
DASAR DARI
PENGAWETAN & PENANGANAN IKAN

MODUL 3 –
Cara Penanganan & Pengawetan yang Baik

(diatas Kapal & Tempat Pendaratan)
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DASAR DARI
PENGAWETAN & PENANGANAN IKAN

HYGIENE - KEAMANAN
TUJUAN KESEGARAN

HISTAMIN (???)

MODUL 3 - Cara Penanganan Ikan yang Baik
diatas kapal
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Prinsip Utama dr 

Konsumen:

Makan ikan segar, 

atau sesegar mungkin, menjaga kondisi alami sensori 
dan/atau karakter nutrisinya

Menjaga kelengkapan alami, komposisi dan strukturnya

KESEGARAN
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HISTAMINE

• MEMAHAMI MAKSUDNYA

• DAN BAGAIMANA 

MENGENDALIKANNYA
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Tuna, Sardines, 

Mackerel 

Horse Mackerel, 

Konsekuensi / gejala:

Efek samping - Jenis 

vasoaktif mual 

psikoaktif, berkeringat, 

sakit kepala, kesulitan 

bernapas, jantung 

berdebar-debar, dan 

tekanan darah 

tinggi/rendah.

Histamin

Jika sudah ada dalam produk, histamine tidak mungkin 

dihilangkan atau dimusnahkan (dg pembekuan atau 

dipanaskan).
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Bahan kimia yg secara

alami ada dr sumber

biologis serta

perubahan

biokimianya:

Histamin / 

Biogenic amines

Histidine terdecarboxylation

(COO1-)      mjd Histamine 

oleh

bacteri enzyme histidine 

decarboxylase
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Histamine

• Hasil dari kerja enzim Krn kehadiran  species bakteri  

Clostridium, Lactobacillus, Vibrio, Pseudomonas,  

Photobacterium (indigenous bacteria)

• yang paling penting adalah  aktifitas bakteri  

Enterobacteriaceae (akibat kontaminasi),

• –species pembusuk - Morganella morganii, Proteus 

vulgaris, and Hafnia alvei. Mesophilic – juga Clostridium 

perfrigens
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KONDISI HISTAMINE MERACUNI  

Otot Ikan mengandung amino acid(s) pemicu histamine / 

BA

Ikan mengandung dan/atau terkontaminasi oleh bacteri

yg mampu decarboxylating the amino acid(s)

Penanganan dan Kondisi penyimpanan (khususnya

hygiene dan waktu –kondisi suhu) yg kondusif untuk

bakteri tumbuh – dipengaruhi oleh ukuran ikan , cara

penangkapan, cara pendinginn, pembongkaran, cara

transport/pemindahan

Konsumen makan ikan dg kadar histamine & amines yg

tinggi

• Diawal; periksa kesegaran, waktu/suhu saat transportasi
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TINDAKAN PENGENDALIAN HISTAMIN:

• JAGA KESEGARAN IKAN  pada suhu rendah

(~~es meleleh - <4,5ºC

• Hindari perkembangan bakteri dan kegiatannya

• Diawal; periksa kesegaran, waktu/suhu saat

transportasi !!
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PENGENDALIAN PERKEMBANGAN HISTAMIN

1) Pendinginan cepat setelah ikan mati. 

Sangat penting bagi:

• Ikan yang terekspos perairan/air yg hangat atau udara, 

• Tuna besar. 

Secara umum, ikan harus ditempatkan dalam es atau air

laut yg dingin, dlm airlaut atau air garam  pada : 

4.5°C atau lbh rendah dlm waktu 12 jam mati, 

atau at 10°C atau lebih rendah dlm waktu  9 jam ikan 

mati.

10



1. Ikan yg terekspos udara atau air pd suhu diatas 28°C, 

atau  tuna besar (mis. diatas 10 kg) yg dibuang 

jeroannya  sblm didinginkan dikapal, harus ditempatkan 

dlm es (tmsk mengemas isi perut dr  tuna besar dg es) 

atau didlm airlaut dingin atau brine at 4.5°C atau 

dibawahnya dalam waktu 6 jam mati

Tuna besar (mis. diatas10 Kg)  yg tdk dibuang jeroan 

sebelum pendinginan dikapal harus didinginkan  pada 

suhu internal 10°C atau dibawahnya dalam waktu  6 jam 

mati. 

>>>> Membutuhkan pengendalian jenis / waktu 

penangkapan dan rekaman transit (waktu & suhu)

PENGENDALIAN PERKEMBANGAN HISTAMIN
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2. Cara Higiene & Penanganan Ikan yg baik:

- dlm perjalanan, 

- Tempat pendaratan,

- Saat transportasi, 

- Dan selama pengolahan

Untuk mencegah kontaminasi atau kontaminasi

ulang pada ikan oleh bakteri yg memghasilkan

amino acid decarboxylation.

PENGENDALIAN PERKEMBANGAN HISTAMIN
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KONDISI KUNCI UNTUK
PENGOLAHAN & PENGAWETAN IKAN

BAGAIMANA?  

Kurangi kecepatan pembusukan

(kecepatan perubahan kimia dan menurunkan 
berkembangnya bakteri)  dan kontaminasi

...BAGAIMANA?13



BAGAIMANA?
I – MENJAGA SUHU DINGIN IKAN: 

II – MENJAGA KEBERSIHAN IKAN

III – MENANGANI PRODUK DENGAN BAIK
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A= ati-ati (cermat )dalam 

penanganan ikan (Hindari 

kerusakan fisik ikan)

B = Bersihkan peralatan dan 

ABK (hindari kontaminasi 

bakteri dan kimia)

C = Cepat dalam penanganan 

ikan (hindari sinar matahari)

D = Dingin tempat 

penyimpanan ikan (buat 

catatan suhu palka)



BAGAIMANA?

I – MENJAGA SUHU DINGIN IKAN: 

Hindari pertumbuhan bakteri & mekanisme
pembusukannya

1. Pendinginan ~~ 0 ºC

(tetapi tdk boleh menyebabkan penyimpangan

suhu )

JGN BIARKAN IKAN TEREXPOS MATAHARI
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HOW?

II – JAGA KEBERSIHAN IKAN

Hindari kontaminasi dan peningkatan beban bakteri 
awal – BAGAIMANA?

Penggunaan peralatan yang memadai, alat 

menghindari akumulasi kotoran yang dapat 

mencemari ikan.

Ikan harus didekontaminasi sesegera mungkin: Dicuci; 
tidak didesinfeksi. HILANGKAN LUMPUR/PASIR
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– Bukan mendisinfeksi ikan

(menggunakan bahan kimia untuk membuunuh bakteri)

– Pemisahan barang2 dr luar

(mis. kepiting, ikan, kayu, detritus, lumpur, dll)

– Cuci ikan dengan air bersih yang cukup

DEKONTAMINASI  IKAN
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BAGAIMANA ?

III - MENANGANI PRODUK DENGAN BAIK

Hindari kontaminasi cepat dan Proliferasi bakteri didalam otot
ikan yang steril.         BAGAIMANA ?

JANGAN: 

• MENGINJAK ATAU MEREMAS IKAN

• MELEBIH 0,5 m TINGGI IKAN & ES DISETIAP

GUDANG PENYIMPANAN

• MELEMPAR IKAN

• MENUSUK, MELUKAI, (masuk) otot ikan
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KEGIATAN DIATAS KAPAL

Area diatas dek yang digunakan saat ikan:

Pembongkaran dan penanganan, 

ditahan, disimpan, 

harus:

• Hanya digunakan untuk tujuan tertentu. 

• Selalu mampu menjaga kondisi bersih

• Bebas dr perlatan yg tidak berguna sebelum

penangkapan yang dibawa oleh kapal.

PENYIAPAN DEK/GELADAK

1
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Setiap setelah penangkapan disortasi dan disimpan, 

dek, alas dan semuak perlengkapan dek yang 

digunakan kontak dg ikan harus:

disemprot dg air laut bersih, 

dibersihkan dg deterjen dan disinfektan.

1KEGIATAN DIATAS KAPAL

PENYIAPAN DEK/GELADAK
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ON BOARD ACTIVITIES

• Tangani hasil tangkapan dg cepat dan sesegera 

setelah ikan sampai kapal. 

• Ikan hasil pancingan harus sesegera di bunuh dan 

dibuang darahnya. 

MENGANGKUT HASIL TANGKAPAN, SORTASI & 

PENYIMPANAN

2
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ON BOARD ACTIVITIES

• Pisahkan bagian2 hasil tangkapan yang tidak layak 

konsumsi sesegera mungkin setelah sampai kapal.

• Ikan yg berpenyakit atau mulai membusuk atau yg 

mulai tdk layak konsumsi dg segala alasan harus 

dimusnahkan.

MENGANGKUT HASIL TANGKAPAN, SORTASI & 

PENYIMPANAN

2
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ON BOARD ACTIVITIES

• Ikan tidak boleh dalam posisi berdiri disaat atau 

ditangani dengan kasar, dan seharusnya tidak 

bertumpuk sesak di dek. 

• Dalam perjalanan, Ikan seharusnya dilindungi 

terhadap :

– kerusakan fisik, 

– terekspos pada suhu tinggi

– dan efek pengeringan dengan angin dan matahari.

2
MENGANGKUT HASIL TANGKAPAN, SORTASI & 

PENYIMPANAN
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ON BOARD ACTIVITIES

• Sesegera mungkin, ikan seharusnya dibersihkan

dengan hati-hati dan dinginkan sampai pada suhu 

mendekati es mencair (0ºC). 

• Dijaga pada suhu 0ºC . 

2
MENGANGKUT HASIL TANGKAPAN, SORTASI & 

PENYIMPANAN
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ON BOARD ACTIVITIES

• Ikan seharusnya dipindahkan dengan menggunakan 

peluncur atau diposisikan kearah yang lebih rendah 

di dalam wadah/kontainer yang tepat.

• Ikan seharusnya tidak boleh dilempar atau 

dijatuhkan kedalam palka.

2
MENGANGKUT HASIL TANGKAPAN, SORTASI & 

PENYIMPANAN
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ON BOARD ACTIVITIES

• Semua alat penangkapan ikan harus dibersihkan dan

dicuci setelah penangkapan.

2
MENGANGKUT HASIL TANGKAPAN, SORTASI & 

PENYIMPANAN
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ON BOARD ACTIVITIES

• Pengeluaran dan/atau pembersihan ikan dari

jeroannya seharusnya dilakukan sesegera ikan

sampai diatas dek

• Pengeluaran jeroan dan insang seharusnya 

dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah 

kontaminasi ikan dengan isi jeroan ikan tersebut.

• Bila pengeluaran jeroan tidak dapat dilakukan

segera, dimungkinkan untuk mendinginkan ikan

dalam keadaan utuh, dibandingkan dengan

menunda proses pendinginan sampai selesai.

PENGELUARAN JEROAN & INSANG

3
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ON BOARD ACTIVITIES

• Jeroan ikan seharusnya dihancurkan diluar kapal 

sesegera mungkin. 

• Jeroan tidak boleh mengkontaminasi:

– Ikan lain diatas dek, 

– Dek itu sendiri

– Peralatan lainnya.

3
PENGELUARAN JEROAN & INSANG
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ON BOARD ACTIVITIES

• sesegera setelah pengeluaran jeroan, ikan 

seharusnya dicuci dengan air laut bersih atau air 

bersih untuk menghilangkan darah, lendir dan 

potongan jeroan sebelum ditempatkan di ruang 

pendingin

3
PENGELUARAN JEROAN & INSANG
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ON BOARD ACTIVITIES

• Air pelabuhan seharusnya tidak boleh digunakan 

untuk membersihkan ikan. 

• Jika ikan dibersihkan dipelabuhan maka seharusnya 

menggunakan air bersih.

• Sebagai penuntas pencucian ikan, maka penanganan 

selanjutnya seharusnya diaksanakan tanpa 

penundaan.

3
PENGELUARAN JEROAN & INSANG
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ON BOARD ACTIVITIES

• Selama penyimpanan dan pemberian es, tutup palka 

seharusnya tidak dalam posisi lama terbuka.

• Ikan dari penangkapan hari yang berbeda seharusnya 

tidak boleh dicampur dalam kondisi apapun.

• Setelah ikan ditangkap, seharusnya selalu dijaga 

pada suhu mendekati 0ºC sampai siap dirubah atau 

ditempatkan dalam freezer.

PENDINGINAN DAN PEMBERIAN ES PADA IKAN

4
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ON BOARD ACTIVITIES

• Dilakukan secepatnya dengan menggunakan: 

– Es balok yg dihancurkan, 

– Es kristal

– Dg rendaman RefriSW atau CleanSW atau es cair

• Ikan yang di es seharusnya dipenuhi dengan jumlah

es yang cukup, tidak sekedar cukup mendinginkan

ikan tetapi juga mampu menjaga kondisinya

sampai tahap selanjutnya. 

• Pemberian es seharusnya lebih berat disetiap sisi

kapal dan sekat. 

4
PENDINGINAN DAN PEMBERIAN ES PADA IKAN
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ON BOARD ACTIVITIES

• Jika menggunakan es balok seharusnya dihancurkan cukup 

halus untuk menjamin efek pendinginan yang baik dan 

mencegah kerusakan fisik pada ikan.

• Ikan yang disimpan dalam es seharusnya ditempatkan didalam 

box atau jika didalam wadah dengan lapisan yang dangkal maka 

harus dipisahkan dengan penyekat.

• Setelah setiap penangkapan, es yang digunakan tetapi tidak 

mencair seharusnya dibuang (tidak digunakan kembali).

4
PENDINGINAN DAN PEMBERIAN ES PADA IKAN
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ON BOARD ACTIVITIES

• Pembongkaran hasil tangkapan seharusnya

dilakukan dengan cepat dan cara yang baik.

• Penggunaan kait, benda tajam dan peralatan sejenis

ketika pembongkaran tidak diperbolehkan.

• Ikan besar harus didaratkan dg kait dibawah insang

drpd menggunakan galah dibadannya atau diangkat

ekonya .

PEMBONGKARAN / PENDARATAN

5
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ON BOARD ACTIVITIES

• Ikan tidak boleh menyentuh dek kapal atau

permukaan kapal lainnya yg berpermukaan tdk tepat, 

atau bagian kapal lainnya.

• Ikan seharusnya tidak boleh terekspos matahari

secara langsung terlalu lama (gunakan selasar).

• Penangan dengan cara yang baik dilakukan agar

ikan tidak rusak dan terkontaminasi selama :

– sortasi,

– penimbangan dan

– pemindahan ke tempat lainnya

5
PEMBONGKARAN / PENDARATAN
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ON BOARD ACTIVITIES

Untuk kapal ikan yg beroperasi <24 jam

• Setiap kapal ikan seharusnya memiliki rencana

pembersihan dan sanitasi yang spesifik dan tertulis, 

yang mencakup bongkar alat, pembersihan dan

disinfeksi dek :

– semua perlengkapan, 

– meja, 

– Box ikan, 

– peralatan, 

– palka, 

– deck 

– dan yang lainnya serta area yang digunakan untuk penangan

ikan. 

RENCANA PEMBERSIHAN & SANITASI

6
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ON BOARD ACTIVITIES

Untuk kapal ikan yg beroperasi <24 jam

• Perencanaannya :  

– harus secara rinici menerangkan metode dan

frekuensi pembersihan,

– dan penanggung jawab setiap bagiannya.

• Untuk memiliki Periksa daftar yang mencerminkan 

rencana. Dipertahankan oleh master kapal untuk 

memastikan bahwa jadwal pembersihan bertemu

6
RENCANA PEMBERSIHAN & SANITASI
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KONDISI DASAR

Tempat Pendaratan

A
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KONDISI DASAR

Tempat Pendaratan

A

47



48



Penanganan Ikan:  - didalam fasilitas terlindung

- menggunakan meja stainless-steel. 

- tdk dilakukan diatas lantai atau tanah. 

Air Pasokan: potable atau air bersih

Tersedia disinfectant: (utk mencuci & membersihkan 

meja dan tangan pekerja). 

Tersedia fasilitas TOILET– tanpa potensi kontaminasi 

utk ikan (saat pendaratan, penanganan & 

penyimpanan)

KONDISI DASAR

Tempat Pendaratan

A
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Gudang Es/ Pabrik Es (jika tersedia) – yakinkan tdk ada 

kontaminasi pd es (produksi, penanganan, 

penyimpanan, transport)

Premises – Terlindung thd jalan masuknya hewan dan 

pekerja yg tidak melakukan penanganan ikan, 

penjualan ikan dan operasi perikanan.

Potential Kontaminasi

Ikan tdk dicuci dg air pelabuhan/ sungai yg tdk bersih. 

Es diproduksi dari air bersih.

KONDISI DASAR 

Tempat Pendaratan

B
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KONDISI DASAR 

Tempat Pendaratan - Gudang Es/ Pabrik Es 

B
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• Menggunakan box yang tepat

• trucks dg isotherm box

• Truk terbuka diijinkan untuk jarak pendek (Ikan

harus terlindung dibawah canvas yg cukup).

• Permukaan truk yang kontak dg ikan, mudah

dicuci dan dibersihkan (halus dan tidak

berkarat)

KONDISI DASAR 

Transport
C
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BASIC CONDITIONS

Transport
C
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• Disimpan dlm box berisi es atau tangki yg cukup berisi es 

dan air dan/atau disimpan dingin pd suhu; »»»» 0ºC.

• Produk yg tidak layak harus disingkirkan dan disimpan 

terpisah.

• Ikan tdk disimpan bertumpuk; Kedalaman tangki untuk 

penyimpanan harus dpt menghindari kerusakan. Tangki 

yg berisi air, sebelum diisi dg ikan juga hrs menghindari 

kerusakan ikan. 

• Lama penyimpanan bahan baku hrs mempertimbangkan 

hal yg sama

KONDISI DASAR GUDANG B.BAKU D
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• Box yg digunakan untuk menampung sisa dan

limbah ikan tdk boleh digunakan untuk ikan dan

es setiap saat. 

Pisahkan Box yang digunakan. 

3 sets of boxes (limbah, ikan, dan es) 

berebeda warna.

• Kontainer/wadah utk limbah: 

disimpan dlm kondisi yg tepat, 

mudah dibersihkan & didisinfeksi, 

dlm wadah yg kokoh.

KONDISI DASAR

Box sampah dan wadahnya

E
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• Harus dipisahkan sesegera mungkin, dari tempat 

ikan, hindari penumpukannya.

• Disimpan dalam wadah tertutup, atau disingkirkan 

menggunakan sistem penyingkiran yg tepat.

• Dimusnahkan secara hygienic dan dlm 

lingkungan yg baik.

• Jangan mengolah secara langsung atau tidak 

sumber kontaminasi.

KONDISI DASAR

Limbah ikan, bagian yg tdk dimakan  & tdk dipakai

F

58



• Dibuat ketentuan yg  tepat.

• Tempat penyimpanan di disain dan dikelola untuk 

memudahkan pembersihan dan bebas dr hewan 

dan pest. 

BASIC CONDITIONS

Penyimpanan dan Pembuangan Limbah

G
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– Pelabelan - Produk dg identifikasi:

Tujuan produk, operator, tanggal produksi dan

production batch. (lot identification, & operator).

– Traceability

• Operators menjaga identifikasi tercatat dari

pemasok langsung dr bahan baku dan tujuan

produk akhir. 

BASIC CONDITIONS

Pelabelan & Traceability/Penelusuran

H
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KONDISI PENANGANAN

&

PENGAWETAN 

(CHILLING)
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GUDANG PENDINGIN IKAN

TEHNIK

• ES (WET / DRY), AIR & ES, ES CAIR, RSW, CSW

• Mechanical refrigeration – BLOWING COLD AIR –

(principally associated with ice, RSW, CSW)

– CHILL ROOM (with adequate storage means) 

– ISOTHERMAL CONTAINERS 
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GUDANG PENDINGIN IKAN

KERUGIAN TEHNIK PENDINGINAN DIBANDINGKAN 

DG ES

• WATER & ICE, LIQUID ICE, RSW, CSW   

(transport, equipment)

• DRY ICE (-75ºC), 

• BLOWING COLD AIR – (bukan CONDUCTOR  yg baik 

+ DRIES FISH + MUDAH MENAIKAN SUHU DG 

PANAS DARI IKAN)
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PENENTUAN JUMLAH ES YANG DIGUNAKAN

Tergantung suhu sekitarnya, luas ruangan, suhu ikan, 
dan jumlah insulasi

KESIMPULAN: PAKAI ATURAN UMUM:

1 : 1

1 : 2
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MENGAPA 

MENDINGINKAN DG ES?

KEUNTUNGANNYA:

PENDINGINAN IDEAL MEDIUM – KAPASITAS 

PENDINGINANYG BAIK

Tidak merugikan

TRANSPORT yg MUDAH

RELATIV MURAH

CEPAT MERUBAH SUHU (JIKA KONTAK LANGSUNG 
DG IKAN)

THERMOSTATIC EFFECT (SUHU TDK AKAN MENCAPAI 
< 0ºC
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ICE

PENDINGINAN YG EFEKTIF

• JAMINAN KONTAK YG BAIK DG ES 

– WELL CRUSHED ICE

– IKAN TERLINDUNG DENGAN ES DISELURUH BAGIAN

– KECUKUPAN PENYALURAN DINGIN/ KONTAK ES

– MEMUNGKINKAN UTK ES MENCAIR 

• INSULASI YG CUKUP SELAMA TRANSPORTASI & 

PENYIMPANAN 

• JUMLAH YG CUKUP DISESUAIKAN DG JARAK
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JENIS ES

ES BALOK

Keuntungan :

– MUDAH PENANGANAN, 

PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI

– MURAH UNTUK DIBUAT

Kerugian:

– BUTUH HANCURAN YANG BAIK UNTUK 

MENDAPATKAN SUHU TARGET

- Penghancuran berpotensi kontaminasi
67



TYPES OF ICE

ICE IN SCALES

KEuntungan:

– PENGGUNAAN LANGSUNG

tidak harus di hancurkan 

atau 

PENDINGINAN BAGUS

Kerugian:

– TIDAK BISA BERTAHAN LAMA DILINGKUNGAN YG TDK DINGIN

– LEBIH MAHAL
68



CARA-CARA PENANGAN DENGAN ES 

CURAH

SHELF STORAGE
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BOXES
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WAKTU YANG DIBUTUHKAN

UNTUK MENDINGINKAN IKAN DI TENGAH BOX 

( DENGAN LAPISAN ES

DIDASAR DAN DI ATASNYA)

• KETEBALAS LAPISAN 
ES 

(cm)

7,5

10,0

12,5

15,0

20,0

60,0

• DINGIN DI PUSAT PD SUHU 

10ºC SAMPAI 2ºC

(hours)

2

4

6,5

9

14

120
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Terima kasih...

Selamat Mencoba....


