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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan bandeng (Chanos chanos Forsk) merupakan ikan bernilai ekonomis 

tinggi dan salah satu komoditas budidaya ikan yang penting (Rosari, 2014). 

Produksi ikan bandeng secara nasional saat ini menempati urutan ke-enam setelah 

rumput laut, patin, nila, lele dan udang. Catatan Kementrian Kelautan Perikanan 

(KKP) menunjukkan produksi ikan bandeng meningkat lebih dari 17% tiap 

tahunnya. Produksi ikan bandeng tahun 2012 tercatat 503.400 ton, tahun 2013 

ditargetkan mencapai 604.000 ton, dan ditahun 2014 akan tembus 700.000 ton 

(MAI, 2014). 

Ikan bandeng banyak dikonsumsi masyarakat di Indonesia karena nilai 

gizinya yang tinggi. Ikan bandeng memiliki kandungan gizi per 100 gram yaitu 

129 kkal energi, 150 gram fosfor, 20 gram kalsium, 2 mg zat besi, 150 SI vitamin 

A, 0,05 gram vitamin B1, 74 gram air, 20 gram protein dan 4,8 gram lemak, 

sehingga digolongkan ikan berprotein tinggi dan berlemak sedang.  (Saparinto, 

2006). Lemak pada ikan bandeng merupakan sumber asam lemak tak jenuh, 

dalam penelitian Agustini et al. (2010), ikan bandeng segar (%) mengandung 

omega-3 sebesar 19,56; omega-6 sebesar 7,47; dan omega-9 sebesar 19,24. 

Kandungan asam lemak tak jenuh yang cukup tinggi pada ikan bandeng 

sangat mudah mengalami oksidasi yang dapat menyebabkan bau tengik. Proses 

pembusukan ikan disebabkan oleh aktivitas enzim, mikroorganisme dan oksidasi 

dalam tubuh ikan itu sendiri. Kadar air pada ikan yang sangat tinggi, yaitu 
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mencapai 80% berat ikan yang  menyebabkan daya simpan ikan singkat, yaitu 5-8 

jam setelah penangkapan (Buckle, et al, 1987). Mudahnya kerusakan ikan tersebut 

menjadi kendala bagi penjual di pasaran. Oleh karena itu perlu upaya untuk 

mengawetkan bahan makanan tersebut sehingga dapat diterima konsumen dalam 

keadaan yang masih layak dikonsumsi. 

Fillet merupakan daging yang diperoleh dari sayatan daging ikan utuh 

sepanjang tulang belakang. Fillet memiliki beberapa keuntungan sebagai bahan 

baku olahan, diantaranya dapat disimpan lebih lama, bebas duri tulang serta dapat 

menghemat waktu dan tenaga. Hal ini dikarenakan penanganannya lebih mudah, 

sehingga akan bisa mengefesienkan dalam proses produksi dan dapat 

meningkatkan mutu produk olahannya (Suparno, 1992). Fillet bandeng umunya 

digunakan sebagai bahan dasar makanan otak-otak, otak-otak bandeng merupakan 

olahan khas yang digemari dibeberapa daerah di Indonesia khususnya Gresik dan 

Sidoarjo (Sunyoto, 2015). 

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011, tercatat 

bahwa terjadi kenaikan jumlah rata-rata produksi ikan di Indonesia dari tahun 

2007 hingga 2011 sebesar 54,41%. Namun Indonesia masih mengimpor daging 

irisan (fillet) sebanyak 900 ton atau setara dengan 2700 ton ikan. Oleh karena itu 

ikan masih berpeluang dikembangkan dalam bentuk olahan fillet. 

Fillet rentan terhadap kontaminasi bakteri karena kandungan proteinnya 

yang tinggi dan kandungan asam amino bebas pada daging bandeng, sehingga 

perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan daya simpan dan daya awet hasil 

perikanan melalui proses pengolahan dan pengawetan yang salah satunya adalah 
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dengan cara penyimpanan dingin. Penyimpanan dingin selain dapat menghambat 

aktivitas mikrobia dan enzim juga dapat mempertahankan sifat-sifat asli ikan 

segar. Namun demikian, penyimpanan dingin masih memiliki keterbatasan, yaitu 

umur simpan daging yang masih relatif pendek (Hadiwiyoto, 1993). 

Bahan pengawet yang pada umumnya ditambahkan untuk mencegah 

bakteri pada fillet adalah natrium nitrit (Aliyah, 2004). Penambahan bahan 

pengawet pada fillet ikan seperti nitrit dalam dosis yang tidak tepat dalam 

menyebabkan penyakit degeneratif (Masirah, 2004) dan dapat menimbulkan 

komponen toksik (nitrosamine) yang berbahaya bagi kesehatan (Muchtadi, 2005). 

Timbulnya senyawa nitrosamine diduga sebagai penyebab timbulnya kanker 

sehingga sering dihindari penggunaannya (Hadiwiyoto, 1993). Berdasarkan hal 

tersebut, penelitian untuk mencegah kerusakan ikan akibat aktivitas mikroba 

menggunakan bahan alami mulai dikembangkan karena dinilai lebih aman bagi 

kesehatan. 

Salah satu bahan alami yang dapat menghambat aktivitas mikroba yaitu 

bawang putih. Bawang putih (Allium sativum Linn.)  merupakan bumbu dapur 

yang biasa digunakan dalam masakan tanpa merusak cita rasa dari ikan bandeng. 

Kemampuan bawang putih sebagai antibakteri dalam menghambat pertumbuhan 

jumlah bakteri didukung oleh penelitian Lingga & Rustama (2005) yang 

menyatakan bahwa ekstrak bawang putih yang dilarutkan dalam air bersifat 

antibakteri terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, serta Wiryawan et al 

(2005) menyatakan bawang putih dapat menghambat pertumbuhan koloni bakteri 

patogen.  



4 
 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mafudhoh (2011), air perasan 

bawang putih mempunyai efek anti mikroba terhadap pertumbuhan 

Staphylococcus aureus. Ernawati (2011) menyatakan dalam penelitiannya bahwa 

efek air perasan bawang putih mempunyai efek antimikroba terhadap koloni 

bakteri Shigelladysentriae. Hal ini membuktikan bahwa air perasan bawang putih 

dianggap berpotensi sebagai anti bakteri terhadap beberapa bakteri. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bawang putih berpotensi 

untuk mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk, dan hasilnya lebih baik 

dibandingkan dengan jahe dan kunyit (Suharti, 2004). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Dwiyitno dkk (2008), bahwa  perlakuan perendaman dalam air 

perasan bawang putih 2–6% dapat mempertahankan daya simpan ikan kembung 

segar 6 jam lebih lama dibandingkan dengan perlakuan kontrol (tanpa perlakuan). 

Senyawa kimia yang terkandung dalam bawang putih (Allium sativum 

Linn.)  adalah Allicin yang memiliki kemampuan sebagai anti bakteri (Puspitasari, 

2008). Allicin dapat dihasilkan dengan mengiris dan menghaluskan umbi bawang 

putih menggunakan juicer yang diambil hanya cairan dari bawang putih tersebut. 

Allicin merupakan salah satu senyawa aktif yang terdapat di dalam hancuran 

bawang putih segar.  

Perlakuan perendaman dengan ekstrak bawang putih dengan suhu 

perendaman adalah suhu kamar biasa antara 25-27oC sehingga dapat 

menghasilkan allicin sebagai zat antibakteri yang menghambat pertumbuhan 

koloni bakteri (Hernawan & Setyawan 2003). Wiryawan et al (2005) menyatakan 

mekanisme antibakteri dari bawang putih dengan cara merusak dinding sel dan 
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menghambat sintesis protein. Allicin lebih bersifat bakteriostatik dari pada 

bakterisidal, allicin memiliki permeabilitas yang tinggi dalam menembus dinding 

sel bakteri dengan menghancurkan gugus S-H atau gugus sulfihidril yang 

menyusun membran sel bakteri sehingga struktur dinding sel bakteri rusak dan 

pertumbuhannya terhambat (Muslim et al 2009; Miron et al 2000). 

Penggunaan filtrat bawang putih sebagai anti mikrobial alami yang 

ditambahkan pada ikan untuk memperpanjang daya simpannya dalam penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai materi pengembangan untuk melakukan percobaan 

yang terkait dengan materi Archaebacteria dan Eubacteria pada kompetensi inti 4 

dan kompetensi dasar 4.4. KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan, dan pada KD 4.4 menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran 

archaebacteria dan eubacteria dalam kehidupan berdasarkan hasil pengamatan 

dalam bentuk laporan tertulis. 

Dalam pembelajaran eksperimen/eksplorasi di silabus, siswa dituntut 

untuk melakukan pengamatan koloni bakteri dengan menggunakan salah satu 

metode yaitu pour plate. Permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran 

adalah pengamatan koloni bakteri dengan menggunakan salah satu metode yaitu 

pour plate tidak diperkenalkan kepada siswa.  

Hasil penelitian mengenai pengamatan koloni bakteri memiliki peran 

penting dalam pembelajaran yaitu sebagai penunjang sumber belajar untuk 

membantu siswa dalam memahami suatu materi. Pengamatan koloni bakteri 
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penting diberikan kepada siswa sebagai tambahan informasi dalam mempelajari 

ciri-ciri dan bentuk bakteri.  Penelitian yang mengenalkan pengamatan koloni 

bakteri menggunakan metode pour plate dalam pembelajaran belum ada. 

Sehingga, perlu adanya penelitian tersebut yang nantinya memiliki manfaat 

sebagai sumber belajar dan dapat memperkaya pengetahuan bagi siswa ataupun 

mahasiswa dalam mempelajari ciri-ciri bakteri dan peranannya. 

Kendala yang selama ini ditemukan dalam pembelajaran adalah 

pengamatan jumlah koloni bakteri kurang diperkenalkan kepada siswa. Dalam 

wawancara yang telah dilakukan terhadap guru SMA Biologi bahwa pengamatan 

jumlah koloni bakteri untuk mengetahui ciri-ciri dan peranannya hanya sebatas 

menerangkan dengan gambar tentang ciri-ciri dan bentuk koloni bakteri dan tidak 

melalukan praktikum pengamatan jumlah koloni bakteri. Kenyataan bahwa 

pembahasan pengamatan jumlah koloni bakteri yang kurang lengkap juga 

diperkuat dengan adanya buku biologi SMA kelas X yang tidak ada pembelajaran 

eksperimen/eksplorasi tentang pengamatan jumlah koloni bakteri. Dari empat 

buku ajar biologi SMA kelas X, hanya ada satu buku ajar yang materi 

pembelajaran eksperimen/eksplorasinya mengamati koloni bakteri. 

Penelitian mengenai pengamatan jumlah koloni bakteri ini diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai sumber belajar bagi siswa ataupun mahasiswa dalam 

mempelajari ciri dan peranan bakteri terutama pada pembelajaran 

eksperimen/eksplorasi dengan menyajikan langkah-langkah percobaan 

pengamatan koloni bakteri. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Filtrat Bawang Putih 
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(Allium sativum Linn.) Dan Lama Penyimpanan Terhadap Pertumbuhan 

Koloni Bakteri Pada Fillet Ikan Bandeng (Chanos chanos Forsk.) Sebagai 

Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah pada penelitian ini, yaitu : 

a. Adakah pengaruh berbagai konsentrasi filtrat bawang putih (Allium sativum 

Linn.) dan lama penyimpanan terhadap pertumbuhan koloni bakteri pada 

fillet ikan bandeng? 

b. Berapakah konsentrasi filtrat bawang putih yang berpengaruh optimal 

terhadap pertumbuhan koloni bakteri pada fillet ikan bandeng yang masih 

sesuai standar SNI? 

c. Bagaimana aplikasi penelitian pengaruh filtrat bawang putih pada fillet ikan 

bandeng selama proses penyimpanan sebagai sumber belajar Biologi? 

  

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mendiskripsikan pengaruh filtrat bawang putih (Allium sativum Linn.) dan 

lama penyimpanan terhadap pertumbuhan jumlah koloni bakteri pada fillet 

ikan bandeng. 
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b. Menentukan konsentrasi filtrat bawang putih yang berpengaruh optimal 

terhadap pertumbuhan koloni bakteri pada fillet ikan bandeng yang masih 

dibawah standar SNI. 

c. Mengaplikasikan pengaruh air perasan bawang putih pada fillet ikan bandeng 

selama proses penyimpanan sebagai sumber belajar Biologi. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat Umum : 

a. Bagi masyarakat yaitu memberikan alternatif pengawet alami yang aman bagi 

kesehatan menggunakan filtrat bawang putih dalam proses penyimpanan ikan 

bandeng (Chanos chanos Forsk). 

b. Menambah informasi ilmiah dalam hal eksplorasi dan penemuan senyawa 

bioaktif dari bahan alam. 

c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya 

berkaitan dengan memanfaatkan bahan hayati sebagai bahan pengawet alami. 

Manfaat Khusus : 

a. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa filtrat bawang putih dapat 

menghambat jumlah koloni bakteri fillet ikan bandeng. 

b. Manfaat dalam bidang pendidikan khususnya mata pelajaran biologi sebagai 

sumber belajar LKS pada peserta didik jenjang SMA/MA kelas X semester 

genap yang berisi berisi petunjuk praktikum, materi untuk diskusi, tugas 

portofolio, dan soal latihan, maupun segala bentuk petunjuk yang mampu 

mengajak peserta didik beraktivitas dalam proses pembelajaran. Dalam 
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kompetensi inti (KI) 4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya disekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar (KD) 4.4 menyajikan data tentang 

ciri-ciri dan peran archaebacteria dan eubacteria dalam kehidupan 

berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

a. Objek penelitian adalah ikan bandeng (Chanos chanos Forsk) yang akan 

diberi perlakuan dengan filtrat bawang putih. Ikan bandeng diperoleh dari 

pasar Induk Gadang, Malang. 

b. Penelitian ini menggunakan bawang putih yang diperoleh dari pasar 

Merjosari. 

c. Parameter penelitian yaitu menghitung jumlah koloni bakteri (TPC) ikan 

bandeng. 

d. Konsentrasi filtrat bawang putih  yang digunakan adalah 0%, 10%, 15%, 

20%, 25%. 

e. Lama perendaman fillet ikan bandeng dalam filtrat bawang putih adalah 30 

menit. 

f. Parameter penelitian pengaruh pemberian filtrat bawang putih terhadap 

jumlah koloni bakteri adalah melalui pengujian mikrobiologis menggunakan 

metode TPC (Total Plate Count), sedangkan pengaruhnya terhadap 



10 
 

perubahan kenampakan luar fillet ikan bandeng dilakukan dengan 

menggunakan penilaian sensori pada fillet ikan bandeng. 

 

1.6 Definisi Istilah 

a. Filtrat adalahhasil dari penyaringan, biasanya berwujud cair yang terpisah 

dari campuran padatnya/ cairan yang jernih hail penyaringan (Mulyono, 

1997). 

b. Konsentrasi adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan kuantitas zat 

terlarut dalam suatu pelarut atau larutan yang dinyatakan dalam bentuk persen 

(Alam, 2012). 

c. Fillet adalah daging yang diperoleh dari sayatan daging ikan dengan 

penyayatan ikan utuh sepanjang tulang belakang (Suparno, 1992). 

d. Jumlah koloni adalah jumlah sekumpulan dari bakteri-bakteri sejenis yang 

mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni-koloni 

(Sudarmanto, 2010). 

e. Zat pengawet adalah zat tambahan makanan yang dapat mencegah atau 

menghambat fermentasi, pengasaman atau peruraian lain terhadap makanan 

yang disebabkan oleh mikroorganisme. 

 


