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  ABSTRAK 

Bahan baku isolator kotak pendingin (cool box) merupakan faktor yang 

mempengaruhi ketahanan suhu di dalam kotak pendingin. Salah satu bahan baku 

isolator yang baik dan ramah lingkungan adalah serabut kelapa dan serbuk 

gergaji. Selain itu serbuk gergaji juga di gunakan dalam pengemasan udang 

mantis yang berfungsi sebagai penyerap air. Penelitian dilakukan perbandingan 

serbuk gergaji kayu bulian (Eusideroxylon zwagerii) dengan bahan perakat 

sebagai bahan baku isolator kotak pendingin. Tujuan dari penelitian ini adalah 

melihat pengaruh bahan baku isolator terhadap ketahanan suhu dan daya simpan 

ikan didalam kotak pendingin. Bahan yang digunakan adalah serbuk gergaji kayu 

bulian, dan bahan perekat (tepung tapioka). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah eksperimen dan deskriptif sedangkan rancangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Rancang Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan, dan 5 ulangan. Perbandingan serbuk gergaji dan bahan perekat yang 

digunakan yaitu, P1 (0%), P2 (50%:50%), P2 (75%:25%), dan P3 (100%). Data 

yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam dan deskriptif, jika terdapat 

pengaruh yang nyata maka dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa perbandingan serbuk gergaji kayu bulian dan bahan perekat 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kenaikan suhu di dalam kotak 

pendingin dan perlakuan yang mampu mepertahankan suhu pendinginan dan daya 

simpan ikan dengan baik adalah P3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan serbuk kayu bulian (Eusideroxylon 

zwagerii) 100% tanpa bahan perekat mampu menjaga suhu pendinginan hingga 

waktu 12 jam dengan suhu terakhir sebesar 14,9° dan mampu menjaga daya 

simpan ikan di dalam kotak pendingin hampir mendekati kotak pendingin buatan 

pabrik. 

. 

 

Kata kunci : Serbuk gergaji kayu bulian (Eusideroxylon zwagerii), bahan perekat, 

dan daya simpan ikan 

 

 

 



2 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Ikan merupakan sumberdaya pangan yang berlimpah di Indonesia. Selain itu 

ikan juga mengandung protein tinggi, rendah lemak jenuh dan sumber penting 

asam lemak omega 3, dimana semua itu sangat berpengaruh baik untuk tumbuh 

kembang otak anak dan meningkatkan kesehatan (Putri dan Mustikadara, 2014). 

Dengan kandungan gizi ikan yang tinggi, maka mutu ikan harus tetap dijaga 

sampai ke tangan produsen. Cara menjaga mutu ikan agar tetap dengan 

kandungan gizi yang baik yaitu dengan menghambat kemunduran mutunya. 

Kemunduran mutu ikan dapat dihambat dengan cara pendinginan. Pendinginan 

merupakan cara pengawetan bahan pangan dengan suhu rendah tetapi diatas titik 

beku yaitu 0 – 15 °C. Pendinginan dilakukan di tempat yang mampu menjaga 

suhu tetap rendah. Putra et al.(2014)  mengatakan sistem pendinginan yang sering 

digunakan oleh   para   nelayan   tradisional dengan   menggunakan   es, namun 

pendinginan  ikan  dengan  es  masih memiliki   kelemahan karena es cepat 

mencair jika tidak diiringi dengan penggunaan media yang mampu menahan suhu 

tetap rendah yaitu kotak pendingin (cool box).    

Suhu dapat tetap rendah di dalam kotak pendingin dipengaruhi oleh bahan 

baku isolator kotak pendingin. Pada umumnya penggunaan isolator kotak 

pendingin memakai foam dan bahan sintetis lainnya seperti polyethylene dan 

fiberglass sebagai bahan baku isolator untuk kotak pendingin (cool box). Dimana 

kedua bahan ini mempunyai kemampuan isolator yang baik namun harga dari 

kotak pendingin berbahan baku isolator tersebut cukup mahal untuk nelayan 

tradisional. 

Dari hasil penelitian Hekar et al. (2014), salah satu bahan baku isolator yang 

baik dan ramah lingkungan untuk kotak pendingin (cool box) adalah serabut 

kelapa dan  serbuk gergaji, tetapi dalam  penelitian itu ia tidak memfokuskan pada 

jenis kayu yang digunakan dan tidak menggunakan perbandingan serbuk kayu 

dengan bahan perekat. Dan dalam penelitian Arifin (2015), serbuk kayu juga 

digunakan sebagai bahan pengisi dalam pengemasan udang mantis yang berfungsi 

sebgai penyerap air secara homogen sehingga suhu tetap mendekati suhu 

pembiusan (Pengemasan lembab). Tetapi dalam penelitiannya serbuk kayu yang 

digunakan tidak dengan bahan perekat. 

Salah satu bahan perekat yang dapat digunakan adalah tapioka, Pane et al. 

(2015), mengatakan tepung tapioka merupakan bahan perekat hidrolis yaitu bahan 

yang apabila dicampur dengan air maka akan membentuk pasta kemudian 

mengeras dan setelah mengeras tidak larut kembali dalam air, jadi tapioka 

kemungkinan baik untuk menjadi bahan perekat serbuk gergaji, selain itu tapioka 

juga tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi produk dan memiliki 

harga yang terjangkau. 

Menurut Badaria (2013), kayu bulian (Eusideroxylon zwagerii) memiliki 

kelebihan dibandingkan kayu-kayu lain yang umumnya di gunakan untuk kusen 

maupun mebel yaitu, kayu atau serbuknya memiliki ketahanan terhadap air (tawar 

dan laut), serangga, jamur dan tidak mudah membusuk. Selain itu kayu ini juga 

tidak beracun dan tidak menimbulkan dampak negatif untuk penggunanya atau 

untuk produk. Dengan beberapa kelebihan yang terdapat pada kayu bulian dan 
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dari pembahasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitan “Pengaruh 

Perbandingan Serbuk Gergaji Kayu Bulian (Eusideroxylon zwagerii) dan Bahan 

Perekat terhadap Ketahanan Suhu Kotak Pendingin (cool box) ”. 

Tujuan Dan Manfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh perbandingan serbuk gergaji 

kayu bulian (Eusideroxylon zwagerii) dengan bahan perekat terhadap ketahanan 

suhu di dalam kotak pendinginan (cool box)”. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada nelayan 

tradisional agar mereka mampu menerapkan hasil dari penelitian ini berupa 

inovasi kotak pendingin dengan isolator berbahan baku campuran serbuk gergaji 

dan bahan perekat tepung tapioka dengan biaya yang terjangkau, bahan baku yang 

ramah lingkungan, mudah di dapat dan dapat mempertahankan mutu dan kualitas 

hasil tangkapan nelayan. 

 

Metode Penelitian 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Peternakan Universitas 

Jambi. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 30 September sampai dengan 20 

November 2016. 

Materi 

 Bahan yang digunakan pada penelitian ini serbuk gergaji kayu bulian 

(Eusideroxylon zwagerii), tepung tapioka sebagai bahan perekat dengan 

perbandingan P0 (0%) tidak menggunakan isolator, P1 (50% : 50%) yaitu 1 kg 

serbuk gergaji kayu bulian 1 kg tepung tapioka, P2 (75% : 25%) yaitu 1,5 kg 

serbuk gergaji kayu bulian dan 500 gram tepung tapioka, P3 (100%) yaitu 2 kg 

serbuk gergaji kayu bulian tidak menggunakan bahan perekat. Alat yang 

digunakan adalah panci, kompor, ember, spatula, box kontainer, dan timbangan. 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Dan dalam penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen dengan Rancang Acak Lengkap (RAL) dengan 

4 perlakuan dan 5 ulangan.  

Peubah 

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah perubahan suhu dalam 

kotak pendingin dan daya simpan ikan yang dilihat dari kemunduran mutu ikan 

yang meliputi mata, insang dan bau. Tahap-tahap kemunduran mutu ikan pada 

suhu pendinginan dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Fase kemunduran mutu ikan pada suhu pendinginan 

Parametr Prerigor Rigor Post Rigor Busuk 
Mata Cerah, bola 

mata menonjol, 

kornea jernih 

Cerah, bola mata 

menonjol, kornea 

jernih,pupil 

berwarna putih. 

Bola mata agak 

cekung, pupil 

berubah 

keabuabuan. 

Bola mata sangat 

cekung, kornea 

agak kuning. 

Insang Merah 

cemerlang, 

tanpa lendir   

Warna merah 

kurang cemerlang, 

ada sedikit lendir 

Merah agak 

kusam, sedikit 

lendir 

Warna merah coklat 

ada sedikit putih, 

lendir tebal 

Bau Bau sangat 

segar spesifik 

jenis 

Segar spesifik jenis Bau agak segar, 

spesifik jenis 

Bau deteriorasi 

jelas 

 

Pembuatan Kotak Pendingin  

 Serbuk gergaji kayu bulian dikumpulkan kemudian diayak sehingga 

mendapatkan bagian yang lebih halus, kemudian dijemur ±3 jam. Selanjutnya 

membuat bahan perekat menggunakan tepung tapioka dan air yang dimasak 

menggunakan api sedang dan terus diaduk ±5-10 menit, dan masukan serbuk 

gergaji dengan kondisi api kecil dan diaduk hingga rata. Lalu bahan baku isolator 

siap dimasukan ke dalam rongga antara box kontainer besar dan box kountainer 

kecil, setelah itu box dijemur ±3hari. Kotak pendingin berbahan baku isolator 

serbuk gergaji siap digunakan. Selanjutnya pengamatan dilakukan setiap 4 jam 

sekali selama 16 jam. Pengamatan dilakukan terhadap kemunduran mutu ikan dan 

kenaikan suhu di dalam kotak pendingin. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kotak Pendingin dengan Isolator  Berbahan Baku  Serbuk Gergaji 

Kotak pendingin merupakan sebuah alat atau ruangan yang mendinginkan 

sesuatu benda atau tempat penyimpanan sementara ikan. Pada umumnya kotak 

pendingin berbahan baku isolator foam dan fiber (Conn, 2015). 

Kotak pendingin yang dibuat dalam penelitian ini adalah kotak pendingin 

dengan isolator berbahan baku serbuk gergaji kayu bulian dan bahan perekat, 

seperti yang dikatakan Hasan (2009) isolator adalah zat atau benda yang tidak 

menghantarkan panas dengan baik. Contoh : karet, kayu, arang, plastik, 

styrofoam, udara, air, ruang hampa udara, dan serbuk gergaji. Maka dari itu 

isolator yang digunakan pada inovasi kotak pendingin pada penelitian ini serbuk 

gergaji dan dugaan sementara isolator berbahan baku serbuk gergaji kayu bulian 

dan bahan perekat mampu menjaga suhu tetap rendah dan daya simpan ikan 

mendekati kotak pendingin buatan pabrik. 

Susunan dinding kotak pendingin berbahan baku serbuk gergaji yaitu 

sebagai berikut: dinding dalam dan dinding luar merupakan dinding kedap air, dan 

licin dari  box countainer, box bagian dalam adalah box kecil berukuran 28x19x12 

cm dan box  bagian luar merupakan box countainer besar berukuran 38x26x16 

cm, ketebalan isolator 2 cm. Kotak pendingin berbahan baku islotor serbuk kayu 

bulian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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                     A                                           B                                       C 

Gambar 1. Kotak Pendingin dengan Isolator Berbahan Baku Serbuk Gergaji  

A: Serbuk gergaji selesai di masukan 

B : Isolator di tutup menggunakan plastik fiber 

C : Kotak pendingin siap digunakan 

Setiap perlakuan memiliki volume yang sama karena ukuran box yang 

digunakan berukuran sama tetapi kerapatan dan massa pada setiap perlakuan 

berbeda yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 2. Kerapatan setiap perlakuan 

Perlakuan Massa 

(Kg) 

Kerapatan 

(Kg/cm³) 

Rata-Rata Kenaikan Suhu/4 

Jam (°C) 

P1 5,6 0,0006 4,5 

P2 4 0,0004 4,4 

P2 3 0,0003 3,35 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa semakin besarnya kerapatan zat yang 

dihasilkan dari perbandingan serbuk gergaji kayu bulian dan bahan perekat tidak 

mempertahankan penurunan suhu lebih rendah dibandingkan serbuk gergaji kayu 

bulian tanpa bahan perekat. Dugaan sementara kerapatan yang dihasilkan oleh 

bahan perekat tidak menghasilkan kerepatan yang baik untuk isolator kotak 

pendingin. Sesusi dengan pernyataan Illyas (1993) kerapatan (density) isolator 

akan semakin baik apabila persentase jumlah bahan baku penyusun komposit 

lebih tinggi, salah satu bahan penyusun komposit adalah serbuk kayu dan serabut 

kelapa. Penyusun bahan baku komposit dalam pembuatan isolator kotak 

pendingin pada penelitian ini adalah serbuk gergaji kayu bulian, jadi semakin 

tinggi perbandingan serbuk gergaji kayu bulian dari bahan perekat akan 

menghasilkan kerapatan yang baik untuk isolator sehingga suhu di didalam kotak 

pendingin tidak mengalami punurunan yang besar. 

 

Ketahanan Suhu didalam Kotak Pendingin 

Hasil pengamatan terhadap kenaikan suhu didalam kotak pendingin 

dengan isolator berbahan baku serbuk kayu bulian dan bahan perekat selama 16 

jam yang diamati setiap 4 jam sekali dapat dilihat pada gambar 2 
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Gambar 2.  Grafik Ketahanan Suhu Didalam Kotak Pendingin 

Gambar 2 menunjukan ketahanan suhu setiap 4 jam dari setiap perlakuan. 

Pada waktu 4 jam rata-rata suhu pada setiap perlakuan di bawah 10°C, suhu 

tertinggi terjadi pada P0 dengan rata-rata setiap ulangan adalah 8,2°C dan rata-rata 

suhu terendah terjadi pada P2 yaitu 5,4ºC. Pada 4 jam pertama es didalam kotak 

pendingin telah mengalami pencairan dimana pencairan terbesar terjadi pada P0. 

Pada 8 jam kenaikan suhu terendah terjadi pada P3 yaitu naik sebesar 2ºC 

dari 5,6 menjadi 7,6ºC. Pada 8 jam keadaan es didalam kotak pendingin telah 

mengalami pencairan, es pada P0 mengalami pencairan terbesar yaitu semua es 

mencair, dan pada P3 es masih lebih banyak dibandingkan P1 dan P2 . 

Pada 12 jam setiap perlakuan telah mengalami kenaikan suhu rata-rata 

mencapai diatas 20ºC pada P0, P1 dan P2. Pada P3 suhu masih jauh dibawah 20ºC 

yaitu 14,6ºC. Pada 12 jam keadaan es P0, P1 dan P2 telah mengalami pencairan 

seluruhnya atau telah dalam keadaan air seluruhnya sedangkan pada P3 masih 

dalam keadaan es dan air. 

Sedangkan pada 16 jam terakhir setiap perlakuan dan ulangan telah 

mengalami kenaikan suhu rata-rata diatas 21ºC, dimana pada setiap perlakuan 

rata-rata suhu tidak lagi pada suhu pendinginan. Suhu tertinggi terjadi pada P0 

dengan rataan suhu 26,2ºC. Dan pada P3 masi tetap terjadi suhu terendah yaitu 

18,6ºC. Pada 16 jam keadaan es pada P0, P1, P2 dan P3 telah mengalami 

pencairan seluruhnya. 

Dari data yang diperoleh selama pengamatan 4 jam, 8 Jam, 12 jam, dan 16 

jam diolah dengan menggunakan analisis ragam hasilny menunjukkan bahwa 

perbandingan serbuk gergaji kayu bulian berpengaruh nyata terhadap ketahanan 

suhu di dalam kotak pendingin. Dan dilakukan uji lanjut terhadap waktu 16 jam 

yang dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Nilai beda suhu dalam kotak pendingin waktu 16 jam 

Peralakuan Suhu(°C) Penurunan (°C) 

P0 26,6𝐴 ± 0,89  

P1 24,6𝐵 ± 0,55 2 

P2 23𝐶 ± 1 1,6 

P3 18,6𝐷 ± 0,55 4,4 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perbedaan perbandingan serbuk 

gergaji kayu bulian dan bahan perekat terhadap ketahanan suhu menunjukkan 

hasil yang sangat berpengaruh sangat nyata (P<0,01). Hasil Uji jarak berganda 

Duncan menunjukkan bahwa P0, P1, P2, P3 berbeda sangat nyata (P<0,01). 

Rataan suhu semakin rendah sejalan dengan semakin tingginya 

perbandingan serbuk gergaji kayu bulian dan bahan perekat. P1 menunjukkan 

suhu tertinggi yaitu 24,6°C pada waktu 16 jam terakhir, kemudian P2 masih 

tergolong memiliki suhu yang tinggi dengan suhu 23°C, sedangkan pada P3 

terjadi perbadaan suhu yang cukup jauh yaitu 18,6°C. Dugaan sementara ketahan 

suhu didalam kotak pendingin dipengaruhi oleh perbandingan serbuk gergaji kayu 

bulian yang jauh lebih besar dari bahan perekat. Hal ini didukung oleh pendapat 

Illyas (1993) kerapatan (density) isolator akan semakin baik apabila persentase 

jumlah bahan baku penyusun komposit lebih tinggi, salah satu bahan penyusun 

komposit adalah serbuk kayu dan serabut kelapa. 

Hasil pengamatan terhadap suhu kotak pendingin  pada 16 jam terakhir  P2 

dan P3 adalah perlakuan yang mampu mempertahankan suhu lebih rendah dari P0 

dan P1. Sementara perlakuan yang mampu mempertahankan suhu mendekati 

kotak pendingin  buatan pabrik pada 4 jam pertama adalah P3 dengan rata-rata 

suhu 5,6°C dan suhu pada kota pendingin buatan pabrik pada 4 jam pertama 

sebesar 5°C, sedangkan pada 16 jam terakhir suhu pada kotak pendingin buatan 

baprik sebesar 10°C, dari P0, P1, P2 dan P3 perlakuan yang memiliki ketahan 

suhu mendekatan kotak pendingin  buatan baprik adalah P3 dengan suhu 18,6°C. 

Jika dilihat dari kenaikan suhu setiap 4 jamnya, kenaikan suhu tertinggi adalah P0 

dengan kenaikan sebasar 4,5 ºC/4jam dan kenaikan suhu terendeh adalah P3 

dengan kenaikan suhu sebesar 3,5°C/4jam sedangkan pada kotak pendingin 

buatan pabrik terjadi kenaikan suhu 1,25°C/4jam.  

Jadi dari pengamatan dan perbandingan antara suhu kotak pendingin 

berbahan baku isolator serbuk gergaji kayu bulian dan bahan perekat  dengan 

kotak pendingin buatan pabrik, P3 merupakan perlakuan yang mampu 

mempertahankan suhu mendekati kotak pendingin buatan pabrik dan mampu 

mempertahankan suhu pendinginan hingga waktu 12 jam dengan suhu 14,9°C dan 

P3 merupakan kotak pendingin yang ideal dibandingkan P0, P1 dan P2 karena P3 

merupakan kotak pendingin yang mampu mempertahankan suhu pendinginan 

(suhu rendah), memiliki massa yang ringan sehingga mudah untuk dibawa dan 

mudah dibersihkan. Sesuai dengan pendapat Wibowo dan Yunizal (1998) bahwa 

wadah peng-esan yang ideal harus mampu mempertahankan suhu tetap dingin, 

kuat, tahan lama, kedap air dan mudah dibersihkan. Selain wadah peng-esan ya g 

mempengaruhi suhu tetap rendah es juga memberikan pengaruh ketahanan suhu 

didalam kotak pendingin. Menurut Adawyah (2007) ada beberapa fungsi es yaitu : 

1) Menurunkan suhu sampai mendekati 0ºC, 2) Mempertahankan suhu ikan tetap 

dingin, 3) Menyediakan air es untuk mencuci lendir, sisa-sisa darah, dan bakteri 
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dari permukaan badan ikan, 4) Mempertahankan keadaan berudara pada ikan, 

selama disimpan. 

Daya Simpan Ikan  

Kemunduran mutu organoleptik ikan dipengaruhi oleh daya simpan. Ikan 

yang telah matian akan mengalami perubahan fisik, kimia, enzimatis dan 

mikrobiologi yang berkaitan dengan kemunduran mutu (Zaitsev et al.,1969). 

Kemunduran mutu ikan yang berkaitan dengan daya simpan dapat dilihat dari 

beberapa bagian ikan diantaranya mata, insang, dan bau. Pada penelitian ini 

pengamatan daya simpan ikan dilakukan selama 16 jam dengan pengecekan 

kemunduran mutu 4 jam sekali, adapun kemunduran mutu mata ikan setiap 4 jam 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kemunduran Mutu Ikan 
Jam Perlakuan  Mata Insang Bau 

4 

P0 Bola mata rata, pupil hitam cerah 

kornea jernih 

Warna merah tua, tidak berlendir, dan 

bau spesifik jenis. 
Amis  

P1 Bola mata rata, pupil hitam cerah 

kornea jernih 

Warna merah tua, tidak berlendir, dan 

bau spesifik jenis. 

Amis 

segar 

P2 Bola mata rata, pupil hitam cerah 

kornea jernih 

Warna merah tua, tidak berlendir, dan 

bau spesifik jenis. 

Amis 

segar 

P3 Bola mata menonjol, pupil hitam 

cerah, selaput kornea mata jernih 

Warna merah tua, tidak berlendir, dan 

bau spesifik jenis. 

Amis 

segar 

8 

P0 Bola mata agak cekung, pupil 

cekung, mulai berubah warna 

menjadi putih susu, kornea agak 

keruh 

Warna mulai timbul kepudaran merah 

kecoklatan, berlendir, bau netral 

 Tidak 

berbau 

P1 Bola mata agak cekung, pupil 

cekung, mulai berubah warna 

menjadi putih susu, kornea agak 

keruh 

Warna mulai timbul kepudaran merah 

kecoklatan, berlendir, bau netral 

 Tidak 

berbau 

P2 Bola mata rata, pupil hitam cerah, 

korne jernih 

Warna mulai timbul kepudaran merah 

kecoklatan, berlendir, bau netral 

 Tidak 

berbau 

P3 Bola mata rata, pupil hitam cerah, 

korne jernih. 

Warna mulai timbul kepudaran merah 

kecoklatan, berlendir, bau netral 

Tidak 

berbau 

12 

P0 Bola mata agak cekung, pupil putih 

susu, kornea keruh. 

Warna kusam, berlendir tebal, bau 

mulai menusuk. 

 Tidak 

berbau  

P1 Bola mata agak cekung, pupil mulai 

berubah warna menjadi putih susu, 

kornea keruh 

Warna mulai timbul kepudaran merah 

kecoklatan, lendir agak tebal, bau netral 

 Tidak 

berbau 

P2 Bola mata agak cekung, pupil mulai 

berubah warna menjadi putih susu, 

kornea keruh 

Warna mulai timbul kepudaran merah 

kecoklatan, lendir agak tebal, bau netral 

 Tidak 

berbau 

P3 Bola mata rata, pupil mulai berubah 

warna, korne agak jernih. 

Warna mulai timbul kepudaran merah 

kecoklatan, berlendir, bau netral 

 Tidak 

berbau 

16 

P0 
Bola mata agak cekung, pupil putih 

susu, kornea keruh. 

Warna kusam, berlendir tebal, bau 

mulai menusuk. 

Mulai 

berbau 

menusuk 

P1 Bola mata agak cekung, pupil putih 

susu, kornea keruh. 

Warna kusam, berlendir tebal, bau 

mulai menusuk. 

 Tidak 

berbau 

P2 Bola mata agak cekung, pupil putih 

susu, kornea keruh. 

Warna kusam, berlendir tebal, bau 

mulai menusuk. 

 Tidak 

berbau 

P3 Bola agak cekung, pupil mulai 

berubah putih susu, korne agak 

jernih. 

Warna mulai timbul kepudaran merah 

kecoklatan, berlendir agak tebal, bau 

netral 

 Tidak 

berbau 

 

Dari Tabel 4 dapat dilihat daya simpan ikan selama 16 jam pada setiap 

perlakuan yang di tandai dengan beberapa kemunduran mutu organoleptik yaitu 

mata, insang dan bau. Pengamatan terhadap kemunduran mutu organoleptik ikan 

pada setiap perlakuan selama 16 jam mengalami kemunduran mutu setiap 4 
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jamnya. Kemunduran mutu terbesar terjadi pada P0 seirimg dengan terjadinya 

kenaikan suhu tertinggi sebesar 4,5°/4jam sedangkan kemunduran mutu yang 

cendrung lambat terjadi pada P3 seiring dengan kenaikan suhu terendah sebesar 

3,5°C/4jam. Jika dilihat dari fase kemunduran mutu organoleptik ikan pada 4 jam 

P0, P1, P2 dan P3 berada pada fase Pre-rigor  dimana keadaan mata masih hitam 

cerah dan kornea jernih, insang tanpa lendir dan bau amis egar. Hal ini sesui 

dengan pernyataan Alaudin (2005) di dalam Nurjanah et al. (2011)  bahwa ikan 

yang mengalamik fase Pre-rigor keaadan matanya  cerah, bola mata menonjol, 

kornea jernih., insang merah cemerlang, tanpa lendir, dan bau sangat segar 

spesifik jenis.  

Pada waktu 8 jam P0 dan P1 mengalami Fase Post rigor sedangkan pada 

P2 dan P3 mengalami Fase Rigor. Pada 12 jam P0, P1 dan P2 mengalami fase 

Post rigor dimana mata cekung, pupil mulai berubah warna putih susu, insang 

mulai timbul kepudaran dan berlendir, daan bau netral atau tidak berbau. 

Sedangkan pada P3 mengalami fase yang berbabeda dan lebih baik yanitu masih 

pada fase Rigor dimana mata masih jernih dan pupil berwarna putih. Pada waktu 

16 jam atau 4 am terakhir P0, P1 dan P2  telah masuk pada tahap deteriorasi 

dimana mata cekung dan kornea keruh, pupil putih susuh, insang berlendir tebl, 

dan bau maulai menusuk, sedangkan  P3 baru masuk pada fase Post rigor dimana 

mata agak cekung, pupil mulai berubah warna, insang timbul kepudaran dan agak 

berlendir, bau masih netral atau tidak berbau. Menurut FAO (1985) di dalam 

Zakaria ( 2008) mata ikan segar memilki beberapa karakteristik yaitu pupil hitam 

menonjol dengan kornea jernih, bola mata cembung dan cemerlang atau cerah 

sedangkn karakteristik mata ikan busuk adalah pupil mata kelabu tertutup lendir 

seperti   putih   susu,   bola   mata cekung, dan keruh. 

Kemunduran mutu organoleptik yang terjadi pada ikan seiring dengan 

kenaikan suhu pada setiap perlakuan. Sesuai dengan pernyataan Dahlia et al. 

(2013) kemunduran mutu ikan atau daya simpan ikan dipengaruhu oleh tinggi 

rendahnya suhu penyimpanan ikan dan depertemen pertanaian menyatakan suhu 

penyimpanan ikan yang baik adalah 0°C-16°C dan P3 merupakan perlakuan yang 

memiliki suhu mendekati suhu penyimpanan yang baik dimana pada 4 jam suhu 

sebesar 5,6°C dan pada 16 jam suhu sebesar 9°C.  

Menurut Junianto (2003) dengan menggunakan suhu rendah kemunduran 

mutu ikan menjadi lambat dan pertumbuhan  bakteri  pembusuk  dalam  tubuh  

ikan  juga  dapat  dihambat, dengan  demikian  kesegaran  ikan  akan  semakin  

lama  dipertahankan. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa perbandingan serbuk kayu bulian (Eusideroxylon zwagerii) 100% tanpa 

bahan perekat mampu menjaga suhu pendinginan hingga waktu 12 jam dengan 

suhu terakhir sebesar 14,9° dan mampu menjaga daya simpan ikan di dalam kotak 

pendingin hampir mendekati kotak pendingin buatan pabrik. 

Saran 

Saran penulis untuk penelitian selanjutnya menggunakan bahan perekat 

selain tapioka yang daya rekatnya lebih baik dan tidak menggunakan 

perbandingan air yang banyak. 
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