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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan salah satu jenis ikan 

budidaya air tawar yang mempunyai prospek cukup baik untuk dikembangkan. 

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (2012), ikan 

nila (Oreochromis niloticus) merupakan salah satu hasil perikanan budidaya 

terbesar nomor dua setelah ikan bandeng dari total produksi perikanan budidaya di 

Indonesia dengan capaian target sasaran sebesar 75,31%. Ikan nila banyak 

digemari oleh masyarakat karena dagingnya cukup tebal dan rasanya gurih, 

kandungan proteinnya tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai sumber protein. 

Ikan nila memiliki kandungan gizi yang lebih baik bila dibandingkan dengan ikan 

air tawar yang lain seperti ikan lele. Kandungan protein ikan nila sebesar 43,76%; 

lemak 7,01%, kadar abu 6,80% per 100 gram berat ikan, sedangkan ikan lele 

memiliki kandungan protein 40,28%, lemak 11,28%,  dan kadar abu 5,52 

(Imanawati, 2000).  

Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan bahan pangan yang cepat 

mengalami kerusakan dan pembusukan (persihable food). Ikan nila mulai 

mengalami penurunan kualitas fisik setelah 2 jam kematian, kerusakan ini dapat 

terjadi secara biokimia maupun mikrobiologi, hal ini disebabkan oleh beberapa 

hal seperti kondisi lingkungan yang sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroba 

pembusuk yang diakibatkan bakteri, khamir, maupun jamur, di beberapa pasar 
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banyak dijumpai pedagang yang menjual ikan nila dengan kualitas fisik yang 

sudah menurun seperti mata ikan yang sudah merah dan terdapat lendir pada 

insang. 

Tubuh ikan nila mengandung protein dan air yang cukup tinggi serta 

mempunyai pH tubuh mendekati netral sehingga menjadi media yang baik untuk 

pertumbuhan bakteri pembusukan dan mikroorganisme. Adanya proses oksidasi 

pada lemak tubuh ikan nila oleh O2 dari udara mempercepat pembusukan ikan 

nila, yang  ditandai dengan adanya bau busuk, daging menjadi kaku, sorot mata 

ikan pudar, serta adanya lender pada insang maupun tubuh bagian luar. Proses 

pembusukan pada daging ikan lebih cepat dibandingkan dengan pembusukan pada 

produk ternak atau hewan darat lain (Gufran, 2000). 

Ikan yang sudah membusuk dapat menghambat usaha pemasaran hasil 

perikanan dan tidak jarang menimbulkan kerugian besar (Liviawaty dan Afrianto, 

2010). Penyebab kerusakan ikan dalam pembusukan yaitu perubahan yang 

bersifat enzimatis, mikrobiologis maupun fisis yaitu pada saat pengangkutan dan 

penyimpanan (Buckle et al, 1987). Oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk 

meningkatkan daya simpan dan daya awet hasil perikanan melalui proses 

pengolahan dan pengawetan yang salah satunya adalah dengan cara 

menambahkan bahan tambahan berupa zat antimikroba dalam bentuk pengawetan. 

Kecurangan paling berbahaya dalam proses pengawetan ikan adalah dengan 

menambahkan bahan pengawet kimia seperti formalin. Berdasarkan hasil 

pemantauan dan pengujian yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan 

Makassar, di 4 pasar besar yang diambil sampel kebanyakan ikan yang dijual 
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mengandung formalin diantaranya ikan bandeng, lajang, kembung, udang, lajang 

kering, teri kering, cakalang, serta nila (Fajar, 2013). Selain formalin, bahan 

pengawet kimia yang sering digunakan masyarakat adalah asam benzoat, asam 

sorbat, nitrat dan nitrit. Karenanya, pengolahan dan penyimpanan yang baik 

sangat diperlukan agar mampu memperpanjang daya simpan ikan nila lebih lama 

dengan tanpa mengurangi kandungan gizi dan kesegarannya.  

Menjaga kesegaran ikan dapat dilakukan dengan menggunakan es batu, 

selain itu masyarakat biasanya menyimpan ikan pada suhu kulkas biasa bukan di 

freezer. Suhu yang biasa digunakan untuk penyimpanan bahan pangan pada 

pendinginan adalah 5-100C (Buckle et al, 1987). Pada penyimpanan suhu 150-

200C ikan dapat bertahan hingga 2 hari, sedangkan pada suhu 50-70 C tahan 

selama 5-7 hari tergantung spesies ikan, pada ikan nila dengan suhu 60C dapat 

tahan sampai 7 hari (Gufran, 2000). 

Menurut Winarno dan Jennie (1983) menyatakan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi penyimpanan adalah kadar air. Pengaruh kadar air sangat 

penting dalam menentukan daya awet dari makanan, karena faktor ini akan 

mempengaruhi sifat fisik (kekerasan dan kekeringan) dan sifat-sifat fisiko-kimia, 

perubahan-perubahan kimia (browning non enzimatis), kerusakan mikrobiologis 

dan enzimatis terutama pada makanan yang tidak diolah. Tumbuhnya kapang di 

dalam bahan pangan dapat mengubah komposisi bahan pangan. Beberapa mikroba 

dapat menghidrolisa lemak sehingga menyebabkan ketengikan. Jika makanan 

mengalami kontaminasi secara spontan dari udara, maka akan terdapat campuran 

beberapa tipe mikroba (Muchtadi 1989). Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif 
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bahan pengawet yang mampu memperpanjang daya simpan ikan nila serta tanpa 

mengubah sifat-sifat pada ikan nila. Salah satu bahan alami yang memiliki potensi 

untuk pengawetan makanan yang dapat menghambat aktivitas mikroba adalah 

jeruk nipis. 

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) merupakan salah satu tanaman yang 

mempunyai aktivitas antimikroba yang efektif terhadap bakteri gram positif dan 

gram negative (Onyeagba et al,. 2004; Malendez & Capriles, 2006;). Secara in 

vitro telah dibuktikan kemampuan buah jeruk nipis sebagai antibakteri dalam 

menghambat Salmonella paratyphi, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

dan Staphylococcus aureus (Aibinu et al., 2009). Aktivitas antibakteri dari  buah 

jeruk nipis karena mengandung sejumlah asam organik seperti asam sitrat yang 

merupakan komponen utama, kemudian asam malat, asam laktat, asam tartarat, 

asam amino, vitamin A, B1, dan Vitamin C. Penghambatan sebagai antibakteri 

dari asam organik karena penurunan pH di bawah kisaran pertumbuhan 

mikroorganisme dan penghambatan metabolisme oleh molekul asam yang tak 

terdisosiasi (Barbut, 2002). 

Hasil penelitian Nour et al., (2010) menunjukkan bahwa jus jeruk nipis 

segar mengandung asam sitrat 6,15 persen, asam malat 0,52 persen, asam laktat 

0,09 persen, serta sejumlah kecil asam tartarat, di Indonesia buah jeruk nipis telah 

lama dikenal dan digunakan di pedesaan untuk pengawet ikan dan daging. Dari 

hasil penelitian  sebelumnya menunjukkan bahwa perasan jeruk nipis dengan 

kosentrasi 5%, 10% dan 15 % pada lama perendaman 5 dan 10 menit menurunkan 

jumlah bakteri Salmonella sampai dengan 96,43 persen dan Escherichia coli 
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sampai dengan 57,38 % pada dada karkas ayam broiler. Selain itu, ekstrak kasar 

dari sari buah jeruk nipis mampu menghambat pertumbuhan bakteri anaerob dan 

gram-positif pada rentang kosentrasi penghambatan minimum(minimum 

inhibitory concertration/MIC) 32-128 G/Ml, sedangkan ekstrak minyak buahnya 

mampu menghambat Aspergillus niger dan Candida albicans pada rentang MIC 

256-512 mg/ml. selain itu, ekstrak schnapps dari buah jeruk nipis mampu 

membunuh S.aurens dan E.coli dalam waktu 1 dan 3,5 jam. 

Hasil penelitian Hasil penelitian Rozak (2013) menunjukan bahwa air 

perasan buah jeruk nipis memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dengan berbagai konsentrasi yaitu 25%, 50%, 75%, dan 

100% dan terdapat pengaruh lama kontak terhadap pertumbuhan bakteri dimana 

bakteri tidak tumbuh seteleh kontak 5 menit pertama dan diikuti menit-menit 

berikutnya dengan air perasan buah jeruk nipis konsentrasi 100%. Jadi, semakin 

tinggi konsentrasi air perasan buah jeruk nipis dan semakin lama kontak dengan 

bakteri Staphylococcus aureus maka daya hambatnya semakin baik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya dilakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Kosentrasi Sari Buah Jeruk Nipis (Citrus 

aurantifolia) dan Lama Penyimpanan terhadap Jumlah Koloni Bakteri dan 

Kualitas Fisik Ikan Nila (Oreochromis niloticus) sebagai Sumber Belajar 

Biologi”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh konsentrasi sari buah jeruk nipis (Citrus aurantifolia) dan 

lama penyimpanan terhadap jumlah koloni bakteri dan kualitas fisik pada 

ikan nila (Oreochromis niloticus)? 

2. Berapakah kosentrasi sari buah jeruk nipis (Citrusaurantifolia) dan lama 

penyimpanan yang berpengaruh paling optimal terhadap jumlah koloni 

bakteri yang masih di bawah standar SNI dan kualitas fisik pada ikan nila 

(Oreochromis niloticus)? 

3. Bagaimanakah pemanfaatan hasil penelitian pengaruh sari buah jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia) dan lama penyimpanan terhadap jumlah koloni bakteri 

dan kualitas fisik pada ikan nila (Oreochromis niloticus) sebagai sumber 

belajar dalam pembelajaran biologi? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh konsentrasi sari buah jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia) dan lama penyimpanan terhadap jumlah koloni bakteri dan 

kualitas fisik pada ikan nila (Oreochromis niloticus). 

2. Untuk mengetahui konsentrasi yang paling optimal pada sari buah buah jeruk 

nipis (Citrus aurantifolia) dan lama penyimpanan terhadap jumlah koloni 
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bakteri yang masih dibawah standar SNI dan kualitas fisik pada ikan nila 

(Oreochromis niloticus). 

3. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil pengaruh sari buah jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia) dan lama penyimpanan terhadap jumlah koloni bakteri dan 

kualitas fisik pada ikan nila (Oreochromis niloticus) sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran biologi. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Menambah daya guna dari tanaman jeruk nipis sebagai penghasil senyawa 

antibakteri dalam dunia pendidikan dan kesehatan. 

b. Memperkaya informasi mata pelajaran biologi SMA Kelas X pada Materi 

Kingdom Monera (Archaebateria dan Eubactaeria, ciri, karakter, dan 

peranannya) pada kompetensi dasar 3.4: Menerapkan prinsip klasifikasi 

untuk menggolongkan archaebacteria dan eubacteria berdasarkan ciri-

ciri dan bentuk  melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. 4.4: 

Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran archaebacteria dan 

eubacteria dalam kehidupan berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk 

laporan tertulis sebagai sumber belajar biologi dalam bentuk Jurnal. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis                                                                                  

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya 

berkaitan dengan memanfaatkan bahan hayati sebagai bahan 
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antimikrobial alami yang dimanfaatkan untuk menambah daya simpan 

bahan pangan. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk menerapkan metode 

pengawetan dengan senyawa antibakteri dari bahan alam yang aman bagi 

kesehatan dengan harga ekonomis. 

 

1.5  Batasan Penelitian 

 Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini yang digunakan adalah ikan nila (Oreochromis niloticus) 

jenis ikan air tawar  yang diperoleh dari Balai Benih Ikan Punten Batu. 

2. Parameter penelitian ini adalah menghitung jumlah koloni bakteri (Total 

Plate Count) dan kualitas fisik pada ikan nila (Oreochromis niloticus). 

 

1.6  Definisi Istilah 

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sari jeruk nipis adalah cairan jernih atau keruh hasil pengepresan (ekstraksi) 

buah-buahan yang telah masak dan masih segar (Warintek, 2011). 

2. Kosentrasi adalah banyaknya zat yang terlarut dibandingkan dengan jumlah 

pelarut.  

3. Lama penyimpanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui berapa 

lama ketahanan suatu jenis pangan yang efisien.  
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4. Angka lempeng total bakteri adalah jumlah bakteri dalam tiap 1 ml/g sampel

makanan yang diperiksa. Dalam penelitian ini menggunakan metode tuang

dan dihitung dengan menggunakan alat colony counter (Fardiaz, 1992).

5. Kualitas fisik adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu

sebagai atribut objektif yang harus menunjukkan bau normal, rasa, penampilan

dan karakteristik tekstur dari spesies yang akan digunakan untuk sampel. Indra

manusia memainkan peranan penting dalam penilaianini yang disebut evaluasi

sensori (Gufran, 2000).

6. Optimal adalah waktu simpan yang paling lama dalam kondisi tetap layak

konsumsi sesuai koloni bakteri dan kulitas fisik.


