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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak kekayaan 

alamnya terutama laut. Berbagai macam spesies sudah teridentifikasi dan bahkan 

terdapat beberapa yang merupakan spesies endemik dari Indonesia. Seiring 

berjalannya zaman, kekayaan alam laut banyak dimanfaatkan sebagai sumber 

kehidupan. 

Pada umumnya di era modern ini banyak hasil pengolahan ikan yang 

diolah menjadi bahan olahan yang menarik seperti pengasapan. Pengasapan dapat 

dilakukan secara tradisional maupun modern. Pengasapan tradisional dilakukan 

secara dingin dan panas dengan membakar alat pembakar seperti serbuk kayu, 

tempurung kelapa, arang, dan lain sebagainya dimana ikan yang diasapi kontak 

langsung dengan asap, sedangkan pengasapan modern menggunakan asap cair 

sebagai media pengasapan. 

Pengasapan merupakan teknik melekatkan dan memasukkan berbagai 

senyawa kimia asap ke dalam bahan pangan (Marasabessy, 2007). Pengasapan 

awalnya bertujuan untuk memperpanjang umur simpan suatu bahan, namun 

sejalan dengan peningkatan daya terima masyarakat terhadap produk asap maka 

tujuan tersebut mulai beralih ke citarasa, yaitu memberi aroma dan cita rasa yang 

khas dan mencegah ketengikan daging akibat oksidasi lemak secara berlebihan. 
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Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh. Besarnya energi yang 

dihasilkan per gram lemak adalah lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh 1 

gram karbohidrat atau 1 gram protein 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori (kal) 

(Budianto, 2009). Lemak memiliki manfaat yang baik dalam tubuh yaitu sebagai 

cadangan makanan, pelindung tubuh, pelindung sel, pembangun dinding sel, 

pembangun membran, mempertahankan suhu tubuh. Namun lemak sangat mudah 

teroksidasi dan menimbulkan bau ketengikan.  

Oksidasi lemak terjadi akibat dari radikal bebas yang masuk ke dalam 

tubuh ikan. Untuk menghambat radikal bebas dibutuhkan senyawa-senyawa yang 

mampu menghambatnya seperti pada umumnya senyawa flavoid yang berfungsi 

sebagai antioksidan atau penangkal radikal bebas. 

Antioksidan menurut Agestia (2009) adalah substansi yang diperlukan 

tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan 

oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. Antioksidan 

menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki 

radikal bebas, dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan 

radikal bebas yang dapat menimbulkan stres oksidatif. Berbagai tipe antioksidan 

bekerja bersama dalam melindungi sel normal dan menetralisir radikal bebas. Jadi 

antioksidan merupakan suatu inhibitor yang bekerja menghambat oksidasi dengan 

cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif membentuk radikal bebas tak reaktif 

yang relatif lebih stabil. 

Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai 

antioksidan dan mempunyai bioaktifitas sebagai obat. Senyawa-senyawa dalam 
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flavonoid dapat ditemukan pada batang, daun, bunga, dan buah. Dalam tubuh 

manusia, flavonoid mempunyai peran sebagai antioksidan sehingga sangat baik 

untuk pencegahan terjadinya kanker. Flavonoid banyak mempunyai manfaat 

antara lain untuk meningkatkan efektifitas vitamin C, melindungi struktur sel, 

mencegah kekeroposan tulang, sebagai antibiotik, dan lain sebagainya (Agestia, 

2009). 

Indonesia sebagai negara tropis memiliki beraneka ragam tumbuhan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan untuk kepentingan manusia. Di Indonesia 

sejak zaman dahulu sudah mengenal banyak tanaman yang berkhasiat atau 

berfungsi sebagai tanaman obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam 

penyakit. Tanaman yang berkhasiat sebagai obat tersebut dikenal dengan sebutan 

tanaman obat tradisional. Salah satu tanaman yang penuh dengan khasiat yaitu 

jambu biji. Hal ini diperkuat dari pernyataan Anggraini (2008) bahwa banyak 

jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia yang sebagian besar dapat digunakan 

sebagai sumber bahan obat alam dan telah banyak digunakan oleh masyarakat 

secara turun temurun untuk keperluan pengobatan guna mengatasi masalah 

kesehatan. Obat tradisional tersebut perlu diteliti dan dikembangkan sehingga 

dapat bermanfaat secara optimal untuk peningkatan kesehatan masyarakat salah 

satunya adalah daun jambu biji. 

Daun jambu biji mempunyai kandungan yang sangat baik untuk tubuh. 

Meninjau dari berbagai literatur, kandungan yang banyak dijumpai dalam daun 

jambu biji yaitu flavonoid dan tanin. Senyawa tersebut bermanfaat sebagai 

antibakteri. Menurut penelitian Indriani (2006) bahwa beberapa senyawa kimia 
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yang terkandung dalam daun jambu biji adalah senyawa polifenol, karoten, 

flavoid, dan tanin sehingga diperkirakan daun jambu biji mempunyai aktivitas 

antioksidan yang juga berkaitan erat dengan khasiatnya dalam mengobati berbagai 

penyakit. Jadi dengan melimpahnya kandungan yang terdapat dalam daun jambu 

biji maka daun jambu biji dapat dimasukkan kedalam tanaman obat. 

Suatu penelitian bahan pangan selain untuk mengetahui kandungan gizi 

dan manfaatnya juga harus memperhatikan sifat organoleptik yang akan 

dihasilkan dari produk bahan pangan tersebut. Menurut Susiwi S. (2009), 

Penilaian organoleptik sangat banyak digunakan untuk menilai mutu dalam 

industri pangan dan industri hasil pertanian lainnya. Kadang-kadang penilaian ini 

dapat memberi hasil penilaian yang sangat teliti. Dalam beberapa hal penilaian 

dengan indera bahkan melebihi ketelitian alat yang paling sensitif. 

Dari penelitian pendahuluan yang dilakukan di Laboratorium Kimia UMM 

didapatkan hasil berbeda dari semua perlakuan. Perlakuan dalam penelitian ini 

menggunakan dosis jus daun jambu biji sebesar 2,5%, 5%, dan 7,5% dengan lama 

perendamannya masing-masing selama 5 menit, 15 menit, dan 30 menit. 

Keseluruhan perlakuan dalam penelitian pendahuluan tersebut, lemak dalam ikan 

tongkol setelah diasap mengalami kenaikan. Kandungan lemak terendah terdapat 

pada perlakuan kontrol yaitu 5,350% lemak, sedangkan yang tertinggi yaitu pada 

perlakuan dengan dosis 7,5% dengan lama perendaman jus daun jambu biji 

selama 30 menit yaitu 7,682% lemak. Menurut data Riskesdas dalam Hardiansyah 

dkk (2011), menunjukkan kebutuhan nutrisi dalam tubuh termasuk lemak berkisar 

antara 25% sampai 36% setiap harinya mulai dari umur balita hingga manula. 
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Kebutuhan lemak dalam ikan tongkol asap sudah mencukupi kebutuhan gizi 

sehari-hari. Untuk keawetan ikan, semua perlakuan menunjukkan bahwa ikan 

dapat bertahan selama 6 hari, hal ini menunjukkan kandungan dalam daun jambi 

biji dapat menghambat terjadinya oksidasi lemak secara berlebihan. Namun pada 

dosis 7.5% menghasilkan rasa yang sedikit pahit sedangkan pada dosis 5% dan 

2,5% tidak berasa daun jambu biji. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan tersebut, dosis yang akan 

dipakai pada penelitian sebenarnya yaitu 5%, 6,25%, dan 7,5% melihat pada dosis 

5% dan 7,5% pada uji pendahuluan terdapat peningkatan lemak yang hampir sama 

besarnya dan memiliki kandungan lemak yang paling tinggi namun mempunyai 

rasa yang pahit. Untuk lama perendaman dengan menggunakan jus daun jambu 

biji selama 5 menit, 15 menit, dan 30 menit ditinjau dari uji pendahuluan bahwa 

pada berbagai lama perendaman membuktikan bahwa dengan lama perendaman 

tersebut sudah mampu untuk menghambat oksidasi lemak. 

Hasil yang didapat dari penelitian yang akan dilakukan, nantinya akan 

dimanfaatkan sebagai perencanaan sumber belajar biologi. Menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah, materi tentang bahan kimia dalam kehidupan 

terdapat di kelas VIII IPA tingkat SMP dan sederajat. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Jus Daun Jambu Biji (Psidium guajava L.) Sebelum 

Pengasapan terhadap Kandungan Lemak dan Organoleptik Ikan Tongkol 

(Auxis thazard) Asap Sebagai Sumber Belajar Biologi SMP”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh berbagai perbedaan dosis jus daun jambu biji 

terhadap kandungan lemak dan organoleptik pada ikan tongkol asap? 

2. Bagaimanakah pengaruh perbedaan berbagai lama rendaman jus daun 

jambu biji terhadap kandungan lemak dan organoleptik ikan tongkol asap? 

3. Adakah interaksi pemberian dosis dan lama perendaman terhadap 

kandungan lemak dan organoleptik ikan tongkol asap? 

4. Bagaimana proses dan hasil penelitian ini dikembangkan menjadi sumber 

belajar IPA Terpadu siswa SMP kelas VIII pada materi pembelajaran 

bahan kimia dalam kehidupan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan berbagai dosis jus daun jambu biji 

terhadap kandungan lemak dan organoleptik pada ikan tongkol asap. 

2. Mengetahui pengaruh perbedaan berbagai lama rendaman jus daun jambu 

biji terhadap kandungan lemak dan organoleptik ikan tongkol asap. 

3. Mengetahui interaksi perbedaan pemberian dosis dan lama rendaman jus 

daun jambu biji terhadap kandungan lemak dan organoleptik ikan tongkol 

asap. 

4. Proses dan hasil penelitian ini dikembangkan menjadi sumber belajar IPA 

Terpadu siswa SMP kelas VIII melalui analisis SK-KD, perencanaan 
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pembuatan silabus, dan RPP pada materi pembelajaran bahan kimia dalam 

kehidupan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuwan bagi peneliti dan masyarakat umum 

tentang pemanfaatan daun jambu biji dalam menghambat oksidasi 

lemak dan juga menambah pengetahuan masyarakat tentang perlakuan 

pengasapan sehingga dapat menghasilkan produk ikan asap yang 

ekonomis dan bergizi. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah sebagai 

sumber belajar IPA Terpadu siswa SMP Kelas VIII pada materi bahan 

kimia dalam kehidupan. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penelitian 

lebih lanjut untuk menguji efek rendaman jus daun jambu biji terhadap 

kandungan atau nilai gizi ikan yang lain selain lemak. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

untuk memanfatkan daun jambu biji yang kaya akan manfaat. Baik sebagai obat-

obatan maupun sebagai bahan tambahan makanan yang dapat menambah nilai gizi 

dalam tubuh. 
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1.5 Batasan Masalah 

1. Perendaman ikan tongkol dengan menggunakan jus daun jambu biji 

dengan dosis 5%, 6,25%, dan 7,5%. Lama perendaman ikan tongkolnya 

selama 5 menit, 15 menit, dan 30 menit. 

2. Perlakuan yang akan diteliti yaitu pada pengukuran dosis dan lama 

perendamannya saja dan keterkaitan antara keduanya dengan kemampuan 

menghambat oksidasi lemak ikan tongkol asap secara berlebihan. 

3. Daun jambu yang dipakai yaitu daun jambu biji, sedangkan ikan 

tongkolnya spesies Auxis thazard. 

4. Penelitian ini mengamati kadar lemak dalam ikan dan organoleptik ikan 

sesudah diasap. 

5. Sumber belajar yang akan dibuat dari hasil penelitian ini adalah analisis 

KD, pembuatan perencanaan silabus, dan RPP. 

 

1.6 Definisi Operasional 

1. Jus adalah sayur-sayuran atau buah-buahan yang dilumatkan dengan 

tangan maupun mesin menjadi cairan yang berisi saripati untuk diminum 

dan umumnya memiliki manfaat yang baik (Anonymous, 2012). 

2. Pengasapan merupakan suatu cara pengolahan atau pengawetan yang 

memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemakaian senyawa 

kimia alami (Marabessy, 2007). 
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3. Oksidasi lemak dalam pengasapan yaitu timbulnya bau dan rasa tengik 

yang disebabkan oleh otooksidasi radikal asam lemak tidak jenuh yang 

terdapat dalam lemak (Budianto, 2009). 

4. Penilaian organoleptik yaitu penilaian dengan menggunakan beberapa alat 

indra (Susiwi, S., 2009). 

5. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan peserta 

didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, 

dan keterampilan dalam proses belajar mengajar (Purnomo, 2012). 


