
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Bakso daging sapi 

       Bakso didefinisikan sebagai makanan olahan daging yang telah dicampur 

dengan tepung serta bumbu-bumbu lainnya. Menurut SNI 01-3818-1995, bakso 

merupakan salah satu makanan memiliki bentuk bulat yang dibuat dari bahan dasar 

daging dengan ketentuan kadar daging tidak boleh kurang dari 50% dan pati atau 

serelia dengan ataupun tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan (BTP). 

Menurut (Yanis dkk., 2016), bakso merupakan salah satu produk olahan daging 

khas Indonesia yang biasa disajikan dalam keadaan panas dan memiliki nilai 

kandungan gizi yang tinggi karena kaya akan protein hewani yang sangat 

dibutuhkan oleh tubuh manusia terutama untuk pertumbuhan. 

       Mutu bakso dapat dilihat dari kenampakan fisik dan nilai gizinya. Komposisi 

kimia bakso daging sapi yang terbuat dari daging sapi segar, tepung 15%, bahan 

dapur sebanyak 25%, dengan penambahan bumbu mempunyai komposisi kimia 

yang terdiri dari air 77,85%; protein 6,95%; lemak 0,315%; dan abu 1,75% 

(Wibowo, 2005). Syarat kualitas mutu bakso yang dapat dikonsumsi berdasarkan 

SNI 01-3818-1995 tertera pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Syarat Mutu Obyektif dari Bakso Daging Sapi 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Air % b/b Maksimal 70,0 

2. Abu % b/b Maksimal 3,0 

3. Protein % b/b Minimal 9,0 

4. Lemak % b/b Maksimal 2,0 

5. Boraks   

6. Cemaran Mikroba   

6.1. Angka Lempeng Total Koloni/g Maksimal 1,0 x 105 

6.2. Escherichia coli APM/g < 3,0 

6.3. Staphylococcus aureus Koloni/g Maksimal 1,0x102 

Sumber: SNI 01-3818-1995 
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       Bakso merupakan salah satu produk olahan daging yang memiliki nilai gizi, 

pH, dan kadar air yang tinggi. Menurut Buckle dkk. (2007), pembusukan bahan 

pangan adalah setiap perubahan sifat-sifat kimia, fisika, maupun organoleptik dari 

bahan pangan yang masih segar maupun setelah diolah, yang mengakibatkan 

ditolaknya bahan pangan tersebut oleh konsumen. Penyebab utama proses 

pembusukan pada bahan pangan adalah adanya mikroba dan berbagai perubahan 

enzimatis maupun nonenzimatis yang terjadi setelah panen atau penyembelihan. 

2.1.1. Bakteri pada bakso daging sapi 

       Bahan makanan yang tersedia untuk dijual baik di dalam pasar maupun toko-

toko tidak dipungkiri memiliki cemaran bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme 

yang biasanya bersifat merusak dan membusukkan (Bahar, 2003). Berdasarkan 

keberadaannya bakteri dibagi menjadi dua yaitu menguntungkan maupun 

merugikan. 

a. Bakteri Menguntungkan 

       Bakteri yang terdapat dalam bahan pangan apabila akibat kehadirannya baik 

secara langsung mupun tidak langsung mendatangkan keuntungan. Adapun peran 

bakteri menguntungkan yaitu dalam proses dan peningkatan nilai gizi makanan. 

Peran bakteri dalam proses misalnya proses fermentasi yang mana dalam proses 

tersebut melibatkan bakteri untuk menghasilkan suatu makanan ataupun minuman, 

contohnya tape, keju, dan tempe. Peran bakteri dalam peningkatan niai gizi 

makanan dapat menghasilkan suatu produk makanan yang memiliki nilai gizi lebih 

baik dan lebih lengkap, contohnya adalah terasi dan bekacem (Waluyo, 2007). 
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b. Bakteri Merugikan  

       Bakteri merugikan adalah bakteri yang mendatangkan kerugian, bila 

kehadirannya merubah nilai organoleptik yang tidak dikehendaki, menurunkan 

berat atau volume, menurunkan nilai gizi, merubah bentuk dan susunan senyawa, 

serta menghasilkan toksin membahayakan (Waluyo, 2007). 

       Salah satu bahan makanan yang rentan tercemar oleh mikroba adalah daging 

sapi. Daging sapi mempunyai resiko tinggi terhadap kontaminasi bakteri sehingga 

diperlukan adanya penanganan yang baik untuk memperpanjang masa simpan 

daging (Rahayu dkk., 2006). Daging sapi yang telah terkontaminasi dengan 

mikroba maka akan berdampak buruk apabila daging sapi tersebut telah diolah 

menjadi makanan siap saji, misalnya bakso. Kontaminasi dari mikroba pada bahan 

pangan dapat menyebabkan penurunan mutu dan kerusakan bahan pangan (Bakara 

dkk., 2014). Menurut SNI 01-3818-1995, cemaran mikroba yang terdapat dalam 

bakso antara lain adalah Escherichia coli, Salmonella sp, Staphylococcus aureus, 

dan Clostridium perfringens. 

1) Escherichia coli 

       Escherichia coli banyak ditemukan dilingkungan sekitar, walupun ukurannya 

yang terbilang mikroskopis namun penyebaran dari bakteri ini sangat luas. 

Escherechia coli merupakan bakteri komensal yang dapat bersifat patogen, 

berperan sebagai penyebab utama timbulnya penyakit dan kematian di seluruh 

dunia (Tenailon, 2010). Adapun taksonomi dari Escherichia coli menurut Lerner 

(2003) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Filum : Proteobacteria 
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Kelas : Gamma Proteobacteria 

Ordo : Enterobacteriales 

Familia : Enterobacteriaceae 

Genus : Escherichia 

Spesies : Escherichia Coli 

       Escherichia Coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang 

pendek yang memiliki panjang sekitar 2 µm; diameter 0,7 µm; lebar 0,4 µm - 

0,7 µm; dan bersifat anaerob fakultatif. Escherichia Coli membentuk koloni 

yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang nyata (Hidayati dkk., 

2016). Struktur sel pada bakteri Escherichia Coli terdiri atas dinding sel, 

sitoplasma, membran plasma, inti sel (nucleus), flagella, dan kapsul. Suhu 

maksimum pertumbuhandari bakteri Escherichia coli bekisar antara 40oC - 

45°C, apabila suhu lingkungan berada di atas suhu tersebut bakteri akan 

mengalami inaktivasi (Hawa dkk., 2011). Bakteri Eschericia coli dapat 

menyebabkan infeksi apabila jumlahnya terlalu banyak. Penyakit yang 

ditimbulkan dari cemaran bakteri ini adalah pneumonia, infeksi saluran kemih, 

dan infeksi luka terutama di dalam perut (Mardiatin & Purwoto, 2014). 

2) Salmonella sp 

       Salmonella sp. merupakan salah satu bakteri yang sering mencemari 

daging sapi beserta produk olahannya seperti sosis dan bakso. Bakteri 

Salmonella sp. dikeluarkan dari saluran pencernaan hewan atau manusia 

bersama dengan feses. Adapun taksonomi dari Salmonella sp. menurut (Jawetz 

dkk., 2001) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 
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Filum : Proteobacteria 

Kelas : Gamma Proteobacteria 

Ordo : Enterobacteriales 

Familia : Enterobacteriaceae 

Genus : Salmonella 

Spesies : Salmonella sp. 

       Menurut Dona (2016), Salmonella sp. termasuk dalam bakteri gram 

negatif berbentuk batang yang tidak membentuk spora, fakultatif anaerobik, 

mampu tumbuh pada pH mendekati 4.0 - 9.0 dengan pH maksimum 7.0 dan 

memiliki ukuran tubuh bekisar 0.7 μm – 1.5 μm x 2 μm – 5 μm. Bakteri ini 

merupakan mikroorganisme yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan 

mata telanjang. Menurut  Kemendikbud (2017), bakteri ini tidak meninggalkan 

bau ataupun rasa pada bahan makanan misalnya daging sapi, kecuali jika bahan 

makanan mengandung Salmonella sp. dalam jumlah besar, maka akan terjadi 

perubahan warna dan bau (merah muda pucat sampai kehijauan, berbau busuk).  

       Selain berdampak buruk pada bahan makanan bakteri Salmonella sp. juga 

berdampak buruk pada kesehatan manusia. Jika bakteri yang masuk dengan 

jumlah yang banyak maka bakteri akan masuk ke dalam usus halus selanjutnya 

masuk ke dalam sistem peredaran darah sehingga menyebabkan bakterimia, 

demam tifoid, dan komplikasi organ lain. Salmonella sp. yang mencemari pada 

bahan pangan khususnya daging sapi akan menimbulkan dampak yang sangat 

merugikan bagi kesehatan yaitu dapat mengakibatkan penyakit tifus, pratifus, 

dan salmonellosis. 
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3) Staphylococcus aureus 

       Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri yang sering 

menyebabkan kebusukan pada makanan. Bakteri ini dapat beredar melalui 

berbagai perantara seperti udara, air, makanan, peralatan makan, lingkungan 

dan tubuh manusia ataupun hewan (Rahayu dkk., 2014). Adapun taksonomi 

dari Staphylococcus aureus menurut Rosenbach (1884) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Filum : Firmicutes 

Kelas : Bacilli 

Ordo : Bacillales 

Familia : Staphylococcaceae 

Genus : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus 

       Staphylococcus aureus termasuk bakteri yang berukuran mikroskopis. 

Staphylococcus aureus memiliki sifat non-motil, non-spora, anaerob fakultatif, 

katalase positif dan oksidase negatif. Staphylococcus aureus tumbuh pada suhu 

antara 6,5oC - 46ºC dan pada pH antara 4,2 - 9,3 (Dewi, 2013). Staphylococcus 

aureus membentuk koloni dengan warna abu-abu hingga kuning emas tua. 

Staphylococcus aureus mengalami pertumbuhan yang pesat pada kisaran suhu 

7oC - 47°C dengan suhu optimum untuk pertumbuhan 30oC - 37 °C. Menurut 

Sembiring dkk. (2015), Staphylococcus aureus dapat menghasilkan zat racun 

yang dilepaskan ke makanan sehingga berisiko menyebabkan keracunan 

makanan (food intoxication).  
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       Staphylococcus aureus sangat mudah tumbuh pada makanan yang 

mengandung protein tinggi serta cara pengolahan yang kurang baik seperti 

daging segar, daging yang telah diawetkan dengan garam, daging barbeque, 

salad, dan produk panggang yang mengandung krim, saus, dan keju (Octavia, 

2015). Adapun jenis penyakit infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus 

aureus antara lain adalah bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi 

yang lebih berat diantaranya  adalah mastitis, pneumonia, plebitis, meningitis, 

infeksi saluran kemih, osteomielitis, dan endokarditis. Staphylococcus aureus 

juga merupakan salah satu penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan 

makanan, dan sindroma syok toksik (Hafizah dkk., 2016). 

4) Clostridium perfringens. 

       Clostridium perfringens tersebar luas di lingkungan dan sering ditemukan 

dalam bahan pangan yang berasal dari hewan ternak. Clostridium perfringens  

tersebar luas pada lingkungan, bakteri ini sering dijumpai pada isi 

gastrointestinal hewan maupun manusia, karena itu kontaminasi pada bahan 

pangan mentah asal hewan sangat sering terjadi (Windiana dkk., 2014). 

Adapun taksonomi dari bakteri Clostridium prefingens menurut (Bergey & 

Holt, 1994) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Filum : Firmicutes 

Kelas : Clostridia 

Ordo : Clostridiales 

Familia : Clostridiaceae 

Genus : Clostridium 
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Spesies : Clostridium perfringens 

       Clostridium perfringens merupakan bakteri gram positif yang berbentuk 

batang pendek, berukuran 4 μm – 8 μm x 0,8 μm – 1,5 μm, tidak bergerak, 

tersusun satu-satu atau berpasangan, anaerob, mempunyai kapsul, 

menghasilkan gas, serta dapat memfermentasi karbohidrat kecuali manitol 

serta mampu menghasilkan endospora. Bakteri ini dapat menyebabkan gas 

yang menyerang jaringan otot (gangrene) dan keracunan makanan tergantung 

rute masuk ke dalam tubuh, gas gangrene terjadi akibat dari kontaminasi luka 

dengan tanah atau feses, sedangkan keracunan makanan terkontaminasi 

terutama daging sapi (Irianto, 2014). 

        Clostridium perfringens bersifat toksik merupakan bakteri patogen dan 

sebagai yang berperan indikator pencemaran pada makanan. Clostridium 

perfingens menghasilkan enterotoksin yang mana apabila terdapat pada 

masakan daging maka pertumbuhnannya akan semakin kuat. Gejala penyakit 

ditandai dengan adanya aktivitas lesitinase (aktivitas yang timbul meliputi sakit 

perut, mual dan diare akut), sekitar 8 – 24 jam setelah menelan sejumlah besar 

bakteri tersebut (Saparinto & Hidayati, 2010)  

2.1.2. Lama penyimpanan 

       Setiap produk makanan memiliki daya simpan (Shelf life) yang berbeda, 

sedangkan daya simpan dari suatu produk makanan dipengaruhi terutama oleh 

kualitas bahan baku makanan yang digunakan. Menurut Septianingrum (2008), 

Umur simpan merupakan waktu yang dibutuhkan oleh suatu produk pangan 

menjadi tidak layak dikonsumsi jika ditinjau dari segi keamanan, nutrisi, sifat fisik, 

maupun organoleptik, setelah disimpan dalam kondisi yang direkomendasikan. 
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Sedangkan menurut Floros & Gnanasekharan (1993), menyatakan bahwa umur 

simpan adalah waktu yang diperlukan oleh produk pangan dalam kondisi 

penyimpanan tertentu untuk dapat mencapai tingkatan degradasi mutu tertentu.  

       Pada saat baru diproduksi, mutu produk dianggap dalam keadaan 100%, dan 

akan menurun sejalan dengan lamanya penyimpanan atau distribusi. Selama 

penyimpanan dan distribusi, produk pangan akan mengalami kehilangan bobot, 

nilai pangan, mutu, nilai ekonomis, daya tumbuh, dan kepercayaan (Rahayu dkk., 

2003). Sehingga perlunya digunakan suatu pengawet yang mampu 

mempertahankan atau mengurasi resiko penurunan kualitas produk pangan secara 

signifikan.  

       Bahan dasar utama pembuatan bakso adalah daging sapi. Daging sapi 

merupakan bahan makanan yang cepat rusak. Kandungan nutrisi yang terkandung 

di dalam dan permukaannya yang basah sangat mendukung bagi kehidupan 

mikroba. Aktivitas mikroba menyebabkan daging menjadi rusak dan busuk 

(Komariah dkk., 2006). Pengawetan daging sapi merupakan usaha meningkatkan 

daya simpan atau masa simpan daging. Jika daging sapi dibiarkan begitu saja, 

dalam jangka waktu tertentu akan terjadi penurunan kualitas bahkan perubahan 

yang sering tidak menguntungkan. Perubahan tersebut karena adanya pengaruh 

fisik, mekanik, parasitisme mikrobiologi, ataupun kimiawi (Alif, 2017). 

2.1.3.  Penyimpanan bakso 

       Pengawet makanan adalah zat yang digunakan untuk menjaga makanan agar 

tetap segar dan stabil serta memperpanjang umur simpan makanan 

(Taufiqurrohman, 2016). Pengawetan bakso yang sering digunakan oleh pedagang 

adalah dengan cara pendinginan di dalam lemari es. Menurut Yuyun (2012), bakso 
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yang telah matang (masak) harus di simpan pada suhu dingin (0oC - 10oC) atau suhu 

beku (18oC). Selain pengawetan dengan cara pendinginan, pengawetan bakso juga 

dapat dilakukan dengan menggunakan bahan alami. Adapun bahan pengawet alami 

yang dapat digunakan dalam makanan antara lain temulawak, lengkuas, kunyit, 

jeruk nipis, kluwak, daun beluntas, mengkudu, kulit buah kecombrang, daun jambu 

biji, daun sosor bebek, kembang sepatu, daun berenuk, dan daun melinjo 

(Widiastuti, 2016). Tetapi banyak juga pedagang nakal yang masih menggunakan 

bahan tambahan non pangan sebagai pengawet pada bakso. Beberapa contoh 

pengawet bahan  pangan yang sering sekali digunakan di dalam bakso adalah 

formalin (Aswad 2011). 

2.2. Buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

2.2.1.  Taksonomi buah naga merah 

       Adapun klasifikasi buah naga merah menurut Panjuatiningrum (2009), adalah 

sebagai berikut: 

Kindom : Plantae 

Sub Kingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Hammamelidae 

Ordo   : Caryophyllales 

Famili  : Cactaceae 

Grnus  : Hylocereus 

Spesies  : Hylocereus polyrhizus 
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Gambar 1. Buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

Sumber: www.google.com 

 

       Menurut Putra (2011), buah naga memiliki beberapa varian diantaranya adalah:  

1. Hylocereus polyrhizus (daging merah) 

       Buah naga jenis ini banyak ditanam di China dan Australia. Daging buah dari  

jenis ini berwarna merah keunguan. Kulitnya terdapat “sisik” atau jumbai 

berwarna hijau. Berat rata-rata buah naga jenis ini sekitar 400 gr. Lokasi 

penanaman yang ideal terletak pada ketinggian rendah sampai sedang. 

2. Hylocereus costaricensis (daging super merah atau super red),  

       Buah naga jenis ini sekilas mirip dengan buah naga daging merah 

(Hylocereus polyrhizus), yang membedakan adalah warna daging buahnya yang 

lebih merah. Batangnya lebih besar dari Hylocereus polurhizus. Batang dan 

cabangnya akan berwarna loreng saat berumur tua. Berat buahnya sekitar 400 gr 

- 500 gr. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah yang panas dengan ketinggian 

rendah sampai sedang. 

3. Hylocereus undatus (daging putih),  

       Buah naga jenis ini memiliki warna daging buah putih dan sangat kontras 

dengan warna kulitnya yang berwarna merah. Kulit buah naga ini memiliki 
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“sisik” atau jumbai berwarna hijau. Terdapat banyak biji hitam pada daging buah. 

Berat rata-rata jenis ini adalah 400 gr - 500 gr. 

4. Selenicereus megalanthus (kulit kuning daging putih dan tanpa sisik). 

       Buah naga jenis ini memiliki kulit buah berwarna kuninh tanpa terdapat 

“sisik” atau jumbai sehingga cenderung lebih halus. Berat rata-rata jenis ini 

adalah 80 gr - 100 gr. Tanamannya terlihat lebih kecil. Pertumbuhan tanaman 

akan optimal jika ditanam di daerah dingin dengan ketiggian tempat lebih dari 

800 mdpl. 

2.2.2.  Morfologi buah naga merah 

       Tanaman buah naga merah merupakan tanaman parenial, tumbuh cepat, 

merambat, dan tidak berdaun. Batang buah naga merah berwarna hijau tua dan 

bersegmen-segmen. Batang buah naga merah kebanyakan triangular (bersudut 

tiga), namun terkadang ditemukan bersudut empat atau lima. Batang buah naga 

tidak berkayu dan kebanyakan berduri. Tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai 

6 meter bahkan lebih jika dibiarkan. Namun pada umumnya, tanaman buah naga 

merah mencapai 2 m – 3 m saja karena batang pokok dipangkas untuk pembentukan 

cabang produksi. Pada batang dapat tumbuh akar yang disebut akar udara (aerial 

root). Sehingga tanaman buah naga merah ini memiliki dua akar yaitu akar tanah 

dan akar udara. Akar tanah berfungsi untuk mencari unsur hara dan air sedangkan 

akar udara berfungsi untuk membantu pernafasan dan membantu mencari hara dan 

air (Warisno & Dahana, 2010). 

       Buah dari buah naga merah ini berbentuk bulat panjang serta berkulit warna 

merah dan sangat tebal. Letak buah pada umumnya mendekati ujung cabang atau 

batang. Pada cabang atau batang dapat tumbuh buah lebih dari satu. Terkadang 
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bersamaan atau berhimpitan. Ketebalan kulit buah 2 cm - 3 cm. Permukaan kulit 

buah terdapat jumbai atau jambul berukuran 1 cm - 2 cm. Biji berbentuk bulat 

berukuran kecil dan berwarna hitam. Kulit biji sangat tipis tetapi keras. Setiap buah 

memiliki 1200 biji - 2300 biji. Buah naga merah memiliki kuncup bunga yang sudah 

berukuran panjang sekitar 30 cm (Kristanto, 2014). 

2.2.3.  Kandungan kimia kulit buah naga merah 

       Buah naga merah memiliki nilai kandungan gizi yang cukup tinggi. Selain itu 

buah naga merah juga terkenal dengan daya antioksidannya yang cukup tinggi. 

Adapun kandungan gizi buah naga dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Kandungan gizi buah naga per 100 gram daging buah 

Komponen Satuan Jumlah 

Air G 82,5-83,0 

Protein  G 0,16-0,23 

Lemak G 0,21-0,61 

Serat Kasar G 0,70-0,90 

Abu G 0,28 

Kalsium  mg 6,30-8,80 

Fosfor  mg 30,2-36,1 

Besi  mg 0,55-0,65 

Karoten  mg Sangat sedikit 

Thiamin mg Sangat sedikit 

Niasin mg 1,29-1,30 

Vitamin C mg 8,0-9,0 

    Sumber: Muaris (2012) 

 

       Selain daging buhanya, kulit buah naga merah juga memiliki berbagai nilai 

kandungan gizi yang tinggi. Adapun kandungan gizi pada kulit buah naga merah 

dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4. Kandungan gizi kulit buah naga per 100 gram bahan 

Komponen Satuan Jumlah 

Betasianin Mg 6,8 ± 0,3 

Antioksidan % inhibisi 10,2 ± 0,2 

Fenol GAE 19,8 ± 1,2 

Flavonoid Katechin 9,0 ± 1,4 

Kadar Air % 4,9 

Protein % 3,2 

Lemak % 0,7 

Karbohidrat % 72,1 

Abu % 19,3 

Sumber: Saneto (2012) 

       Menurut Wu, dkk (2005) dalam Wahyuni (2011), kulit buah naga merah kaya 

akan polifenol dan sumber antioksidan yang baik. Bahkan menurut studi yang 

dilakukan terhadap kandungan total fenolik, aktivitas antioksidan dan kegiatan 

antiproliferative, kulit buah naga merah memiliki inhibitor pertumbuhan sel-sel 

kanker lebih kuat daripada dagingnya dan tidak mengandung toksik. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurliyana dkk., 2010), yang menyatakan 

bahwa ekstrak kulit buah naga merah mampu menghambat 83,48% ± 1,02% radikal 

bebas, sedangkan pada daging buah naga hanya mampu menghambat radikal bebas 

sebesar 27,45% ± 5,03%. 

2.2.4.  Pemanfaatan kulit buah naga merah  

       Sebagian besar masyarakat lebih sering memanfaatkan buah naga untuk 

dikonsumsi buahnya dalam keadaan buah segar. Produk olahan yang paling 

diminati di kalangan masyarakat adalah sirup buah naga merah. Sedangkan kulitnya 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan fortifikasi produk olahan (Rahmawati, 2016). 

Beberapa aplikasi produk olahan kulit buah naga adalah sebagai berikut: 

a. Kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) memenuhi kriteria 

pembuatan jelly karena mempunyai warna merah terang tanpa harus diberi 
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zat pewarna tambahan lain sehingga menghilangkan keraguan akan berakibat 

buruk pada kesehatan. 

b. Es krim merupakan minuman yang banyak diminati masyarakat karena 

mempunyai rasa enak dan tekstur yang lembut. Kulit buah naga merah dapat 

digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam pembuatan eskrim, karena 

mempunyai kandungan pigmen alami yang dapat dijadikan alternatif 

pengganti pewarna sintetis sehingga menghilangkan keraguan akan berakibat 

buruk pada kesehatan. 

c. Selai lembar adalah selai berebntuk lembaran kompak, plastis dan tidak 

lengket yang berebntuk seperti keju lembaran (cheese slice). Warna merah 

pada kulit buah naga merah juga dapat dijadikan produk pangan berupa selai 

lembar, karena kulit buah naga merah mengandung pektin cukup tinggi 

10,79%. 

d. Pemanfaatan kulit buah naga merah juga dapat digunakan sebagai pewarna 

dan pengawet alami pada mie basah alami karena memiliki kandungan 

betasianin berpotensi sebagai pewarna alami dan senyawa antioksidan 

sebagai zat yang dapat melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. 

2.3. Antimikroba pada kulit buah naga merah 

2.3.1.  Bahan antimikroba kulit buah naga merah 

       Pertumbuhan mikroba pada bahan pangan dapat dikendalikan dengan cara 

penghambatan. Bahan antimikroba merupakan bahan yang dapat mengganggu 

pertumbuhan dan metabolisme mikroba (Pelczar & Chan, 1988). Bahan 

antimikroba dapat bersifat bakteriostatik yaitu bahan antimikroba yang memiliki 

kemampuan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri bersifat 
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bakterisidal yaitu bahan antimikroba yang memiliki kemampuan untuk membunuh 

bakteri (Lay & Sugyo, 1992). 

       Kulit buah naga merah mengandung senyawa antioksidan betalain sebagai 

pengganti zat antosianin yang biasa terdapat pada sebagian besar family tanaman 

ordo Caryophyllales, termasuk Amaranthaceae (Faridah, 2015). Selain itu, kulit 

buah naga juga mengandung β-amirin, α-amirin, oktakosan, γ-sitosterol, oktadekan, 

1-tetrakosanol, heptakosan, dan kampesterol (Luo dkk., 2014). Menurut Jamilah 

(2011), senyawa pada kulit buah naga merah yang berperan sebagai senyawa 

antibakteri antara lain adalah senyawa flavonoid, terpenoid, alkaloid, tanin dan 

saponin. Beberapa hasil penelitian menunjukkan kandungan kulit buah naga merah 

dimanfaatkan sebagai bahan antimikroba pada baketri Eschericia coli (Faridah 

dkk., 2015), Staphylococcus aureus (Amalia dkk., 2014), Staphylococcus 

epidermidis dan Propionibacterium acnes (Wahdaningsih dkk., 2014). 

2.3.2.  Faktor yang mempengaruhi kerja zat antimikroba 

       Kinerja zat antimikroba tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor: adapun 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap zat antimikroba antara lain adalah sebagai 

berikut: 

a. Konsentrasi bahan, setiap organisme memiliki kebutuhan konsentrasi yang 

berbeda dalam menghambat atau membunuh mikroorganisme itu sendiri 

(Pelczar & Chan, 1988). 

b. Waktu, setiap organisme mebutuhkan waktu yang berbeda ketika dipaparkan 

terhadap zat antimikroba untuk dapat menghambat atau mematikannya 

(Pelczar & Chan, 1988). 
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c. Suhu, suatu mikroorganisme memiliki ketahanan pada tingkat temperatur 

suhu yang berbeda-beda. Beberapa mikroorganisme memiliki daya tahan 

pada suhu tertentu (Hamdiyati, 2011). 

d. pH, konsentrasi ion hidrogen mempengaruhi peranan baterisida dengan cara 

mempengaruhi organisme dan bahan kimia dalam bakterisida tersebut 

(Hamdiyati, 2011). 

e. Sifat organisme, kemampuan suatu zat antimikroba dalam membuuh atau 

menghambat bergantung pada komponen organisme yang diuji dengan bahan 

tersebut (Hamdiyati, 2011). 

f. Usia mikroorganisme, tingkat kerentanan mikroorganisme sangat ditentukan 

oleh umur biakan mikroorganisme (Hamdiyanti, 2011). 

2.3.3.  Mekanisme kerja zat antimikroba 

       Mekanisme kerja antimikroba dapat bersifat bakterisida bila membunuh 

bakteri. Adapun cara kerja antimikroba menurut Manuaba (2004) adalah sebagai 

berikut: 

a. Menghambat metabolisme sel mikroba 

       Antimikroba bekerja dengan memblokir tahap metabolisme spesifik 

mikroba. Sehingga akan menyebabkan efek bakteriostatik yang mampu 

menghambat sintesis DNA, RNA, dan protein dalam bakteri (Wijayakusuma, 

2008) 

b. Menghambat sintesis dinding sel mikroba 

       Bakteri memiliki struktur dinding sel kaku yang berfungsi untuk melindungi 

membran protoplasma dalam sel. Senyawa antimikroba mampu merusak dinding 



28 
 

sel atau mencegah sitesisnya, sehingga akan menyeabkan terbentuknya sel-sel 

yang peka terhadap tekanan osmotik (Waluyo, 2005) 

c. Merusak keutuhan membran sel mikroba 

       Antimikroba bekerja secara langsung pada membran sel yang mempengaruhi 

permeabilitas dan menyebabkan keluarnya senyawa intraseluler mikroorganisme 

(Gunawan, 2009). Komponen bioaktif yang dapat mengakibatkan kebocoran 

materi intraseluler, seperti senyawa fenol dapat ngeakibatkan lisis sel dan 

menyebabkan denaturasi protein, menghambat pembentukan protein sitoplasma 

dan asam nukleat, dan menghambat ikatan ATP-ase pada membran sel (Kasetya, 

2010). 

d. Menghambat sintesis protein mikroba 

       Beberapa senyawa kimia dapat berkombinasi atau menyerang ribosom dan 

menghambat sintesis protein. Jika gen-gen dipengaruhi oleh senyawa 

antimikroba maka sintesa enzim yang mengontrol gen akan dihambat. Hal ini 

terjadi pada kesalahan pengaturan asam amino dan terjadilah protein yang tidak 

berfungsi disebabkan penghambatan pembentukan rantai peptida. 

e. Menghambat dan merusak sintesis asam nukleat mikroba. 

       Beberapa antimikroba menghambat sintesis DNA tanpa mengganggu 

sintesis RNA, terutama untuk bakteri golongan gram negatif, adapula 

antimikroba yang daya kerjanya menghambat RNA-polimerase, sehingga sitesis 

RNA terganggu (Lay & Sugyo, 1992). 

2.3.4.  Mekanisme kerja zat antimikroba pada buah naga merah 

       Kulit buah naga merah mengandung senyawa bioaktif yang berfungsi sebagai 

antimikroba. Menurut Jamilah (2011), senyawa antimikroba yang terdapat pada 
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kulit buah naga merah antara lain adalah senyawa flavonoid, terpenoid, alkaloid, 

tanin dan saponin. Tanin termasuk dalam senyawa polifenol yang dapat dalam air, 

gliserol, metanol, hidroalkoholik, dan propilena glikol, namun tanin tidak dapat 

larut dalam benzena, kloroform, eter, petroleum eter, dan karbon disulfida. Tanin 

memiliki rasa yang sepat dan juga bersifat sebagai antibakteri dan menciutkan 

dinding usus (astringent) yang rusak karena bakteri atau asam (Winarno, 1997). 

Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah dengan cara mengerutkan dinding 

sel pada bakteri sehingga dapat mengganggu permeabilitas sel. Terganggunya 

permeabilitas dinding sel bakteri dapat menyebabkan sel tersebut tidak dapat 

melakukan aktifitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat dan karena 

pengerutan dinding sel bakteri sehingga bakteri mati (Maliana dkk., 2013). 

       Saponin merupakan suatu glikosida yang terdapat pada banyak macam 

tanaman. Saponin terdapat pada seluruh tanaman dengan konsentrasi tinggi pada 

bagian-bagian tertentu, serta dipengaruhi oleh varietas tanaman dan tahap 

pertumbuhan. Saponin adalah senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun. 

Senyawa ini dapat dideteksi karena kemampuannya dalam membentuk busa dan 

menyebabkan kerusakan pada sel darah (Harborne, 1987). Saponin memiliki 

senyawa antibakteri pada kulit buah naga merah karena memiliki kemampuan 

untuk menekan pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat fungsi membran sel 

sehingga merusak permeabilitas membran yang mengakibatkan dinding sel rusak 

atau hancur. 

       Alkaloid merupakan senyawa yang memiliki kandungan satu atau lebih atom 

nitrogen, biasanya berbentuk gabungan sebagai bagian dari sistem siklik. Alkaloid 

sering kali bersifat racun bagi manusia dan banyak mempunyai kegiatan fisiologis 
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yang menonjol sehingga dapat dimanfaatkan secara luas dalam bidang pengobatan 

(Harborne, 1987). Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri adapun 

mekanisme kerja antibakterinya dengan cara mengganggu komponen penyusun 

peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara 

sempurna dan menyebabkan kematian sel tersebut. Selain itu, alkaloid juga mampu 

menghambat pembentukan sintesis protein sehingga dapat mengganggu 

metabolisme bakteri (Robinson, 1995).  

       Flavonoid merupakan salah satu kelompok dari senyawa fenol yang banyak 

ditemukan di alam. Senyawa ini sering ditemukan pada tumbuhan yang berwarna 

merah, ungu, biru, atau kuning (Lenny, 2006). Sebagian besar dari senyawa 

flavonoid di alam dapat ditemukan dalam bentuk glikosid. Glikosida merupakan 

kombinasi antara gula dan alkohol yang saling berikatan melalui ikatan glikosida. 

Gula yang berikatan dengan flavonoid cenderung menyebabkan flavonoid akan 

bersifat mudah larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, 

dimetilsulfoksida, dimetilformamida, dan air (Lenny, 2006). Senyawa golongan 

flavonoid yang terdapat pada kulit buah naga merah memiliki aktivitas antibakteri. 

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri diduga dapat mendenaturasi protein 

sel bakteri serta merusak membran sel pada sel bakteri (Angraini dkk., 2017). 

       Senyawa terpenoid merupakan senyawa yang mudah larut dalam  lipid, karena  

sifat  inilah  yang mengakibatkan senyawa ini lebih mudah menembus dinding sel 

bakteri gram positif maupun sel bakteri gram negatif (Rosyidah dkk., 2010). 

Mekanisme kerja senyawa terpenoid menghambat pertumbuhan adalah dengan 

mengganggu proses terbentuknya membran dan atau dinding sel, membran atau 

dinding sel tidak terbentuk atau terbentuk tidak sempurna (Kurniawan & Aryana, 
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2015). Senyawa-senyawa yang termasuk dalam golongan terpenoid diketahui 

memiliki aktifitas fisiologis seperti antijamur, antibakteri, antivirus, antitumor dan 

antihiperglikemik (Robinson, 1995). Sedangkan menurut (Salni dkk, 2011) 

terpenoid dapat bereaksi dengan porin (protein transmembran) yang terjadi pada 

membran luar dari dinding sel bakteri, dengan membentuk suatu ikatan polimer 

kuat sehingga menyembabkan rusaknya porin. Porin ini merupakan pintu keluar 

dan masuknya senyawa, akibat dari struktur porin yang telah rusak maka dapat 

mengurangi tingkat permeabilitas dari dinding sel dari bakteri yang akhirnya akan 

meyebabkan sel bakteri mengalami kekurangan nutrisi, sehingga menghambat 

pertumbuhan bakteri atau bahkan mati. Senyawa golongan terpenoid yang terdapat 

pada kulit buah naga merah antara lain senyawa α-amirin, β-amirin (Nurliyana dkk., 

2010). 

2.4. Ketentuan kualitas bakso daging sapi 

2.4.1. Perhitungan jumlah bakteri dengan metode  hitung cawan (Total plate 

count) 

2.4.1.1. Prinsip hitung cawan 

       Prinsip dari metode hitung cawan adalah apabila sel mikroba yang masih hidup 

ditumbuhkan pada medium, maka mikroba tersebut akan berkembang biak dan 

membentuk koloni yang dapat dilihat langsung, dan kemudian dihitung tanpa 

menggunakan mikroskop (Waluyo, 2005). Metode ini merupakan cara yang paling 

sensitif untuk menentukan jumlah jasad renik, dengan alasan: 

a. Hanya sel mikroba yang hidup yang dapat dihitung 

b. Beberapa jasad renik sekaligus dapat dihitung sekaligus. 
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c. Dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba, karena koloni yang 

terbentuk mungkin berasal dari mikroba yang mempunyai penampakan 

spesifik. 

       Selain keuntungan-keuntungan tersebut diatas, metode hitungan cawan juga 

mempunyai kelemahan sebagai berikut: 

a. Hasil perhitungan tidak menunjukkan jumlah sel yang sebenarnya, karena 

beberapa sel yang berdekatan mungkin membentuk koloni. 

b. Medium dan kondisi inkubasi yang berbeda mungkin menghasilkan jumlah 

yang berbeda pula 

c. Mikroba yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh pada medium padat dan 

membentuk koloni yang kompak, jelas, tidak menyebar. 

d. Memerlukan persiapan dan waktu inkubasi relatif lama sehingga 

pertumbuhan koloni dapat dihitung. 

       Teknik yang harus dikuasai dalam melakukan metode hitung cawan antara lain 

adalah cara pengenceran sampel, cara pemupukan, dan cara perhitungan koloni. 

2.4.1.2. Pengenceran 

       Dalam metode hitung cawan, bahan yang diperkirakan mengandung lebih dari 

300 sel mikroba per ml atau per gram atau per cm (jika pegambilan sampel 

dilakukan di permukaan), memerlukan perlakuan pengenceran sebelumnya 

ditumbuhkan pada medium agar dari dalam cawan petri. Pengenceran biasanya 

dilakukan secara desimal, yaitu 1:10, 1:100, 1:1000, dan seterusnya. Larutan yang 

digunakan untuk pengenceran dapat berupa larutan buffer fosfat, 0,85% NaCl atau 

larutan Ringer (Waluyo, 2005). 
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2.4.1.3. Cara pemupukan 

       Cara pemupukan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan metode tuang 

(pour plate) dan metode permukaan (spread plate). Pada metode tuang, sejumlah 

sampel (1 ml atau 0,1 ml) dari pengenceran yang dikehendaki dimasukkan ke dalam 

cawan petri, kemudian ditambah agar-agar cair steril yang telah didinginkan (47oC  

- 50oC)  sebanyak 15 ml - 20 ml dan digoyangkan supaya sampelnya menyebar rata. 

Pada pemupukan metode permukaan, terebih dahulu dibuat agar cawan kemudian 

sebanyak 0,1 ml sampel yang telah diencerkan dipipet pada permukaan agar-agar 

tersebut. Kemudian diratakan dengan batang gelas melengkung yang steril 

(Waluyo, 2005). Setelah dilakukan pemupukan maka cawan-cawan tersebut 

diinkubasi di dalam inkubator dalam keadaan terbalik. 

       Inkubasi dilakukan pada suhu dan waktu tertentu sesuai dengan jenis mikroba 

yang akan dihitung. Medium agar yang digunakan juga disesuaikan dengan jenis 

mikroba yang akan ditumbuhkan. Selama inkubasi, sel-sel yang masih hidup akan 

tumbuh dan membentuk koloni yang dapat terlihat langsung oleh mata. Setelah 

akhir masa inkubasi, koloni yang terbentuk dihitung. Setiap koloni dapat dianggap 

berasal dari satu sel yang membelah menjadi banyak sel. Perhitungan jumlah koloni 

dapat menggunakan “Quebec Colony Counter”. Ketelitian akan lebih tinggi jika 

dilakukan pemupukan secara duplo, yaitu menggunakan dua cawan petri untuk 

setiap pengenceran. 

2.4.1.4. Cara menghitung koloni 

       Menurut Waluyo (2005), jumlah bakteri dalam sampel dapat dihitung sebagai 

berikut: 

Koloni per gram atau ml= jumlah koloni per cawan x 
𝟏

𝐅𝐚𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞𝐫𝐚𝐧
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2.4.1.5. Standar perhitungan 

       Menurut Waluyo (2005), hasil perhitungan dengan cara hitung cawan 

menggunakan suatu standar yang disebut Standard Plate Counts (SPC) sebagai 

berikut: 

a. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 

antara 30-300 koloni. 

b. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan 

koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan dapat dihitung sebagai 

satu koloni. 

c. Satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal dihitung 

sebagai satu koloni. 

       Dalam SPC ditentukan ditentukan cara pelaporan dan perhitungan koloni 

sebagai berikut: 

a. Hasil yang dilaporkan hanya terdiri dari dua angka pertama (satuan) dan 

angka kedua (desimal). Contoh 1,5 x 104 (aslinya 150 x 102). 

b. Jika pada semua pengenceran dihasilkan kurang dari 30 koloni per cawan 

petri, berarti pengenceran yang dilakukan terlalu tinggi. Hasil yang 

dilaporkan kurang dari 30 koloni dan dikalikan dengan besarnya 

pengenceran. 

c. Jika pada semua pengenceran dihasilkan lebih dari 300 koloni pada cawan 

petri, berarti pengenceran yang dilakukan terlalu rendah.hasil yang 

dilaporkan sebagai lebih dari 300 koloni dikali dengan faktor pengenceran. 
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2.5. Sumber belajar biologi 

       Sumber belajar merupakan salah satu kompoen yang wajib terdapat dalam 

suatu pembelajaran, baik pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Menurut Mulyasa (2006) sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

memudahkan peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, 

pengalaman, dan keterampilan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut 

Sudjana & Rivai (2003), sumber belajar adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna 

kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung, sebagian, atau secara keseluruhan. Sejatinya sumber belajar dapat kita 

temukan di lingkungan sekitar, segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan 

menunjang kegiatan pembelajaran dapat disebut sumber belajar. 

2.5.1.  Fungsi sumber belajar 

       Dalam kegiatan pembelajaran, sumber belajar memiliki fungsi dan peranan 

yang penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Secara umum fungsi dari 

sumber belajar menurut Sudrajat (2008) adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan: (a) mempercepat 

laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik 

dan (b) mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat 

lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual 

dengan cara: (a) mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan (b) 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannya. 
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c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara: (a) 

perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan (b) 

pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 

d. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan: (a) meningkatkan 

kemampuan sumber belajar dan (b) penyajian informasi dan bahan secara 

lebih konkrit. 

e. Memungkinkan belajar secara rileks, yaitu: (a) mengurangi kesenjangan 

antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang 

sifatnya konkrit dan (b) memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 

f. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan menyajikan 

informasi yang mampu menembus batas geografis.  

2.5.2.  Kriteria memilih sumber belajar 

       Menurut Rivai & Sudjana (2009), memilih sumber belajar harus didasarkan 

atas kriteria tertentu yang secara umum terdiri dari dua macam ukuran, yaitu kriteria 

umum dan kriteria berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kedua kriteria tersebut 

berlaku baik untuk sumber belajar yang dirancang maupun bagi sumber belajar 

yang dimanfaatkan. 

2.5.3.  Jurnal Ilmiah 

       Jurnal ilmiah merupakan bentuk publikasi ilmiah berkala yang memuat hasil 

kegiatan bidang keilmuan tertentu, baik berupa hasil pengamatan empirik maupun 

kajian konseptual, yang bersifat penemuan baru, maupun koreksi, pengembangan, 

dan penguatan terhadap paradigma, konsep, prinsip, hukum, dan teori yang sudah 

ada. Jurnal ilmiah dapat dijadikan sarana komunikasi antar komunitas dalam bidang 

tertentu. Dengan sarana komunikasi ini para ilmuwan saling berinteraksi satu sama 
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lain dan mengisi untuk membangun suatu bidang keilmuan (Universitas Brawijaya, 

2010). Sehingga jurnal ilmiah dapat dijadikan sumber belajar yang dapat dijadikan 

referensi pendukung dalam kegiatan pembelajaran untuk menambah ilmu 

pengetahuan. 

       Adapun aturan penulisan jurnal ilmiah atau karya tulis ilmiah harus memenuhi 

pedoman yang berlaku diantaranya terdiri atas: 

a. Judul 

       Jurnal ilmiah harus memiliki judul yang jelas, judul akan mempermudah 

pembaca untuk mengetahui topik jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari 

isi jurnal tersebut. 

b. Abstrak  

       Abstrak dalam jurnal ilmiah berisikan ringkasan penting dari hasil penelitian. 

Abstrak disini dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. 

Jumlah kata yang termuat di dalam abstrak adalah 150 - 200 dalam satu paragraf.  

c. Pendahuluan 

       Berisikan tentang latar belakang penelitian, progres hasil penelitian 

sebelumnya dan tingkat urgensi penelitian yang telah dilakukan serta tujuan dan 

manfaat yang diperoleh. 

d. Metode penelitian  

       Bagian ini menjelaskan tentang rancangan penelitian yang akan dilakukan 

meliputi waktu, alat, bahan, desain penelitian, metode pengumpulan data, dan 

jenis pengendalian. Bagian ini harus memaparkan secara rinci dan jelas sehingga 

pembaca memiliki pengetahuan dan teknik dasar agar bisa diduplikasikan. 
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e. Hasil penelitian 

       Hasil penelitian menyajikan data yang ringkas dengan tinjauan 

menggunakan teks naratif, tabel, atau gambar. 

f. Pembahasan  

       Pembahasan disusun dengan berpedoman pada hipotesis dan tujuan 

penelitian. Harapan-harapan dalam hipotesis harus disesuaikan dengan hasil -

hasil pokok penelitian. 

g. Kesimpulan 

       Berisi tentang hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dan disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. 

h. Daftar pustaka 

       Daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk 

dalam tubuh tulisan (Universitas Brawijaya, 2010). 

2.5.4.  Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

       Segala sesuatu pada prinsipnya dapat digunakan sebagai sumber belajar, 

namun dalam pemanfatannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun 

syarat-syarat segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sumber belajar menurut 

Djohar (1987) dalam Putriana dkk. (2017) adalah sebagai berikut: 

a. Kejelasan potensi, didasari pada proses dan produk dari kegiatan penelitian 

yang dapat dijadikan sumber belajar. 

b. Kesesuaian dengan tujuan belajar, dimana antara tujuan penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan belajar harus memiliki kesesuaian dengan tujuan 

intruksional yang dirumuskan. 
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c. Kejelasan sasaran, berkaitan dengan sasaran subjek belajar atau sasaran 

peruntukan sumber belajar. 

d. Kejelasan informasi yang dapat diungkap, berdasarkan informasi dari hasil 

penelitian eksplorasi yang berupa proses dan produk penelitian. 

e. Kejelasan pedoman eksplorasi, berhubungan erat dengan proses pelaksanaan 

penelitian. 

f. Kejelasan perolehan yang diharapkan, yaitu hal-hal yang diperoleh dari 

kegiatan yang dikembangkan. 

       Setelah semua persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi melalui dua tahapan yaitu, analisis 

hasil penelitian dan pengembangan penelitian dalam organisasi instruksional yang 

akan disajikan kedalam bentuk jurnal ilmiah.        

       Hasil penelitian pengaruh konsentrasi kulit buah naga merah dan lama 

penyimpanan terhadap jumlah koloni bakteri yang dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi dalam perencanaan pembelajaran biologi materi “Berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati Indonesia” SMA Kelas X Semester ganjil pada Kompetensi 

Inti dan Kompetensi Dasar sebagai berikut: 

Materi  : Berbagai tingkat keanekaragaman hayati Indonesia 

Kompetensi Inti :  

3. 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 

 

 



40 
 

Kompetensi Dasar :  

a. 3.2 Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia. 

b. 4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman  

hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian 

berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang 

dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. 
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2.6. Kerangka konsep 

 

2.7.Hipotesa 

       Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka, dapat dirumuskan hipotesa 

sebagai berikut: 

a. Ada pengaruh konsentrasi sari kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) terhadap jumlah koloni bakteri pada bakso daging sapi. 

b. Ada pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah koloni bakteri pada 

bakso daging sapi. 
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c. Pada konsentrasi sari kulit buah naga (Hylocereus polyrhizus) 40% dan 

lama penyimpanan 5 hari yang berpengaruh paling optimal terhadap jumlah 

bakteri yang masih di bawah standar SNI pada bakso daging sapi. 

d. Hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran 

biologi SMA kelas X IPA pada materi berbagai tingkat keanekaragaman 

hayati Indonesia dalam bentuk jurnal ilmiah 

 




