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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ikan bandeng merupakan ikan air payau yang memiliki rasa gurih yang 

tinggi. Makanan olahan ikan bandeng lebih diminati oleh masyarakat daripada 

ikan segarnya (Adawyah. 2007). Berdasarkan hasil wawancara pedagang di Kota 

Gresik, makanan olahan ikan bandeng yang saat ini menjadi primadona pembeli 

yaitu otak-otak bandeng. Otak-otak bandeng adalah ikan bandeng yang di 

keluarkan dagingnya lalu di masukkan kembali setelah di campur bumbu-bumbu 

khas lalu dipanggang. Otak-otak bandeng mempunyai rasa yang enak dan 

mempunyai kandungan gizi yang cukup baik untuk kebutuhan tubuh manusia 

(Rizta. 2011). 

Makanan yang mempunyai gizi yang cukup baik merupakan kebutuhan 

yang diperlukan oleh tubuh manusia yang mempunyai pengaruh terhadap kondisi 

kesehatan manusia. Kita untuk mendapat makanan yang aman, bermutu, bergizi, 

beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus 

dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan. Jika makanan tidak 

memenuhi standart keamanan, mutu, dan gizi serta memberikan efek negatif bagi 

tubuh (Cahyadi. 2006). 

Banyak sekali produsen makanan tidak peduli terhadap keamanan pangan 

sehingga mereka masih kurang memperhatikan higienitas dan sanitasi pengolahan 

pangan serta menggunakan bahan tambahan makanan sebagai bahan pengawet 
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yang dapat membahayakan kesehatan. Prinsip sanitasi pangan yang benar dan 

dianjurkan, sehingga mendapatkan hasil produk yang bermutu dan berkulitas yang 

sudah dicantumkan pada pasal 9 PP No. 28  Tahun  2004. Namun  pada  

kenyataannya  hanya sedikit dari mereka yang mematuhi aturan-aturan  tersebut 

(Supraptini,dkk, 2003). Fardiaz (1993) menyatakan bahwa kontaminasi bakteri 

pathogen dapat terjadi dari alat-alat pengolahan dan waktu penyimpanan.  

Mengingat makanan otak-otak bandeng yang pengolahannya cukup rumit, 

alat-alat pengolahan yang digunakan cukup banyak dan cara pemasakannya 

dipanggang. Menurut (Sunarno.2011) makanan yang dipanggang mempunyai 

kelemahan, karena makanan yang dimasak dengan dipanggang memiliki resiko 

lebih tinggi dibandingkan dengan makanan yang direbus atau digoreng. 

Terinfeksinya manusia oleh bakteri Salmonella sp hampir semuanya 

disebabkan karena mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri 

Salmonella sp. Bakteri Salmonella sp merupakan bakteri pathogen apabila tertelan 

dan masuk ke dalam tubuh serta akan berkembangbiak di dalam alat pencernaan 

penderita, sehingga menimbulkan penyakit dalam sistem pencernaan dan juga 

akan menimbulkan beberapa penyakit yaitu gastroenteritis, demam entirik seperti 

demam tifoid, dan demam partiroid (Dharmojono, 2001). 

Menurut Kabar Bisnis “kasus penderita demam tiphus atau tifoid di 

Indonesia grafiknya terus meningkat. Setiap tahunnya sekitar 50.000 orang 

meninggal dari jumlah penderita tifoid antara 350-810 orang per 100.000 populasi 

penduduk Indonesia” (Anonim. 2011). Berdasarkan penelitian sebelumnya 

tentang uji bakteri Salmonella sp pada makanan didapatkan hasil pada penelitian 



3 

 

Yahono (2004) pada produk olahan berupa ikan pindang dan ikan asap positif 

mengandung bakteri Salmonella sp. sedangkan pada uji bakteri Salmonella sp 

pada telur ayam yang dilakukan oleh Afifah Nurul (2013) yaitu positif Salmonella 

sp pada telur ayam. 

Makanan otak-otak bandeng mempunyai daya simpan yang sangat singkat 

di bandingkan dengan olahan ikan bandeng lainnya. Daya simpan otak-otak 

bandeng maksimal 2 hari apabila di simpan pada tempat yang sesuai. Produsen 

atau pedagang untuk menyiasati hal tersebut tidak kemungkinan menambahkan 

bahan pengawet untuk memperpanjang daya simpan otak-otak bandeng. 

Bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan dan masih sering 

digunakan oleh para pedagang untuk mengawetkan bahan pangan maupun 

makanan yaitu formalin. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 

no.722/Men.Kes/Per/IX/88 penggunaan formalin yang dilarang digunakan untuk 

bahan tambahan makanan dengan tujuan sebagai zat pengawet karena formalin 

merupakan bahan beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia 

apabila masuk dalam tubuh manusia. Dampak formalin bagi kesehatan yaitu tidak 

hanya memberikan gejala akut (jangka pendek), tetapi juga memberikan gejala 

kronis (jangka panjang) (Cahyadi, 2006). 

Penggunaan formalin ternyata masih banyak digunakan oleh pedagang. 

Berdasarkan hasil penelitian Henny Putri (2012) menyatakan bahwa beberapa 

yang menjadi sampel  ikan pindang di pasar tradisional mengandung formalin  

sebanyak  6  sampel (17,65%)  dari  34 sampel  ikan pindang  yang  dijual  di  

pasar  tradisional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harsojo dan Kadir 
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I. (2013) juga menyatakan bahwa penggunaan  formalin  ditemukan  pada  semua  

sampel  otak-otak. 

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan dan perkembangan sains 

dan teknologi yang semakin pesat, serta pendidikan biologi yang membutuhkan 

pemahaman yang sangat bagus, maka sebuah penelitian yang sudah dilakukan 

harus biasa dimanfaatkan sebagai sumber belajar berupa Handout supaya siswa 

lebih memperluas pemahaman konsep materi pokok ciri-ciri dan bentuk serta 

peran bakteri Salmonella sp yang termasuk dalam kelas Enterobacteriacea 

kelompok Eubacteria SMA kelas X semester 1.  Pada penelitian analisis 

kandungan formalin dapat digunakan pada kelas XI semester II tentang materi 

mengidentifikasi zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan dan fungsinya bagi 

tubuh.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti perlu dilakukan penelitian 

tentang : “Analisis Kandungan Bakteri Salmonella sp dan Formalin yang terdapat 

pada Makanan Otak-otak Bandeng (Chanos chanos Forsk ) Yang Dijual Toko 

Oleh-Oleh Kota Gresik sebagai Sumber Belajar Biologi SMA”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah kandungan bakteri Salmonella sp pada makanan otak-otak bandeng 

(Chanos chanos Forsk ) yang dijual toko oleh-oleh Kota Gresik? 

2. Adakah kandungan formalin pada makanan otak-otak bandeng (Chanos 

chanos Forsk ) yang dijual toko oleh-oleh Kota Gresik? 



5 

 

3. Bagaimanakah kedudukan makanan otak-otak bandeng bandeng sudah 

memenuhi syarat mutu keamanan pangan berdasarkan SNI? 

4. Adakah hubungan kandungan bakteri Salmonella sp. terhadap kandungan 

formalin pada makanan otak-otak bandeng yang dijual toko oleh-oleh Kota 

Gresik? 

5. Bagaimanakah hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi di SMA pada materi pokok Ciri-ciri dan Bentuk serta Peran 

Eubacteria dan Kandungan Zat-zat yang terdapat dalam Bahan Makanan dan 

Fungsi Bagi Tubuh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya kandungan bakteri Salmonella sp pada 

makanan otak-otak bandeng (Chanos chanos Forsk ) yang dijual toko oleh-

oleh Kota Gresik. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya kandungan formalin pada makanan otak-otak 

bandeng (Chanos chanos Forsk ) yang dijual toko oleh-oleh Kota Gresik. 

3. Untuk mengetahui makanan otak-otak bandeng (Chanos chanos Forsk ) yang 

dijual toko oleh-oleh Kota Gresik sudah memenuhi syarat mutu keamanan 

pangan berdasarkan SNI. 

4. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kandungan bakteri Salmonella sp. 

terhadap kandungan formalin pada makanan otak-otak  bandeng (Chanos 

chanos Forsk ) yang dijual toko oleh-oleh Kota Gresik. 
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5. Untuk mengetahui hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi di SMA pada materi Ciri-ciri dan Bentuk serta Peran Eubacteria dan 

pada materi Kandungan Zat-zat yang terdapat dalam Bahan Makanan dan 

Fungsi Bagian Tubuh. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian kandungan bakteri Salmonella sp dan kandungan formalin ini 

dapat dimanfaatkan sebagai referensi maupun pijakan bagi penelitian yang 

lebih mendalam berkenaan dengan mutu dan kualitas makanan siap saji 

khususnya makanan otak-otak bandeng di Kota Gresik maupun makanan siap 

saji di daerah-daerah lain. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan menambah wawasan peneliti mengenai kandungan bakteri 

dan formalin pada makanan otak-otak bandeng di Kota Gresik dan penelitian 

ini bisa dikembangkan sebagai sumber belajar biologi tingkat SMA. 

b. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat supaya lebih memperhatikan untuk 

mengkonsumsi makanan siap saji yang dibeli dipinggir jalan salah satunya 

makanan otak-otak bandeng yang dijual ditoko oleh-oleh di Kota Gresik, 

diusahakan membeli ditempat produsinya agar mendapatkan makanan yang 

benar-benar fres. 
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c. Bagi Pendidikan 

Memberikan informasi kepada siswa dan guru hasil penelitian dapat 

dikembangkan sebagai sumber belajar biologi pada mata pelajaran biologi 

materi bakteri dan bahan tambahan makanan (formalin) fungsi dalam tubuh, 

serta memperkaya wawasan pendidik maupun peserta didik untuk lebih 

berhati-hati untuk mengonsumsi makanan siap saji sekitar tempat tinggalnya. 

d. Bagi Lembaga dan Pemerintah 

Memberikan informasi dan pembuktian bagi BPOM (Badan Pengawasan Obat 

Makanan) dan Dinas Kesehatan mengenai makanan yang beredar dipasaran 

masih belum memenuhi syarat mutu dan kualitas makanan serta masih 

melanggar peraturan pengenai bahan tambahan pangan yang dilarang 

digunakan dalam makanan. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Tujuan batasan penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya supaya efektif dan efisien serta mengingat 

keterbatasan kemampuan peneliti maka peneliti akan membatasi masalah-masalah 

yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini dilakukan di laboratorium biologi dan laboratorium kimia 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Sampel yang diambil untuk penelitian ini yaitu makanan otak-otak bandeng 

yang di ambil di toko oleh-oleh Kota Gresik.  
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3. Metode yang digunakan untuk uji kandungan bakteri Salmonella sp 

menggunakan media SSA (Salmonella Shigella Agar) dengan teknik pour 

plate. Sedangan untuk uji kandungan formalin yaitu metode Spektrofometri. 

4. Penelitian ini hanya meneliti ada tidaknya kandungan bakteri Salmonella sp 

dan kandungan formalin pada makanan otak-otak yang diambil dato toko 

oleh-oleh Kota Gresik. 

5. Hasil penelitian ini digunakan sebagai sumber belajar SMA yang digunakan 

dalam bentuk Handout pada materi pokok kelompok bakteri Eubacteria SMA 

kelas X yang berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini yaitu kurikulum 

2013 dengan menganalisis kompetensi dasar 4.3 Menerapkan prinsip 

klasifikasi untuk menggolongkan Archaebacteria dan Eubacteria berdasarkan 

ciri-ciri dan bentuk  melalui pengamatan secara teliti dan sistematis dan 4.4 

Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran Archaebacteria dan Eubacteria 

dalam kehidupan berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis. 

Pada penelitian analisis kandungan formalin dapat digunakan pada kelas XI 

semester II tentang materi pokok zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan 

dan fungsinya bagi tubuh yang berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini 

yaitu kurikulum 2013 dengan menganalisi kompetensi dasar 3.7 Menganalisis 

hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan 

dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga dapat 

menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi 

pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan, 
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percobaan, dan simulasi, maka dari itu supaya peserta didik lebih memahami 

konsep dari penelitian. 

 

1.6 Definisi Istilah  

1. Gresik merupakan penghasil perikanan yang cukup signifikan, baik 

perikanan laut, tambak, maupun perikanan darat.Makanan khas Gresik 

adalah nasi krawu, sego rumo, otak-otak bandeng, pudak, jubung, ubus, gajih 

pinggir, dan bontosan giri (Wikipedia. 2014). 

2. Otak-otak bandeng adalah ikan bandeng yang di keluarkan dagingnya lalu di 

masukkan kembali setelah di campur bumbu-bumbu khas (Anonim. 2014). 

3. Toko oleh-oleh adalah kedai berupa bangunan permanen tempat menjual 

barang-barang (makanan kecil) yang menjadi khas daerah. (Kamus Besar 

Indonesia). 

4. Analisis kandungan adalah mempelajari faktor, unsur, variabel, dan lain-lain 

yang terdapat dalam suatu bahan atau barang yang menimbulkan suatu 

masalah atau membina suatu bahan agar bisa ditanggulangi dan dimanfaatkan 

(Yatim, 2003). 

5. Bakteri Salmonella sp adalah bakteri batang lurus, gram negatif, 

tidakberspora, bergerak dengan flagel peritrik, berukuran 2-4 μm x 0.5-0,8 

μm. genus bakteri ini merupakan penyebab utama penyakit bawaan makanan 

di seluruh dunia (Novientasari. 2013). 

6. Larutan formalin merupakan bahan tambahan kimia efesien untuk digunakan, 

namun senyawa ini dilarang untuk ditambahkan pada bahan pangan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Laut
http://id.wikipedia.org/wiki/Nasi_krawu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sego_rumo&action=edit&redlink=1
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(makanan). Larutan formaldehid atau larutan formalin mempunyai nama 

dagang formalin, formol atau mikrobisida dengan rumus molekul CH2O 

mengandung 37 % gas formaldehid dalam air (Cahyadi, Wisnu. 2006). 

7. Sumber belajar adalah sebagai  segala  sesuatu  yang  dapat  memberi  

kemudahan  belajar,  sehingga diperoleh  sejumlah  informasi,  pengetahuan,  

pengalaman,  dan keterampilan yang diperlukan (Mulyasa. 2007). 


