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ABSTRAK

MUTU BAKSO IKAN PATIN YANG DIIRADIASI DENGAN SINAR GAMMA (60Col.
Telah dilakukan penelitian mengenai mutu bakso ikan patin iradiasi. Sampel diiradiasi dengan
dosis 0, 1, 3 dan 5 kGy lalu disimpan dalam refrigerator yang bersuhu 10°C selama 60 hari.
Sampel dianalisis setiap 15 hari, kecuali kadar lemak clan kadar protein yang hanya dianalisis
pada awal clan akhir penyimpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan mutu
bakso ikan patin iradiasi selama penyimpanan, dengan mengukur perubahan kimiawi (kadar
lemak, protein, air, nilai total volatile base (TVB) , nilai pH) clan mikrobiologi (total plate count
(TPC) bakteri aerob dan anaerob). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perlakuan iradiasi
tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan makronutrisi (kadar lemak, protein clan air) bakso
ikan patin selama penyimpanan kecuali nilai TVB clan nilai pH. Perlakuan iradiasi dengan dosis 1
kGy dapat menurunkan total bakteri aerob clan anaerob sebesar 1 siklus logaritmik. Umur
simpan bakso ikan patin yang diiradiasi dengan dosis 1, 3 clan 5 kGy masing-masing adalah 15, 30
clan 60 hari, sedangkan kontrol mempunyai umur simpan kurang dari 15 hari.

ABSTRACT

QUALITIES OF PATIN FISHBALL IRRADIATED BY GAMMA RAYS (6°Col. An
experiment on patin fishball quality using gamma irradiation (60CO) has been conducted. Samples
were irradiated at 0, 1, 3 and 5 kGy and stored in refrigerator at temperature 10°C for sixty days.
Samples were analysed every fifteen days, except content of fat and protein that analysed only at
the beginning and the end of storage. The purpose of this experiment is to know the quality
changes of patin fishball irradiated during storage, by measuring of chemical (content of fat,
protein, water, TVB value, pH value! and microbiology (TPC aerobic and anaerobic bacterial
changes. The results showed that irradiation didn't affect macronutrient contents (content of fat,
protein and water) of patin fishball during storage but irradiation can affect TVB and pH values.
Irradiation at 1 kGy can reduce one logarithmic cycle of total aerobic and anaerobic bacteria. The
storage life of irradiated patin fishball treated at 1, 3 and 5 kGy could be extended up to 15, 30
and 60 days, respectively. Control samples the storage life could be extended less than 15 days.

PENDAHULUAN

lndustri pengolahan ikan telah
berkembang, baik secara kualitas maupun
kuantitas. Perkembangan industri ini dimulai
dengan diadakannya penganekaragaman at au
diversifikasi produk olahan menjadi produk yang
dapat disajikan clan dikemas sesuai dengan
kebutuhan konsumen.

Salah satu alternatif usaha diversifikasi
produk olahan ikan adalah bakso. Seperti kit a
ketahui, ikan clan produk olahan ikan merupakan
bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan
(highly perishable). Kerusakan produk perikanan
umumnya disebabkan oleh mikroba. Mikroba ini
dapat berasal dari tubuh ikan itu sendiri maupun
akibat penanganan pasca paneD yang tidak
memenuhi persyaratan. Bahan pangan yang telah

mengalami kerusakan berarti telah mengalami
penurunan mutu sehingga tidak layak untuk
dikonsumsi.

Setiap industri pengolahan pangan telah
menerapkan proses sanitasi clan hygiene (yang
meliputi sanitasi pekerja, lingkungan pabrik,
peralatan kerja clan bahan baku) pada seluruh
rantai produksinya sebagai tindakan preventif
untuk menghindari kontaminasi mikroba yang
merugikan ini. Hasil yang diharapkan daTi
penerapan proses sanitasi ini adalah produk
dengan kualitas terbaik.

Walaupun demikian ketatnya pengawasan
yang dilakukan oleh perusahaan pengolahan
pangan terhadap proses pengolahannya, masalah
kontaminasi mikroba pada prod uk tetap menjadi
suatu masalah yang sangat penting, karena hal
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ini berkaitan langsung dengan aspek keamanan
pangan.

Berbicara mengenai masalah keamanan
pangan, salah satu tehnik pengawetan makanan
yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini
adalah dengan menggunakan tehnik iradiasi.
Pengawetan makanan dengan tehnik ini
didasarkan atas sifat energi radiasi yang mampu
memusnahkan mikroba pembusuk dan perusak
pada makanan. Energi radiasi yang digunakan
untuk pengawetan makanan adalah sinar gamma.

Pengawetan dengan iradiasi memiliki
prospek yang baik apabila dapat dilakukan secara
ekonomis, karena bahan yang akan diawetkan
dapat dikemas dalam kemasan akhir dan dapat
diterapkan pada berbagai macam komoditi hasil
perikanan.

Keuntungan yang diperoleh daTi teknologi
iradiasi dibandingkan dengan penggunaan bahan
kimia sebagai bahan pengawet makanan adalah
bahwa iradiasi tidak meninggalkan residu pada
bahan makanan yang diawetkan, mudah
dikontrol, dapat diterapkan pada bahan makanan
yang sudah dikemas, dan dapat mengurangi
cemaran mikroba penyebab kebusukan
makanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dosis optimum iradiasi yang dapat digunakan
untuk memperpanjang daya simp an bakso ikan
patin pada suhu penyimpanan 10°C dengan
batasan mutu standar mikrobiologis, jumlah total
bakteri bakso ikan yang memenuhi standar mutu
adalah maksimal sebesar 1x107 koloni/g (1) dan
mempelajari perubahan mutu produk bakso ikan
patin setelah iradiasi selama penyimpanan 60
hari.

diiradiasi, sampel disimpan dalam refrigerator
bersuhu 10°C selama 60 hari.

Parameter Pengamatan. Untuk
mengetahui perubahan mutu bakso ikan patin
selama penyimpanan, maka dilakukan analisis
kadar lemak menggunakan metode ekstraksi
dengan pelarut dietil eter (2) ; dan protein
menggunakan metode kjeldahl yang meliputi
lahar destruksi dengan H2SO4, lahar destilasi
dengan NaOH dan lahar titrasi dengan HCl (2)
yang hanya dilakukan pada penyimpanan 0 dan
60 hari. Analisis kadar air dengan met ode
pengeringan oven (2), nilai TVB dengan metode
conway (3), nilai pH (2), TPC bakteri aerob
dan anaerob dengan metode tuang menggunakan
nutrien agar/NA (4) yang dilakukan setiap 15 hari.

Rancangan Percobaan. Rancangan
percobaan yang digunakan adalah rancangan
acak lengkap dengan 3 kali ulangan (5). Model
umum rancangan yang digunakan adalah
Yij -~ + .i + eij, dengan :
Yij = nilai pengamatan perlakuan dosis iradiasi

ke-i dan ulangan ke-j
IJ. = nilai tengah pengamatan
.i -pengaruh dosis iradiasi ke-i, yaitu 0, I, 3

dan 5 kGy
e:ij = pengaruh galat percobaan pada dosis

iradiasi ke-i, ulangan ke-j
i = perlakuan dosis iradiasi, yaitu 0, 1, 3 dan

5kGy
j -ulangan, yaitu I, 2 dan 3

Evaluasi Data. Data yang diperoleh
diolah dengan menggunakan ANOV A. Jika F hitung
> F tabel, maka terdapat perbedaan yang nyata.
Tingkat kepercayaan yang digunakan pada uji F
AN'OVA adalah a; -5%. Uji lanjutan yang
digunakan adalah Beda Nyata Jujur (BNJ), untuk
mengetahui lebih lanjut ada tidaknya perbedaan
diantara varian-variannya. Komputasi data
menggunakan program statistik SAS.

BAHAN DAN METODE

Bahan. Sampel bakso ikan patin diperoleh
daTi salah satu produsen makanan olahan di
Jakarta. Sampel dikemas secara vakum dengan
menggunakan kemasan vacuum packed. Total
sampel yang dibutuhkan adalah 420 kemasan
@ 4 buah bakso ikan patin (berat tiap kemasan
40 g).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengukuran kadar lemak bakso ikan
patin pacta penyimpanan 0 dan 60 hari dengan
menggunakan metode ekstraksi soxhlet adalah
berkisar antara 5,89 -8,28% (bb) (Tabel 1). lni
menunjukkan bahwa kandungan lemak bakso
ikan patin cukup tinggi, melebihi standar mutu
yang ditetapkan oleh Dewan Standardisasi
Nasional (DSN). Menurut DSN, kadar lemak
bakso ikan yang memenuhi standar mutu adalah
maksimal sebesar 1% (bb). Hal ini diduga
disebabkan oleh kandungan lemak ikan patin
yang cukup tinggi pacta kondisi segamya, yaitu
mencapai 5,57% (bb) (6). Berdasarkan Tabel 1
juga terlihat bahwa kadar lemak bakso ikan patin
yang diiradiasi lebih kecil dibandingkan kadar

Peralatan. Iradiator Panorama Serba
Guna (Irpasena) dengan sumber radiasi gamma
berasal daTi radioisotop 6OCO dengan aktivitas
sebesar 70.000,253 Ci dan laju dosis 1,25
kGy/jam pacta bulan Juli 2003, pH meter, alat
ekstraksi soxhlet, kjeldahl sistem, autoklaf, oven
dan alat gelas lainnya.

Persia pan Bahan. Sampel bakso ikan
patin dikelompokkan menurut dosis iradiasi (0, 1,
3 dan 5 kGy) dan dimasukkan ke dalam
styrofoam yang telah berisi dry ice. Setelah
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lemak bakso ikan patin kontrol. Hal ini diduga
disebabkan oleh interaksi radikal be bas dengan
lemak. lnteraksi radikal bebas dengan komponen
lemak merupakan reaksi penting yang
menyebabkan kerusakan (71. Selama
penyimpanan, kadar lemak bakso ikan patin
cenderung mengalami penurunan. lni diduga
disebabkan oleh adanya aktivitas bakteri yang
memproduksi enzim lipolitik yang mampu
menguraikan lemak menjadi senyawa yang lebih
sederhana yaitu asam lemak daD gliserol (81.
Analisis ragam menunjukkan bahwa iradiasi
tidak berpengaruh nyata terhadap kadar lemak
bakso ikan patin selama penyimpanan.

Hasil pengukuran kadar protein bakso ikan
patin pada penyimpanan 0 daD 60 hari dengan
menggunakan metode kjeldahl berkisar antara
5,80 -12,81% (bbl (Tabel 11. DSN menetapkan
bahwa kadar protein bakso ikan yang memenuhi
standar mutu adalah minimal sebesar 9% (bbl.
Kadar protein bakso ikan patin yang diiradiasi
dengan dosis 1 daD 3 kGy terlihat tidak
memenuhi standar mutu yang ditetapkan, yaitu
hanya berkisar antara 5,80 -8,40% (bbl(Tabel 11.
Hal ini mungkin disebabkan oleh denaturasi
protein. Denaturasi protein dapat disebabkan
oleh iradiasi m. Penggunaan energi radiasi yang
cukup besar pada protein menyebabkan
terdenaturasinya protein, yaitu perubahan
struktur sekunder daD tersiernya (91. Protein
yang mengalami denaturasi terutama dihasilkan
daTi kerja radiasi tidak langsung, terjadi
pemecahan molekul-molekul protein yang diikuti
dengan polimerisasi fraksi-fraksi. Selama
penyimpanan, kadar protein bakso ikan patin
juga mengalami penurunan. Hal ini mungkin
disebabkan oleh aktivitas bakteri yang
menghasilkan enzim proteolitik yang mampu
mendegradasi protein. Degradasi protein adalah
proses pemecahan molekul kompleks menjadi
molekul yang lebih sederhana seperti asam
amino, NH3, sella komponen yang menimbulkan
bau busuk seperti merkaptan, skatol daD HzS
(101. Analisis ragam menunjukkan bahwa iradiasi
tidak berpengaruh nyata terhadap kadar protein
bakso ikan patin selama penyimpanan.

Hasil pengukuran kadar air bakso ikan
patin selama penyimpanan dengan menggunakan
metode oven berkisar antara 61,80 -64,09% (bb!
(Tabel 21. Menurut DSN, kadar air bakso ikan
yang memenuhi standar mutu adalah maksimal
sebesar 80% (bbl, sehingga dapat disimpulkan
bahwa kadar air bakso ikan patin selama
penyimpanan memenuhi standar mutu yang
ditetapkan. Pada penyimpanan 0 hari, terlihat
bahwa semakin tinggi dosis iradiasi yang
digunakan maka kadar air bakso ikan patin
semakin tinggi (Tabel 21. Hal ini diduga
disebabkan oleh adanya variasi sampel bakso

ikan patin, air dalam bahan pangan cenderung
untuk mencapai kondisi setimbang. lradiasi
bahan pangan yang mengandung air
menyebabkan ionisasi bagian molekul-molekul
air yang menghasilkan pembentukan hidrogen
clan radikal hidroksil yang sangat reaktif clan
tidak stabil (7). Namun demikian, basil analisis
ragam menunjukkan bahwa iradiasi tidak
berpengaruh nyata terhadap kadar air bakso ikan
patin selama penyimpanan (Tabel 2).

Hasil pengukuran nilai TVB bakso ikan
patin selama penyimpanan dengan met ode
conway berkisar antara 0,11 -1,01 mg N% (Tabel
3). Pada awal penyimpanan (0 baril, terlihat
bahwa semakin tinggi dosis iradiasi yang
digunakan maka nilai TVB bakso ikan patin
semakin tinggi. lni mungkin disebabkan oleh
adanya reaksi perubahan protein yang mungkin
terjadi akibat proses iradiasi. Reaksinya meliputi
reaksi reduksi deaminasi clan reaksi oksidasi
deaminasi yang menghasilkan amoniak, asam
karboksilat clan senyawa turunan karbonil.
Amoniak yang dihasilkan berhubungan langsung
dengan dosis iradiasi yang diberikan (7). Produk
ini yang diduga menyebabkan kandungan basa
volatile pada bakso ikan patin yang diiradiasi
lebih tinggi dibandingkan bakso ikan patin non
iradiasi (11). Selama penyimpanan, nilai TVB
bakso ikan patin (non iradiasi maupun iradiasi)
cenderung mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini
mungkin disebabkan oleh adanya keragaman
biologi didalam konsentrasi "precursor" enzim
(121. Analisis ragam menunjukkan bahwa iradiasi
dengan dosis 5 kGy berpengaruh nyata terhadap
nilai TVB bakso ikan patin pada penyimpanan 15
hari jTabel 3). Pada penyimpanan 15 hari, nilai
TVB bakso ikan patin yang diiradiasi dengan
dosis 5 kGy memiliki nilai terendah
dibandingkan perlakuan lain. Hal ini diduga
disebabkan oleh mulai efektifnya proses iradiasi
dalam menginaktifkan maupun memusnahkan
mikroba yang mampu mendegradasi protein
menjadi amoniak, hidrogen sulfida ataupun basa
volatil lain yang menghasilkan bau yang tidak
enak. Tereduksinya jumlah mikroba ini
menyebabkan nilai TVB bakso ikan yang
diiradiasi dengan dosis 5 kGy menurun.

Hasil pengukuran nilai pH bakso ikan
patin selama penyimpanan berkisar antara 5,74 -
6,76 (Tabel 4). Pada awal penyimpanan (0 hari) ,
terlihat bahwa semakin tinggi dosis iradiasi yang
digunakan maka nilai pH bakso ikan patin
semakin tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh
pengaruh tak langsung dari iradiasi, dimana
iradiasi bahan pangan yang mengandung air akan
menyebabkan bagian-bagian molekul air
terionisasi menjadi hydrogen clan radikal
hidroksil yang sangat reaktif tetapi tidak stabil
(7). Selama penyimpanan, nilai pH bakso ikan
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patin cenderung mengalami penurunan sampai
penyimpanan 30 hari. lni diduga disebabkan oleh
adanya aktivitas fermentasi oleh bakteri tertentu
yang menjadikan bakso ikan patin mengalami
pengasaman sehingga pH-nya menurun (13).
Pada penyimpanan 45 hari, nilai pH bakso ikan
patin meningkat kembali. Naiknya nilai pH
bakso ikan patin selama penyimpanan terutama
diakibatkan oleh terbentuknya amoniak,
kenaikan kadar tirosin clan trymethylamin (12).
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa semua
perlakuan iradiasi berpengaruh nyata terhadap
nilai pH bakso ikan patin pada penyimpanan 0
hari.

lradiasi terlihat dapat menurunkan jumlah
kontaminasi awal bakteri pada dosis 1 kGy.
Penurunan total bakteri ini mungkin disebabkan
oleh adanya pengaruh langsung yang
ditimbulkan oleh iradiasi. Proses iradiasi, secara
langsung merusak membran sel bakteri sehingga
fungsi struktur sel terganggu. Target utama dari
radiasi pengion adalah DNA pada kromosom (9).

KESIMPULAN

lradiasi bakso ikan patin dengan dosis 1/ 3
clan 5 kGy clan disimpan pada suhu 10°C temyata
mampu memperpanjang umur simpan bakso
ikan patin, masing-masing sampai IS, 30 clan 60
hari. Sedangkan bakso ikan patin kontrol hanya
mampu bertahan sampai penyimpanan kurang
daTi 15 hari. Berdasarkan analisis ragam, terbukti
bahwa iradiasi tidak mempengaruhi kandungan
makronutrien (kadar lemak, protein clan air) yang
terkandung dalam bakso ikan. Perlakuan iradiasi
ini hanya berpengaruh terhadap nilai pH clan
nilai TVB. lradiasi terbukti dapat menurunkan
jumlah kontaminasi awal bakteri aerob maupun
anaerob sebesar 1 siklus logaritmik pada dosis 1
kGy / sehingga umur simpan bakso ikan patin
iradiasi lebih panjang.

Total bakteri aerob clan anaerob bakso ikan
patin selama penyimpanan dengan menggunakan
metode tuang, dapat dilihat pada Tabel 5 clan 6.
Berdasarkan Tabel 5, pada penyimpanan 0 hari,
total bakteri aerob bakso ikan patin non iradiasi
adalah 1,lx105 koloni/g clan jumlahnya terus
meningkat mencapai 2,2x108 koloni/g pada
penyimpanan 15 hari Ipada penyimpanan 15
hari, produk mulai ditolak oleh para panelis).
Sedangkan total bakteri aerob bakso ikan patin
iradiasi pada penyimpanan 0 hari berkisar antara
1,7x103 -4,6x104 koloni/g. Selama penyimpanan,
total bakteri aerob bakso ikan patin iradiasi ini
terus mengalami peningkatan. Peningkatan total
bakteri aerob selama penyimpanan diduga
disebabkan oleh kemampuan bakteri untuk
beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, hila
kondisi pertumbuhannya sesuai maka bakteri
akan tumbuh. Pada akhir penyimpanan (60 baril,
jumlahnya mencapai 7x106 koloni/g pada dosis

5kGy.

DAFT AR PUST AKA

Berdasarkan Tabel 6, pada penyimpanan 0
hari, total bakteri anaerob bakso ikan patin non
iradiasi adalah I,Oxl05 koloni/g daD jumlahnya
terus meningkat mencapai 2,4xl08 koloni/g pada
penyimpanan 15 hari (pada penyimpanan 15
hari, produk mulai ditolak oleh para panelis).
Sedangkan total bakteri anaerob bakso ikan patin
iradiasi pada penyimpanan 0 hari berkisar antara
7,4xl02 -3,4xl04 koloni/g. Selama penyimpanan,
jumlah total bakteri anaerob bakso ikan patin
iradiasi ini juga mengalami peningkatan. Hal ini
diduga oleh kemampuan bakteri (yang masih
hidup) dalam beradaptasi dengan kondisi
lingkungan. Pada akhir penyimpanan (60 hari),
jumlahnya mencapai 3,6xl05 koloni/g pada dosis

5kGy.
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Tabell. Kadar Lemak dan Protein (% bb) Bakso Ikan Patin Selama Penyimpanan 60 Hari

Lama Penvimpanan

Dosis lradiasi Kadar Lemak Kadar Protein
0 Hari (Awall

8,28:t 1,13
7,48 :t 0,95

7,06:t 0,46

_7,58:t 1,59

60 Hari (Akhir)
Sf

Sf

Sf

5,89 :t 1,1~

0 Ban (Awal)

9,26:t 0,51
8,22 :t 0,96

8,40 :t 0,89

12~~ :t 3,41

60 Hari (Akhir)
sr

sr
Sf

10,78:t 5~5

~

~
~
5kGv

Keterangan sr = sampel rusak

Data diperoleh dari 3 ulangan (triplo)

Tabel 2. Kadar Air (% bb) Bakso Ikan Patin Selama Penyimpanan 60 Hari

Dosis
Iradiasi-~

~
~

5kGv

0

62,56:t 2,10

62,82 :J: 0,55

63,46 :J: 0,43

6~1:J: 0,11

15

61,80:t 0,90
63,59 :t 0,80

64,09 :t 0,72

64,06 :t 0,64

Lama Pen

30
sr

sr

63,21 :t 0,34

63,74~ 0,56

45
sr
sr
srI 

64,O~::!:),40

~

o
Sf

Sf

Sf

I 63.f!1:t 0,27

Keterangan sr = sampel rusak

Data diperoleh daTi 3 ulangan (triploj

Tabel3. Nilai TVB (mg N%! Bakso Ikan Patin Selama Penyimpanan 60 Hari

Lama Penvimpanan (haril
Dosis lradiasi

~
~
~
5kGv

~0,64 :t 0,43

I 0,66:t 0,20

'- 1.~1 :t 0,14

15
0,93 :t 0,01"

0,89 :t 0,04"

0,93 :t 0,02"

0,24 :t 0,03b

,- 30

SfI 

Sf10,11::\:0,01

I 0,26::\: 0,09

45
Sf

Sf

Sf

0,16:t 0,01

60
sr, 

sr~~~~~
~,37 :t 0,07

Keterangan Pada kolorn yang sarna, huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada <x= 5%
sr = sarnpelrusak

Data diperoleh daTi 3 ulangan (triplol
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Tabel 4. Nilai pH Bakso Ikan Patin Selama Penyimpanan 60 Hari

Lama Penvimpanan (haril
Dosis lradiasi

30
Sf

Sf

0,36

~
1 kGy

~
5kGy

0
6,58 :t 0,04b

6,76:t 0,01"

6,76:t 0,01"
6,71 :t 0,03"

15
6,07 :!: 0,33

6,18:!: 0,15
6,37 :!: 0,09

6,46 :!: 0,02

I 5,74:t I

I 5,80:t 0,14

45
Sf

Sf

Sf

6,51 :t 0,12

60
sr
sr
sr

6,3~:t 0,13

Keterangan Pacta kolom yang sarna, huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pacta a=5%
sr = sampel rusak

Data diperoleh dari 3 ulangan (triplo)

Tabel 6. Jumlah Bakteri Anaerob (koloni/g) Bakso Ikan Patin Selama Penyimpanan 60 Hari

Dosis Iradiasij~Gv'Lama

Penyimoanan 30 5

~.5_x lO3t3,OxlO3
-
7,4 X lOZ:t5,4xlOz1,0 x 105:t1,4x~ 3,4 X lO4:t2,2xlO40 hari

15 hari

30 hari

45 hari

60 hari

--
6..8 X lO7t.3,7xlO7 7.1 X 106:t5,Ox106 1,7 X 106:t2,OxlO6

--

2,4 X 108:t8.2x~6
1,2 x 1 Q6:t7, 8x 105

~~ 

X lO4:t4,7xlO'51:

51:

Sf

sr

Sf

Sf

~ 

lO6:t2,OxlO5Sf

Sf
--

~,6~ IO5:t4,7xIO3

Keterangan sr = sampel rusak

Data diperoleh daTi 3 ulangan (triplo)
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DISK US I

ZAINAL ABIDIN b. Kadar air suatu bahan pangan cenderung
berfluktuasi, yaitu akan mengalami kesetim-
bangan dengan RH (kelembaban) lingkungan
sekitar. Apabila kadar air suatu bahan pangan
tinggi maka bahan pangan terse but akan
mengalami penguapan sampai tercapai
keadaan setimbang dengan lingkungan

sekitarnya. Begitu pula sebaliknya.

Senyawa atau gugus fungsi kimia apa yang
menyebabkan perubahan bau, apakah
disebabkan iradiasi atau sebab lain?

YAROSITA FAJAR SARI

Gugus fungsi nitrogen daTi protein dapat
menyebabkan perubahan bau. Iradiasi dapat
menyebabkan terjadinya reaksi perubahan
protein, yaitu reaksi reduksi de ami nasi dan
reaksi oksidasi deaminasi yang menghasilkan
amoniak, asam karboksilat dan turunan karbonil.
Selain itu, aktivitas bakteri yang mampu
mendegradasi protein menjadi amoniak, hidrogen
sulfida atau basa volatil lain juga dapat
menghasilkan bau yang tidak enak.

MADE SUMATRA

a. Apakah enzim proteolitik dan lipolitik tidak
rusak (menjadi inaktif) karena iradiasi ?

b. Apakah saudari mengukur aktivitas enzim
terse but pada bakso ikan patin sebelum dan
sesudah iradiasi ?

YAROSITA FAJAR SARI

a. Pada penelitian ini, dosis iradiasi yang
digunakan termasuk dosis sedang. Sehingga
kerusakan pada protein daD lemak diduga
sebagai akibat dari aktivitas bakteri yang
memproduksi enzim proteolitik daD lipolitik.

b. Tidak, hal tersebut mungkin dapat dijadikan
masukan untuk penelitian selanjutnya.

DARMA W AN DARWIS

a. Untuk tabel pH dan protein, pada
penyimpanan 30 sampai 60 hari dengan dosis
0 dan 1 kGy diberi tanda (-), apa artinya ?

b. Pada bakteri aerob, ternyata dosis 0 sampai 3
kGy pada penyimpanan 30 sampai 60 hari
telah habis bakterinya. Namun pada dosis
yang lebih tinggi (10 kGy) masih terdapat
bakteri pada penyimpanan 30 sampai 60 hari.
Mohon penjelasan?

MARIA LINA

a. Mengapa analisis mikrobiologi hanya
dilakukan TPC aerob clan anaerob ?

b. Bagaimana dengan analisis untuk deteksi
Salmonella, karena bakteri kontaminan pada
produk yang kaya protein seperti ikan clan
daging sebagian besar adalah Salmonella
karena patogenitasnya ?

YAROSITA FAJAR SARI

a. Tanda I-I menunjukkan bahwa sampel bakso
ikan patin sudah rusak (tidak dianalisis!

b. Penggunaan dosis iradiasi sampai 3 kGy
bertujuan untuk mengurangi jumlah mikroba
awal dan kami tidak melakukan iradiasi
sampai dosis 10 kGy

YAROSITA FAJAR SARI

a. Karena penelitian yang kami lakukan masih
merupakan tahap awal sehingga untuk
analisis mikrobiologi hanya dilakukan TPC

saja
b. Pernyataan tersebut sesuai dengan SNI,

dimana Salmonella harus negatif. Deteksi
Salmonella dapat dijadikan masukan untuk

penelitian selanjutnya

HENDIG W

a. Pernyataan bahwa penurunan kadar asam
lemak diakibatkan bekerjanya enzim, dan
seterusnya. Perlu diketahui bahwa iradiasi
asam lemak akan mengubah asam lemak
terse but menjadi "cyclo-enone" ?

b. Radiasi tidak menurunkan kadar air pada
penyimpanan. Apakah ada kasus atau fakta
lain yang menyatakan bahwa kadar air turun
pada materi yang disimpan setelah iradiasi ?

YAROSITA FAJAR SARI

Yang kami ana.1isis adalah total lemaknya saja
dan bukan asam lemak. Pernyataan terse but
dapat dijadikan masukan untuk penelitian

selanjutnya.

a,

ZUBAIDAH IRA W A TI

a. Mengapa tidak ada pengujian pembanding
terhadap suhu penyimpanan komersial
(SOC), karena daTi data tersebut dapat
langsung dilihat makna iradiasi secara
langsung ?

b. Bakteri anaerob ada atau ditemukan didalam
sampel ? Apakah tidak dilakukan analisis
selanjutnya, karena ikan banyak mengandung
mikroba berspora ?
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YAROSITA FAJAR SARI
YAROSITA FAJAR SARI

a. Pada penelitian pendahuluan sebenarnya juga
dilakukan pengujian pembanding terhadap
suhu penyimpanan komersial (SOC)

b. Bakteri anaerob ada dalam sampel. Analisis
lanjutan, dapat diteliti lebih lanjut, yaitu
mengenai identifikasi bakteri aerob maupun
anaerob yang terdapat dalam sampel,
terutama yang patogen.

a. Mungkin saja. Untuk aspek ekonomi, dapat
dilakukan kalkulasi ulang.

b. lradiasi membutuhkan biaya yang mahal,
tetapi iradiasi mempunyai nilai tambah
(keuntunganl dibandingkan teknik
pengawetan makanan yang lain, (terutama
aspek keamanan panganl, yaitu dapat
membunuh mikroba patogen.

NAZLY HILMY

a. Secara ekonomis, apakah mungkin bakso yang
murah, diiradiasi sehingga harganya dapat
dijangkau ?

b. Buat apa diiradiasi dengan biaya mahal ?
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