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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan Patin (Pangasius sp) merupakan spesies ikan air tawar dari jenis

Pangasidae yang memiliki ciri-ciri umum tidak bersisik, tidak memiliki banyak

duri, kecepatan tumbuhnya relatif cepat, fekunditas dan sintasannya tinggi, dapat

diproduksi secara massal dan memiliki peluang pengembangan skala industri.

Dengan banyak keunggulan tersebut ikan ini menjadi salah satu komoditas

perikanan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, baik dalam segmen usaha

pembenihan maupun usaha pembesarannya (Susanto, 2009).

Sebagian jenis dari ikan patin ini merupakan ikan introduksi dari Bangkok-

Thailand dan sebagian lagi merupakan jenis ikan lokal Indonesia yang terdapat

pada sungai-sungai di pulau Sumatera, Kalimantan serta Jawa. Jenis-jenis ikan

patin yang lazim dibudidayakan di Indonesia antara lain adalah : (1) Patin Siam

(Pangasius hypophthalmus); (2) Patin Djambal (Pangasius djambal) ; dan (3)

Patin Pasopati (Pangasius sp.) (Susanto, 2009).

Ikan Patin (Pangasius sp) merupakan salah satu dari kelompok spesies

Pangasius yang berasal dari perairan umum Riau, Jambi, Sumatera Selatan,

Kalimantan, Jawa dan beberapa Propinsi lain di Indonesia. Ikan ini berpotensi

besar sebagai komoditas eksport karena memiliki daging berwarna putih yang

disukai oleh konsumen di luar negeri seperti Amerika Serikat dan Eropa

(Hadinata, 2009). Kendala Indonesia dalam mengekspor patin karena produksinya

yang masih sangat rendah yakni baru 100 ton per hari, sedangkan eksport sebesar
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700 ton. Harga ikan patin dalam bentuk fillet mencapai 2,6-2,8 dollar AS per

kilogram sedangkan di tingkat petani di Indonesia sekitar Rp 8.000/kg. Konsumen

ikan patin di dunia yakni di Eropa yang mencapai 20%, karena komoditas tersebut

mampu menggantikan udang yang harganya lebih tinggi (Susanto, 2009).Ikan

termasuk juga ikan patin sangat rentan terhadap pembusukan. Pembusukan ikan

disebabkan oleh aktivitas autolisis enzimatis, reaksi kimia dan pertumbuhan

mikroorganisme. Komoditi perikanan seperti ikan patin juga memiliki sifat mudah

rusak dan busuk. Daya tahan ikan yang sangat singkat ini dipengaruhi juga oleh

kadar air pada ikan yang sangat tinggi, yaitu mencapai 80 % berat ikan. Faktor

lain yang berperan dalam pembusukan yaitu perubahan yang bersifat enzimatis,

mikrobiologis maupun fisis yaitu pada saat pengangkutan dan penyimpanan

(Buckle et al, 1987).

Karenanya, pengolahan dan penyimpanan yang baik sangat diperlukan agar

mampu memperpanjang daya simpan ikan patin lebih lama dengan tanpa

mengurangi kandungan gizi dan kesegarannya. Salah satu cara untuk menjaga

ketahanan dan kualitas pangan adalah dengan cara menambahkan bahan aditif

berupa zat antimikroba dalam bentuk pengawetan (Ghaly, 2010).

Noseda (2012) melaporkan bahwa mikrobia pembusuk yang ditemukan

dalam ikan patin terkemas termasuk dalam genus Serratia dan Pseudomonas.

Aktivitas ini menyebabkan ikan mempunyai umur simpan yang pendek. Berbagai

metode telah dikembangkan untuk meningkatkan umur simpan ikan. Penyebab

kerusakan ikan dalam pembusukan yaitu perubahan yang bersifat enzimatis,
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mikrobiologis maupun fisis yaitu pada saat pengangkutan dan penyimpanan

(Buckle et al, 1987).

Pada umumnya masyarakat menggunakan es batu untuk menyimpan ikan

Patin. Pendinginan dengan es umumnya ditujukan untuk memasarkan ikan dalam

keadaan basah dengan menurunkan suhu pusat daging ikan sampai -1 sampai -2'C.

Fungsi dari es untuk mempertahankan ikan tetap segar, mencegah pembusukan

sehingga nilai gizi dapat dipertahankan (Sanger, 2010).

Kecurangan paling berbahaya dalam proses pengawetan ikan adalah dengan

menambahkan bahan pengawet kimia seperti formalin dan boraks. Berdasarkan

hasil pemantauan dan pengujian yang dilakukan Direktur Pengolahan Hasil

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian

Kelautan dan Perikanan Abdul Rokhman memimpin langsung pengawasan

penggunaan bahan kimia berbahaya jenis formalin dan boraks, pada ikan di Pasar

Ikan Rejomulyo Semarang yang diambil sampel kebanyakan ikan yang dijual

mengandung formalin dan boraks diantaranya cumi-cumi, ikan bandeng, mujaer,

kembung, udang, lajang kering, teri kering, cakalang, nila serta ikan patin (Fajar,

2013).

Selain formalin, bahan pengawet kimia yang sering digunakan masyarakat

adalah asam benzoat, asam sorbat, nitrat, nitrit dan asam cuka. Sebaiknya,

pengolahan dan penyimpanan yang baik sangat diperlukan agar mampu

memperpanjang daya simpan ikan patin lebih lama dengan tanpa mengurangi

kandungan gizi dan kesegarannya.
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Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif bahan penghambat yang mampu

memperpanjang daya simpan ikan patin serta tanpa mengubah sifat-sifat pada ikan

patin. Biji pepaya merupakan salah satu bahan alami yang memiliki potensi untuk

penghambatan aktivitas mikroba. Fungsi utama antibakteri digunakan sebagai

upaya untuk menghambat laju metabolisme sel bakteri, menghambat pertumbuhan

maupun membunuh mikroorganisme.

Ekstrak biji buah pepaya (Carica papaya L.) berdasarkan hasil pemeriksaan

kandungan kimia menunjukkan bahwa biji buah ini mengandung senyawa

golongan fenol, flavonoid dan saponin (Warisno, 2003). Minyak biji pepaya yang

berwarna kuning diketahui mengandung 71,60 % asam oleat, 15,13 % asam

palmitat, 7,68 % asam linoleat, 3,60% asam stearat, dan asam-asam lemak lain

dalam jumlah relatif sedikit atau terbatas. Berdasarkan penelitian Sukadana, dkk.

(2008), diketahui bahwa di dalam biji pepaya yang berwarna putih mengandung

senyawa triterpenoid aldehida dengan karakteristik gugus fungsi: - CH , CH , dan

C = O yang mempunyai potensi sebagai antibakteri pada konsentrasi 1.000 ppm

terhadap bakteri uji Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan diameter

daerah hambat sebesar 10 mm untuk bakteri Escherichia coli dan 7 mm untuk

bakteri Staphylococcus aureus.

Hasil penelitian yang dilakukan Martiasih (2013) menggunakan biji buah

pepaya terhadap bakteri uji Escherichia coli dan Streptococcus pyogenes. Hasil

yang diperoleh menunjukkan bahwa biji buah pepaya dapat menghambat

Escherichia coli dan Streptococcus pyogenes dengan kemampuan menghambat

tertinggi terhadap Escherichia coli diperoleh dengan zona hambat yang diperoleh
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sebesar 117,5145 mm2, sedangkan untuk Streptococcus pyogenes diperoleh pada

umur 3 bulan dengan zona hambat yang diperoleh sebesar 49,5335 mm2.

Pengujian KHM pada penelitian ini menggunakan variasi konsentrasi 1, 5,

25, 50, 75, dan 100% dan hasil yang diperoleh menunjukkan konsentrasi 1%

sudah dapat menghambat bakteri uji dengan diameter 9 mm untuk Escherichia

coli dan 8,5 mm untuk Streptococcus pyogenes. Sedangkan Nito (2009)

menyatakan bahwa biji pepaya juga merupakan sumber saponin yang baik dan

mempunyai sifat antimikrobia. Sampai saat ini, biji buah pepaya muda belum

banyak mendapat perhatian yang serius sebagai bahan pengawet alami pada

pangan. Manfaat tumbuhan ini memiliki aktivitas antioksidan dan sebagai

antibakteri (Jaime, 2005).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian

tentang “Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Biji Pepaya (Carica Papaya L.) dan

Waktu Perendaman terhadap Jumlah Total Koloni Bakteri Pada Ikan Patin

(Pangasius Sp) Sebagai Sumber Belajar Biologi”.
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1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah pengaruh konsentrasi ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.) dan

waktu perendaman terhadap jumlah total koloni bakteri pada ikan patin

(Pangasius sp) ?

2. Berapakah konsentrasi ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.) dan waktu

perendaman yang berpengaruh paling optimal terhadap jumlah total koloni

bakteri yang masih dibawah standar SNI ikan patin (Pangasius sp) ?

3. Bagaimanakah pemanfaatan hasil penelitian pengaruh ekstrak biji pepaya

(Carica papaya) dan waktu perendaman terhadap jumlah koloni bakteri

pada ikan patin (Pangasius sp) sebagai sumber belajar dalam

pembelajaran biologi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat konsentrasi ekstrak biji

pepaya (Carica papaya L.)  dan waktu perendaman terhadap jumlah total

koloni bakteri pada ikan patin (Pangasius sp).

2. Untuk mengetahui konsentrasi yang paling optimal pada ekstrak biji

pepaya (Carica papaya L.) dan waktu perendaman terhadap jumlah total

koloni bakteri ikan patin (Pangasius sp).xtract

3. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil pengaruh konsentrasi ekstrak biji

pepaya (Carica papaya L.) dan waktu perendaman terhadap jumlah koloni
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bakteri pada ikan patin (Pangasius sp) sebagai sumber belajar dalam

pembelajaran biologi.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah daya guna dari tanaman biji pepaya sebagai penghasil senyawa

antibakteri dalam dunia pendidikan dan kesehatan.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan

pembelajaran sebagai sumber belajar Biologi.

b. Bagi guru penelitian ini dapat membantu guru dalam menjelaskan tentang

pengaruh konsentrasi ekstrak biji pepaya (carica papaya L.) dan waktu

perendaman terhadap jumlah total koloni bakteri pada ikan patin yang

berkaitan dengan materi kingdom monera di SMA kelas X.

c. Bagi siswa dapat menambah pengetahuan dan mempermudah dalam

memahami pelajaran.

d. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk menerapkan metode

pengawetan dengan senyawa antibakteri dari bahan alam yang aman bagi

kesehatan dengan harga ekonomis.

e. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ekstrak ini dapat

menjaga kualitas daging sebelum dilakukan pengolahan menjadi sebuah

produk yang langsung dapat dinikmati.
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1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya batasan

penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan biji buah pepaya pasca panen (Carica papaya

L.) jenis biji pepaya yang digunakan adalah biji pepaya yang berwarna

putih (biji pepaya muda) yang diperoleh dari kebun pepaya dibelakang

Tirto.

2. Objek penelitian ini yang digunakan adalah ikan patin yang diperoleh dari

Budidaya Ikan Patin di Karangploso Malang.

3. Perlakuan yang diberikan yaitu berbagai konsentrasi ekstrak biji pepaya

muda (Carica papaya L.) yang digunakan adalah 0% (kontrol), 1%, 2%,

3%, dan 4% dan lama perendaman pada ikan patin selama 3 jam, 6 jam,

dan 9 jam.

4. Parameter penelitian ini adalah menghitung total koloni bakteri (Total

Plate Count) pada ikan patin (Pangasius sp).
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1.5 Deinisi Istilah

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

pelarut atau larutan yang dinyatakan khusus (Keenan, et al. 1992).

2. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat

aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai,

kemudian pelarut diuapkan. Serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian

hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Sismaini, 2010).

3. Biji pepaya adalah bagian tanaman yang terbentuk dari proses penyerbukan

bunga dan berfungsi sebagai bahan perbanyakan tanaman secara generatif

(Gembong, 2005).

4. Waktu Perendaman adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui

berapa lama ketahanan suatu jenis pangan yang efisien (Soeparno, 2005).

5. Jumlah total koloni bakteri adalah jumlah sekumpulan dari bakteri-bakteri

yang sejenis yang mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni-

koloni (Fardiaz, 1993).

6. Ikan patin merupakansekelompok ikan berkumis yang termasuk dalam

genus pangasius familia pangasiidae (Heru, 2010).

7. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa

untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang

hendak dicapai (Yunanto, 2004).


