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BAB 1 

 PENDAHULAN 

1.1 Latar Belakang  

Ikan merupakan hasil kekayaan alam Indonesia untuk dijadikan bahan 

pangan karena memiliki kandungan zat gizi yang tinggi seperti  protein, lemak, 

vitamin-vitamin, mineral, karbohidrat, serta kadar air (Tirtaningrum, 2014). Salah 

satu ikan yang digemari oleh masyarakat adalah ikan nila karena memiliki 

kandungan protein per 100 gram-nya sebanyak 73,83 kadar air, protein 19,53, 

lemak 3,51%, dan abu 0,91% (Hidayah, 2015). Ikan nila merupakan ikan air tawar 

yang saat ini banyak dibudidayakan serta produksinya cukup tinggi, mengalami 

perkembangan cukup cepat, mudah diperoleh, dan merupakan salah satu jenis ikan 

konsumsi lokal yang harganya murah.  

Ikan nila memiliki daya tahan yang singkat setelah penangkapan 5-8 jam 

terjadi pembusukan karena dipengaruhi kadar air yang tinggi yaitu mencapai 80% 

berat ikan dan tingginya jumlah bakteri di dalam perut ikan. Faktor lain yang 

berperan dalam pembusukan yaitu perubahan yang bersifat enzimatis, 

mikrobiologis maupun fisis pada saat pengangkutan dan penyimpanan. Penanganan 

yang khusus sangat dibutuhkan untuk mempertahankan mutunya salah satunya 

dengan cara memberi bahan pengawet (Suryawati, 2011). 

Pengawetan ikan yang dapat dilakukan cukup beragam, mulai penggunaan 

pendingin sampai dengan radiasi atau dengan penambahan bahan pengawet zat 

kimia. Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk pengawetan pangan hingga kini 

masih banyak terjadi di Indonesia. Menurut laporan tahunan Badan POM RI tahun 

2011, sebanyak 14,15% pangan yang beredar di masyarakat tidak memenuhi 
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persyaratan keamanan dan mutu karena diantaranya mengandung formalin dan 

boraks, pengawet sintetik yang penggunaanya melebihi batas yang di ijinkan dan 

cemaran mikroba yang melebihi batas.  

Salah satu alternatif pengganti formalin sebagai pengawet makanan adalah 

penggunaan bahan alami seperti rempah-rempah yang lebih aman dan tidak berefek 

negatif terhadap kesehatan tubuh. Rempah-rempah yang mempunyai efek 

antimikroba salah satunya adalah lengkuas. Kandungan kimia rimpang lengkuas 

yaitu minyak atsiri 1% berwarna kuning kehijauan yang terdiri dari methyl 

cinamate 48%, sineol 20-30%, kamfer dan α pinen, galangin dan eugenol. Selain 

itu juga mengandung sesquiterpene, camphor, galangol, cadinine, hydrates 

hexahydrocadalene, dan kristal kuning (Muhlisah, 2006).  

Senyawa kimia yang terdapat dalam rimpang lengkuas sebagai antibakteri 

adalah fenol, flavonoida, dan minyak atsiri. Senyawa fenol mempunyai hambatan 

dalam pembentukan dinding sel, sedangkan efek antibakteri dari senyawa flavonoid 

adalah kemampuannya merusak membran sel bakteri, serta minyak atsiri dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengganggu proses terbentuknya 

membran dan dinding sel yang tidak terbentuk sempurna (Bahtika, 2015). 

Kemampuan lengkuas sebagai antimikroba dalam menghambat jumlah bakteri 

didukung oleh penelitian Hidayah (2015) hasil uji mikrobiologis dari perlakuan 

penambahan lengkuas basah terhadap daya simpan ikan nila segar dengan konsentrasi 0%, 

15%, dan 30%. Hasilnya pada perlakuan lengkuas basah 30% mampu mempertahankan 

kesegaran ikan nila sesuai batas standar layak konsumsi sampai 2 hari. Hasil penelitian 

Bangkele (2015) ekstrak rimpang lengkuas memiliki efek antibakteri tehadap bakteri 
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Shigella dysenteriae dilihat dari kadar hambat minimal ekstrak rimpang lengkuas pada 

konsentrasi 25% dan kadar bunuh minimal konsentrasi 50%. 

Pemakaian formalin dan bahan pengawet kimia lainnya dalam makanan 

sangat berbahaya karena beracun, maka perlu bahan pengawet alami yang aman, 

murah dan mudah pengaplikasiannya, salah satu bahan pengawet alami yang ada di 

sekitar masyarakat adalah rempah rimpang lengkuas. Banyak  hasil penelitian yang 

menunjukkan rimpang lengkuas mengandung senyawa antibakterimaka diharapkan 

dapat dimanfaatkan untuk menurunkan jumlah koloni bakteri pada bahan makanan, 

termasuk ikan nilauntuk memperpanjang lama penyimpanan.  

Hasil uji pendahuluan dengan pemberian konsentrasi infus lengkuas 30%, 45%, 

60%, 75%, dan 90% menunjukkan efektif  dalam menghambat jumlah bakteri pada ikan 

ikan nila selama penyimpana6 jam, 12 jam, 18 jam, oleh karena itu hasil uji pendahuluan 

penelitian ini dilanjutkan menjadi penelitian sesungguhnya.  

Informasi dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkanke dalam 

pembelajaran pada sub materi peranan bakteri untuk mendukung penjelasan materi 

agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif.  Sub materi peranan bakteri 

di kelas X SMA membahas tentang peranan Archaebacteria dan Eubacteria. Pada 

penelitian ini bertujuan untuk mengatasi peranan merugikan yang disebabkan oleh 

bakteri dengan menggunakan bahan alam secara alami, kemudian hasil penelitian 

akan diimplementasikan dalam bentuk poster sebagai bahan ajar.  

Bahan ajar untuk pembelajaran biologi yang akan digunakan yaitu dalam 

bentuk poster.Poster merupakan suatu gambar yang mengkombinasikan unsur-

unsur visual seperti garis, gambar dan kata-kata, yang bermaksud menarik perhatian 

serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Poster memiliki ukuran yang besar, 
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sehingga poster dapat menjadi pusat perhatian siswa, dengan menggunakan media 

poster materi dapat dilihat sekali lihat secara langsung karena terdapat satu halaman 

besar yang dapat memuat keseluruhan materi secara umum (Anita, 2010). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : Pengaruh Konsentrasi Infus Lengkuas Dan Lama 

Penyimpanan Terhadap Jumlah Bakteri Pada Ikan Nila (Oreochromis 

niloticus)(Dimanfaatkan Sebagai Bahan Ajar Poster Untuk Pembelajaran 

Biologi SMA Kelas X). 

1.2 Rumusan masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi infus lengkuas terhadap jumlah bakteri 

pada ikan Nila (Oreochromis niloticus)? 

2. Bagaimana pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah bakteri pada ikan 

Nila (Oreochromis niloticus) ? 

3. Bagaimana pengaruh interaksi antara konsentrasi infus lengkuas dan lama 

penyimpanan terhadapjumlah bakteri pada ikan Nila (Oreochromis 

niloticus) ? 

4. Bagaimana produkposterhasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan 

ajar untuk pembelajaran biologi SMA kelas X? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Menganalisis pengaruh konsentrasi infus lengkuas terhadap jumlah bakteri 

pada ikan Nila (Oreochromis niloticus). 

2. Menganalisis pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah bakteri pada 

ikan Nila (Oreochromis niloticus). 

3. Menganalisis pengaruh interaksi antara konsentrasi infus lengkuas dan lama 

penyimpanan terhadap jumlah bakteri pada ikan Nila (Oreochromis 

niloticus). 

4. Menghasilkan produkposterhasil penelitian yang dimanfaatkan sebagai 

bahan ajar  untuk pembelajaran biologi SMA kelas X. 

1.4 Manfaat penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan informasi 

manfaat tanaman lengkuas sebagai penghasil antibakteri dalam dunia 

pendidikan kesehatan maupun pendidikan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bisa menjadi informasi bagi peneliti selanjutnya berhubungan dengan 

memanfaatkan bahan alami sebagai bahan antibakteri yang bermanfaat 

dalam menambah lama simpan bahan pangan. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang antibakteri alternatif 

dari senyawa bahan alam lengkuas dengan konsentrasi dan lama 

penyimpanan yang berbeda dalam menghambat pertumbuhan jumlah 

bakteri yang menjaga mutu baik pada ikan. 
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1.5 Batasan Penelitian  

Batasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lengkuas yang digunakan pada penelitian ini adalah rimpang lengkuas 

yang masih muda diperoleh dari pasar Madyopuro kota Malang.  

2. Ikan nilayang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan segar yang 

diambil dari kolam di Balai Benih Ikan (BBI) Desa Pendem Batu. 

3. Parameter yang digunakan daam penelitian ini adalahjumlah koloni bakteri 

pada ikan nila dengan metode TPC. 

4. Konsentrasi rendaman lengkuas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

30%, 45%, 60%, 75%, dan 90% dengan lama penyimpanan ikan 6 jam, 12 

jam, dan 18 jamdimulai dari waktu perendaman ikan dengan infus lengkuas 

.  

5. Hasil penelitian akan dimanfaatkansebagai bahan ajar berupa media poster.  

6. Pembuatan infus lengkuas dengan cara lengkuas dibentuk menjadi sediaan 

infus. 

1.6Definisi Istilah  

Beberapa definisi istilah/variabel penelitian ini yaitu: 

1. Konsentrasi adalah angka banding volume zat terlarut terhadap volume zat 

pelarut atau larutan yang dinyatakan khusus (Andriani, 2006).  

2. Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi simplisia 

nabati dengan air pada suhu 90°C selama 15 menit (Badan POM RI, 2011). 

3. Lama penyimanan adalah waktu selama aktivitas pengawetan makanan 

secara fisik untuk melindungi dari lingkungan dan bahaya dari luar (seperti 
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hewan dan serangga) serta persiapan untuk dikonsumsi di waktu tertentu 

(Anonim, 2010). 

4. Jumlah bakteri adalah jumlah sekumpulan dari bakteri yang sejenis dan 

mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni–koloni (Fardiaz, 

1993) 

5. Ikan nilamerupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan bentuk tubuh 

memanjang dan pipih kesamping dan warna putih kehitaman atau 

kemerahan (Abdillah, 2006). 

6. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar (Falasifah, 2014). 

7. Pembelajaran biologi merupakan penciptaan situasi dan kondisi yag 

kondusif sehingga terjadi interaksi antara subjek didik dengan objek 

belajarnya yang berupa makhluk hidup dan segala aspek kehidupannya 

(Shalwa, 2015). 

8. Poster adalah kombinasi visual antara warna dan pesan dengan maksud  

untuk menagkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama 

menanamkan gagasan yang berarti dalam ingatannya (Sudjana dan Rivai, 

1991).  


