memperlambat kerusakan makanan baik yang disebabkan mikroba pembusuk, 

bakteri, ragi maupun jamur dengan cara menghambat, mencegah, menghentikan 

proses pembusukan, dan fermentasi dari bahan makanan. Penggunaan pengawet 

harus mempertimbangkan keamanan pengawet tersebut, tetapi pada kenyataannya 

masih sering terjadi. Dalam penggunaan pengawet tanpa mengindahkan kesehatan 

konsumen seperti penggunaan formalin pada pengawetan ikan (Warisno, 2008). 

Ikan merupakan sumber protein hewani dan juga memiliki kandungan gizi 

yang tinggi di antaranya mengandung mineral, vitamin, dan lemak tak jenuh. 

Protein dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan pengganti sel-sel tubuh yang 

telah rusak. Ikan memiliki kadar protein yang sangat tinggi, protein yang 

terkandung dalam ikan mempunyai mutu yang baik, sebab sedikit mengandung 

kolestrol dan sedikit lemak. Disamping kelebihan tersebut, ikan memiliki 

kelemahan yaitu mudah membusuk. 

Daun beluntas untuk masyarakat Jawa dikenal sebagai sayuran yang bisa 

mengurangi bau badan sama seperti kemangi, namun daun yang mempunyai rasa 
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getir dan aroma yang khas ini ternyata mempunyai manfaat yang lain selain bisa 

mengurangi bau badan. Dalam daun beluntas  terkandung alkaloid, flavonoid, 

tanin, minyak atsiri, kalsium, asam klorogenat, natrium, magnesium, dan fosfor 

(Paini, 2005).  

Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun beluntas (Pluchea indica L.) 

diketahui kaya akan polifenol, yang mempunyai aktivitas terapi seperti 

antioksidan, antimikroba, dan antibakteri. Berkhasiatnya daun beluntas diduga 

diperoleh dari beberapa kandungan kimia seperti alkaloid, minyak atsiri, dan 

flavonoid (Hariana, 2006).  

Dalam penelitian ini, ikan gabus dengan penambahan ekstrak daun 

beluntas akan tetap dijual sebagai ikan segar. Karena ikan segar memiliki 

kandungan gizi yang tinggi, selain itu protein ikan segar mudah dicerna dan 

protein ikan segar mengandung berbagai bentuk yang mendekati asam amino di 

dalam tubuh manusia. Jadi disamping rasanya akan lebih lezat, ikan segar 

memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh. 

Dari data-data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa daun beluntas 

mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai ekstrak yang berfungsi sebagai 

pengawet makanan, karena kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri-

bakteri penyebab pembusukan makanan dan bakteri penyebab kerusakan 

makanan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “ANGKA LEMPENG TOTAL IKAN GABUS (Ophiocephalus 

striata) DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK DAUN BELUNTAS (Pluchea 

indica less) SELAMA PROSES PENYIMPANAN” 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen untuk 

memperoleh data dengan melakukan uji angka lempeng total ikan gabus dengan 

penambahan ekstrak daun beluntas. Parameter dalam penelitian ini adalah angka 

lempeng total dan sifat organoleptik. Analisis data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah analisis diskriptif kuantitatif dan diskriptif kualitatif. 

Rancangan dalam penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap Pola 

Faktorial dengan kombinasi 12 perlakuan dan 2 ulangan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Uji Angka Lempeng Total Ikan Gabus 

Berdasarkan hasil penelitian angka lempeng total ikan gabus setelah 

perendaman daun beluntas dengan konsentrasi yang berbeda, diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 1 Hasil uji angka lempeng total bakteri ikan gabus setelah penambahan 

kombinasi ekstrak daun beluntas (log CFU/mL) 

             T 

   R          

T₁ T₂ T₃ 

R₀ 15,55 x 10⁵ 14,2 x 10⁶ 2,84 x 10
7
 

R₁ 15,05 x 10⁵ 13,95 x 10⁶ 8,12 x 10⁷ 

R₂ 15,1 x 10⁵ 13,2 x 10⁶ 14,6 x 10⁶ 

R₃ 15,1 x 10⁵  1,09 x 10⁶ 14,3 x 10⁶ 

Keterangan : 

Faktor 1 : Dosis daun beluntas 

R₀ : Tanpa daun beluntas (Kontrol) 

R₁ : Daun Beluntas seberat 150 g, air sebanyak 500 mL. 

R₂ : Daun Beluntas seberat 300 g, air sebanyak 500 mL. 

R₃ : Daun Beluntas seberat 450 g, air sebanyak 500 mL. 

Faktor II : Waktu perendaman 

T₁ : Waktu perendaman 6 jam. 

T₂ : Waktu perendaman 12 jam. 

T₃ : Waktu perendaman 18 jam  

Kandungan bakteri dalam suatu produk merupakan salah satu parameter 

mikrobiologis dalam menentukan layak tidaknya produk tersebut untuk 

dikonsumsi (Kristinsson et al., 2007). Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa 

hasil angka lempeng total bakteri ikan gabus masing-masing perlakuan 

menunjukkan hasil yang berbeda. Nilai TPC penambahan kombinasi ekstrak daun 

beluntas semua perlakuan cenderung lebih rendah daripada kontrol selama 
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penyimpanan. Hal tersebut dikarenakan kandungan kadar alkaloid yang berfungsi 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri.  

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa total populasi tertinggi pada perlakuan 

penambahan ekstrak daun beluntas 150 g selama penyimpanan 18 jam dengan 

jumlah populasi (8,12 x 10⁷ CFU/mL) sedangkan total bakteri terendah pada 

perlakuan ekstrak daun beluntas 150 g selama penyimpanan 6 jam dengan jumlah 

bakteri sebesar (15,05 x 10⁵ CFU/mL). 

Uji Sifat Organoleptik  

Bersadarkan uji organoleptik  yang dilakukan oleh 10 panelis yang terdiri 

dari mahasiswa ums, hasilnya dapat disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Sifat Organoleptik Ikan Gabus 

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil percobaan dari beberapa 

perlakuan yang paling efektif adalah R₃T₁ (daun beluntas 450 g dengan waktu 

perendaman 6 jam), R₃T₂ (daun beluntas 540 g dengan waktu perendaman 12 

jam). Kedua perlakuan ini efektif dalam pengawetan tekstur daging ikan tampak 

kenyak dan tampak segar tidak seperti perlakuan lain yang menyebabkan 

kenampakan kurang segar. Berdasarkan sifat organoleptik kemampuan secara 

umum semakin tinggi penambahan ekstrak daun beluntas kenampakan secara 

Perlakua

n 

Penilaian kualitas ikan gabus dengan organoleptik 

Warna Aroma Tekstur Kenampakan 

R₀T₁ Hitam Busuk  Kenyal  Kurang segar  

R₀T₂ Hitam Amis  Sangat Kenyal  Kurang segar  

R₀T₃ Agak hitam Amis  Kenyal  Kurang segar  

R₁T₁ Cokelat Amis  Kenyal  Kurang segar  

R₁T₂ Cokelat Amis sekali  Kenyal  Kurang segar  

R₁T₃ Cokelat Amis sekali  Sangat kenyal  Kurang segar  

R₂T₁ Cokelat Amis  Kenyal  Kurang segar  

R₂T₂ Cokelat Amis sekali  Kenyal  Kurang segar  

R₂T₃ Agak cokelat Amis  Sangat kenyal  Kurng segar  

R₃T₁ Cokelat Amis sekali  Kenyal  Segar  

R₃T₂ Coklat Amis sekali  Kenyal  Segar  

R₃T₃ Agak coklat Amis sekali  Kenyal  Segar  
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umum semakin segar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil 

bahwa ekstrak daun beluntas berpengaruh terhadap kualitas ikan. 

KESIMPULAN DAN SARAN   

Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa:  

1. Angka lempeng total bakteri ikan gabus dengan perendaman daun beluntas 

adalah paling tinggi pada perlakuan R₁T₃ (daun beluntas 150 g dengan waktu 

perendaman 24 jam) dengan jumlah bakteri 8,12 x 10⁷ CFU/mL, dan jumlah 

angka lempeng total bakteri paling rendah pada perlakuan R₁T₁ (daun beluntas 

150 g dan waktu perendaman 6 jam) dengan jumlah 15,05 x 10⁵ CFU/mL. 

2. Hasil uji organoleptik ikan gabus yaitu pada perlakuan R₁T₁ berwarna cokelat, 

aroma amis, tekstur kenyal dan kenampakan kurang segar. R₁T₂ berwarna 

coklat, aroma amis sekali, tekstur kenyal dan kurang segar. R₁T₃ berwarna 

coklat aroma amis sekali, tekstur kenyal dan kurang segar. R₂T₁ berwarna 

cokelat, aroma amis, tekstur kenyal dan kurang segar. R₂T₂ berwarna cokelat, 

aroma amis sekali, tekstur kenyal dan kurang segar. R₂T₃ berwarna berwarna 

agak cokelat, aroma amis, tekstur sangat kenyal, dan kurang segar. R₃T₁ 

berwarna cokelat, aroma amis sekali, tekstur kenyal dan segar. R₃T₂ berwarna 

cokelat, aroma amis sekali, tekstur kenyal dan segar. R₃T₃ berwarna agak 

cokelat, aroma amis sekali, tekstur kenyal dan segar. 

Saran  

1. Untuk penelitian selanjutnya diperlukan perlakuan untuk mencegah perubahan 

warna dan tekstur dari hasil ekstrak daun beluntas ke dalam daging ikan. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai penambahan ekstrak daun 

beluntas dengan perlakuan interval konsentrasi yang lebih tinggi dengan ikan 

yang sama yaitu ikan gabus 
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