
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Malang merupakan kota dengan hasil perikanan yang sangat 

banyak. Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa penangkapan ikan mengalami 

jumlah kenaikan yang relatif tinggi. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan (DKP) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, tangkapan sepanjang tahun 

2013 naik 124,07 persen dari targetnya. Tujuh tangkapan terbesar dari data 

sampai bulan November 2013 yakni jenis ikan Tongkol : 3.110,3 ton, Layang : 

2264,82 ton, Cakalang : 1674,92 ton, Tuna : 1100,89 ton, Baby Tuna : 682 ton, 

Lemuruh : 399,52 ton dan Ekor Merah : 229 ton (Malang Post, 2014). Ikan 

Tongkol merupakan salah satu ikan laut yang memiliki kandungan protein yang 

tinggi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh dan kaya 

kandungan omega 3, vitamin, protein dan mineral (Sanger, 2010). 

Ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak maka, perlakuan yang 

benar setelah ikan tertangkap sangat penting peranannya. Perlakuan tersebut dapat 

dilakukan dengan penurunan suhu seperti pendinginan dan pembekuan untuk 

mencegah kemunduran mutu ikan. Ikan cepat mengalami proses pembusukan 

dibandingkan dengan bahan makanan lain yang disebabkan oleh bakteri dan 

perubahan kimiawi pada ikan mati (Sanger, 2010).  

Pada umumnya masyarakat menggunakan es batu untuk menyimpan ikan 

Tongkol. Ikan Tongkol dapat bertahan dalam waktu yang relatif lama. 

Pendinginan dengan es umumnya ditujukan untuk memasarkan ikan dalam 
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keadaan basah dengan menurunkan suhu pusat daging ikan sampai -1 sampai -

2'C. Fungsi dari es untuk mempertahankan ikan tetap segar, mencegah 

pembusukan sehingga nilai gizi dapat dipertahankan (Sanger, 2010). Tempat 

penyimpanan ikan harus sesuai dengan banyaknya ikan yang disimpan. Tempat 

yang terlalu kecil jika dipakai untuk menyimpan ikan dengan kapasitas yang 

banyak akan merusak fisik dari ikan tersebut (Winarni, 2003). 

Pembusukan pada ikan Tongkol disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor 

internal. Kerusakan ikan disebabkan oleh faktor internal seperti insang, isi perut, 

dan kulit yang merupakan sumber kontaminasi mikrobia (Djaafar, 2007). Menurut 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Susanti (2013) menyatakan bahwa 

bagian tubuh ikan Tongkol yang memiliki total mikrobia tidak melebihi 5,0x105 

koloni/g sedangkan total MPN coliform <2 MPN/g adalah daging ikan Tongkol. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khastari (2011), sebanyak 27 koloni 

(48,21%) merupakan bakteri Vibrio sp. yang ditemukan pada ikan Tongkol sisik 

yang diambil di Pasar Raya dan Pasar Bandarbuat, Padang. 

Bakteri Vibrio sp. merupakan bakteri patogen yang dapat merugikan ikan 

dan manusia. Kontaminasi bakteri ini pada manusia dapat terjadi bila 

mengkontaminasi makanan dan hasil-hasil laut, akibat penanganan dan perlakuan 

yang keliru. Bakteri Vibrio sp. dapat mengakibatkan gastroenteritis dengan gejala 

umum yaitu diare encer dan seringkali berdarah, muntah, mual, demam dan kram 

perut (Mulyatno, 2012). Kerusakan pada ikan Tongkol ditandai dengan adanya 

lendir di permukaan ikan, insang memudar (tidak merah), mata tidak bening, 

berbau busuk, dan sisik mudah terkelupas (Djaafar, 2007). 
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Sari kencur diharapkan dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Fungsi 

utama antibakteri digunakan sebagai upaya untuk menghambat laju metabolisme 

sel bakteri, menghambat pertumbuhan maupun membunuh mikroorganisme. 

(Khastari, 2011). Kandungan kimia antara lain, pati, mineral, flavonoida, 

akaloida, etil p-metoksi sinamat, dan minyak atsiri yang memiliki kemampuan 

menghambat pertumbuhan bakteri sehingga dapat digunakan sebagai antibakteri 

(Nugroho, 2012). Penggunaan berbagai sari kencur dapat mengikuti konsentrasi 

penggunaan kunyit untuk menghambat bakteri. Menurut penelitian yang telah 

dilakukan oleh Damayanti et.al,. (2014), konsentrasi kunyit yang paling baik 

digunakan untuk menghambat jumlah koloni bakteri dan nilai organoleptik adalah 

10% dengan lama perendaman 60 menit. 

Penelitian ini dapat dikaitkan dengan pembelajaran biologi. Pembelajaran 

dengan menggunakan modul diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan materi teknik pengawetan ikan. Melalui penggunaan modul siswa dapat 

mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas di kelas dengan membaca 

modul yang disediakan dan melakukan diskusi dengan teman mengenai materi 

yang dibahas dibawah bimbingan guru (Chotimah. 2009). 

Hasil penelitian akan dikembangkan menjadi modul yang digunakan 

sebagai bahan ajar siswa SMA/SMK kelas X semester I materi Teknik 

pengawetan ikan. Berdasarkan latar belakang di atas, perlu kiranya dilakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Konsentrasi Sari Kencur (Kaemfera galanga L.) 

dan Lama Penyimpanan Terhadap Jumlah Koloni Bakteri Coliform, Vibrio 
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sp. dan Kualitas Fisik Ikan Tongkol (Dikembangkan Menjadi Modul Materi 

Teknik Pengawetan Ikan untuk Pembelajaran Siswa Kelas X SMA/SMK)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah berbagai konsentrasi sari kencur mempengaruhi perbedaan jumlah 

koloni bakteri Coliform, Vibrio sp. dan kualitas fisik ikan Tongkol? 

2. Apakah berbagai lama penyimpanan dalam sari kencur mempengaruhi 

perbedaan jumlah koloni bakteri Coliform, Vibrio sp. dan kualitas fisik ikan 

Tongkol? 

3. Apakah interaksi antara sari kencur dan lama penyimpanan mempengaruhi 

jumlah koloni bakteri Coliform, Vibrio sp. dan kualitas fisik ikan Tongkol? 

4. Pada konsentrasi dan lama penyimpanan berapakah yang paling optimal 

mempengaruhi jumlah koloni bakteri Coliform, Vibrio sp. dan kualitas fisik 

ikan Tongkol? 

5. Bagaimana hasil penelitian pengaruh konsentrasi sari kencur dan lama 

penyimpanan terhadap jumlah koloni bakteri Coliform, Vibrio sp. dan 

kualitas fisik ikan Tongkol dijadikan sebagai modul biologi materi teknik 

pengawetan ikan untuk siswa kelas X SMA/SMK? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi sari kencur terhadap perbedaan 

jumlah koloni bakteri Coliform, Vibrio sp. dan kualitas fisik ikan Tongkol. 

2. Mengetahui pengaruh berbagai lama penyimpanan dalam sari kencur 

terhadap perbedaan jumlah koloni bakteri Coliform, Vibrio sp. dan kualitas 

fisik ikan Tongkol. 

3. Mengetahui interaksi antara sari kencur dan lama penyimpanan 

mempengaruhi jumlah koloni bakteri Coliform, Vibrio sp. dan kualitas fisik 

ikan Tongkol. 

4. Menentukan konsentrasi dan lama penyimpanan yang paling optimal 

mempengaruhi jumlah koloni bakteri Coliform, Vibrio sp. dan kualitas fisik 

ikan Tongkol. 

5. Mengembangkan hasil penelitian pengaruh konsentrasi sari kencur dan lama 

penyimpanan terhadap jumlah koloni bakteri Coliform, Vibrio sp. dan 

kualitas fisik ikan Tongkol dijadikan sebagai modul biologi materi teknik 

pengawetan ikan untuk siswa kelas X SMA/SMK. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah: 

a. Secara teoritis 

- Mengetahui pengaruh konsentrasi sari kencur dan lama penyimpanan 

terhadap jumlah koloni bakteri Coliform, Vibrio sp. dan kualitas fisik 

ikan Tongkol 

- Menambah ilmu bagi peneliti pada pengetahuan tentang pengaruh 

konsentrasi sari kencur dan lama penyimpanan terhadap jumlah koloni 
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bakteri Coliform, Vibrio sp. dan kualitas fisik ikan Tongkol serta dapat 

mempertajam keilmuan peneliti dalam materi teknik pengawetan ikan. 

b. Secara praktis 

- Memberikan tambahan sumber belajar yang dikembangkan dari hasil 

penelitian pengaruh konsentrasi sari kencur dan lama penyimpanan 

terhadap jumlah koloni bakteri Coliform, Vibrio sp. dan kualitas fisik 

ikan Tongkol untuk pembelajaran siswa kelas X SMA/SMK. 

- Pada aspek pendidikan, guru dan siswa dapat memanfaatkan modul ini 

sebagai sumber belajar yang dikembangkan dari hasil penelitian 

pengaruh konsentrasi sari kencur dan lama penyimpanan terhadap jumlah 

koloni bakteri Coliform, Vibrio sp. dan kualitas fisik ikan Tongkol untuk 

pembelajaran siswa kelas X SMA/SMK. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, oleh sebab 

itu penelitian ini dibatasi: 

a. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan tongkol yang 

diperoleh dari Pasar Gadang diambil dari TPI Sendangbiru dan tanaman 

kencur yang diperoleh dari Pasar Merjosari. 

b. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah jumlah koloni bakteri 

Coliform, Vibrio sp. dan kualitas fisik. 

c. Bakteri Coliform, Vibrio sp. yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

bakteri pada ikan Tongkol yang diambil dari Pasar Induk di Gadang.  



7 
 

d. Hasil data dari penelitian ini digunakan untuk menyusun sumber belajar 

materi teknik pengawetan ikan berupa modul. 

 

1.6 Definisi Istilah 

a. Konsentrasi adalah jumlah sediaan pekat yang diperoleh dengan 

mengektraksi zat aktif dari tanaman rimpang kencur menggunakan pelarut 

yang sesuai (Waluyo, 2007) 

b. Sari adalah Cairan yang terdapat dalam sayuran, buah, maupun rimpang-

rimpangan (KBBI, 2012) 

c. Kencur merupakan salah satu dari lima jenis tumbuhan yang dikembangkan 

sebagai tanaman obat asli Indonesia dan merupakan tanaman Suku 

Zingiberaceae yang mengandung minyak atsiri (Hasanah, 2011). 

d. Lama penyimpanan adalah periode waktu yang dibutuhkan suatu produk 

yang berada pada batas spesifikasi ‘release’ saat pembuatan untuk mencapai 

batas spesifikasi periksa (Joshita, 2008). 

e. Jumlah koloni bakteri adalah adalah sekumpulan dari bakteri-bakteri yang 

sejenis yang mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni-

koloni (Susanti, 2013). 

f. Bakteri Coliform adalah golongan bakteri berbentuk batang, bersofat aerob 

dan anaerob fakultatif serta mempunyai spesies dengan habitat dalam 

saluran pencernaan dan non saluran pencernaan seperti tanah dan air 

(BPOM, 2008). 
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g. Bakteri Vibrio sp. adalah bakteri yang bersifat halofil (habitatnya ada pada 

lingkungan dengan kondisi garam yang tinggi) yang ditemukan dalam ikan 

Tongkol (Susanti, 2013). 

h. Kualitas fisik adalah sifat-sifat lain dari suatu individu yang dapat diamati 

atau dapat diukur (Johari, 2009). 

i. Ikan Tongkol merupakan ikan dengan nilai ekonomis tinggi, memiliki 

kandungan protein yang tinggi yaitu 26,2 mg/100g dan kaya akan 

kandungan asam lemak omega-3 (Sanger, 2010). 

j. Modul adalah suatu paket program yang disusun dalam bentuk satuan 

tertentu dan didesain sedemikian rupa guna kepentingan belajar siswa 

(Susila, 2008). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Halofil

