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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan merupakan salah satu bahan pangan hasil perikanan yang dibutuhkan 

oleh  manusia  karena pada  daging  ikan  terdapat  senyawa-senyawa  yang sangat  

dibutuhkan  oleh tubuh yang terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan 

garam-garam mineral. Protein  merupakan  unsur  terbesar  setelah air (Tamuu 

dkk, 2014: 164). Ikan  juga mengandung asam  lemak, terutama asam lemak 

omega-3 yang sangat penting bagi kesehatan dan perkembangan  otak  bayi  untuk 

potensi  kecerdasannya (Astawan, 2004). Ikan juga mengandung asam amino 

esensial yang di perlukan oleh tubuh (Adawyah, 2006). 

Kandungan protein dan air pada ikan yang cukup tinggi merupakan media 

yang cocok untuk kehidupan bakteri pembusuk atau mikroorganisme, sehingga 

ikan sangat mudah  mengalami pembusukan. Suhu dan kelembaban udara serta  

lingkungan  yang  kotor  juga  mempercepat proses  pembusukan (Irawan, 1997). 

Faktor  lain  yang  berperan  dalam pembusukan yaitu perubahan yang bersifat 

enzimatis,  mikrobiologis  maupun  fisis yaitu  pada  saat  pengangkutan  dan 

penyimpanan. Sehingga memerlukan penanganan yang khusus untuk 

mempertahankan mutunya. (Suryawati dkk., 2011: 72). 

Upaya pengawetan perlu dilakukan agar pangan aman dan layak 

dikonsumsi. Pengawetan dilakukan dengan pendinginan, penambahan zat kimia, 

iradiasi dan lain-lain. Usaha pengawetan diatur oleh undang-undang yaitu SK 

Menkes RI No. 722 tahun 1988. Pada peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa 
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penggunaan formalin di dalam makanan dilarang karena pertimbangan faktor 

keamanan dan kesehatan konsumen (Purwani dkk., 2012: 46). 

Mengingat akan bahaya penggunaan formalin maka perlu usaha untuk 

menemukan bahan pengawet alami. Penggunaan bahan pengawet alami yang telah 

ditemukan diantaranya adalah chitosan dan asap cair. Tapi perlu dilakukan usaha 

untuk menemukan bahan pengawet alami lain yang lebih murah dan mudah 

pengaplikasiannya. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa rempah-

rempah ternyata banyak mengandung zat aktif anti mikrobia yang berpotensi 

untuk dijadikan sebagai pengawet alami (Purwani dkk., 2012: 46). 

Bahan alami yang bermanfaat sebagai antimikroba yang telah diuji 

khasiatnya adalah lengkuas, jahe, kunyit, mengkudu, belimbing wuluh, bawang 

merah, bawang putih dan bahan alami lainnya. Penggunaan jahe dan lengkuas 

sebagai pengawet alami sudah banyak diteliti. Jahe  memiliki  kandungan minyak  

atsiri  dan  oleoresin.  Akan  tetapi kandungan penting yang berasal dari jahe 

adalah senyawa  bioaktif  yang  berfungsi  dalam menghambat  pertumbuhan  

mikroorganisme patogen  yang  merugikan  manusia  yaitu  Fenol. Selain  Fenol  

juga  terdapat  senyawa  bioaktif  lain seperti  Alkaloid,  Flavonoid,  Steroid 

(Octovrisna dkk., 2013: 28). 

Lengkuas merupakan salah satu bumbu  dapur  yang  digunakan  untuk 

pengobatan  tradisional  serta  mempunyai aktivitas  antimikroba  untuk  

menghambat pertumbuhan bakteri. Rimpang  lengkuas  mengandung senyawa  

fenolik  sebagai  antimikroba. Kandungan zat kimia yang terdapat dalam lengkuas  

adalah  fenol,  flavonoida  dan minyak atsiri (Suryawati dkk., 2011: 72). 
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Octovrisna dkk 2013 tentang 

penggunaan jahe sebagai pengawet alami pada ikan bandeng dengan konsentrasi 

larutan jahe 0%-20% dengan lama perendaman 0-4 jam di dapatkan perbedaan 

jumlah koloni bakteri pada ikan bandeng. Perbedaan konsentrasi dan lama 

perendaman berpengaruh terhadap total mikroba pada ikan bandeng, semakin 

tinggi konsentrasi dan lama perendaman maka semakin menghambat 

pertumbuhan bakteri perusak ikan bandeng. 

Penelitian yang sama juga di lakukan pada pengawetan ikan bandeng 

menggunakan ekstrak lengkuas dengan konsentrasi 0%-20% untuk melihat 

pengaruh ekstrak lengkuas terhadap jumlah bakteri pada ikan bandeng. Hasil 

penelitian menunjukan perbedaan jumlah bakteri pada ikan bandeng tersebut 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak lengkuas yang 

diberikan akan berpengaruh terhadap jumlah bakteri (Florensia dkk., 2012: 116-

117). 

Uji pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada skripsi ini 

menggunakan sari jahe dan lengkuas serta campuran sari jahe dan lengkuas 

dengan konsentrasi 10%, 15%, 20%, 25% dan 30% dengan lama perendaman 

selama 6 jam pada ikan tuna  untuk melihat pengaruh sari jahe dan lengkuas 

sebagai antimikroba dalam menghambat pertumbuhan koloni bakteri pada ikan 

tuna. Hasil perendaman sari jahe, sari lengkuas serta campuran sari jahe dan 

lengkuas dengan konsentrasi 10%-30% dengan lama perendaman 6 jam 

didapatkan perbedaan jumlah koloni bakteri, diketahui  bahwa  konsentrasi sari 

jahe 20%  mempunyai  daya  hambat  mikroba yang  lebih  tinggi pada ikan tuna, 
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konsentrasi lengkuas 15% mempunyai daya hambat mikroba yang lebih tinggi. 

Dan pada konsetrasi campuran sari jahe dan lengkuas 10% mempuyai daya 

hambat mikroba yang lebih tinggi pada ikan tinggi. 

Komponen-komponen senyawan antimikroba pada jahe dan lengkuas, di 

manfaatkan sebagai alternatif pengawet alami pengganti formalin dan pengawet 

lain. Jahe dan lengkuas juga terdapat di seluruh wilayah Indonesia dapat diperoleh 

dengan harga  terjangkau. Berdasarkan latar belakang maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait dengan pemberian jahe dan lengkuas yang dijadikan 

sebagai antimikroba dalam pengawetan alami bahan pangan yang nantiya dapat 

digunakan sebagai bahan reverensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai 

sumber belajar biologi. 

Usaha untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil 

pembelajaran, guru bersama peserta didik harus banyak berinteraksi dengan 

sumber belajar. Menurut Wina Sanjaya (2010: 175) menyebutkan bahwa sumber 

belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk  

mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Sumber belajar disini meliputi, orang, alat dan bahan, aktivitas, dan 

lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh sari campuran jahe dan lengkuas terhadap 

jumlah koloni bakteri, yang dikembangkan dalam judul: “Pengaruh Berbagai 

Konsentrasi Campuran Sari Jahe (Zingiber officinale) dan Lengkuas (Alpinia 
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galanga) terhadap Jumlah Koloni Bakteri Ikan Tuna (Thunnus sp) sebagai 

Sumber Belajar Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pemberian berbagai konsentrasi campuran sari jahe (Zingiber 

officinale) dan lengkuas (Alpinia galanga) mempengaruhi jumlah koloni 

bakteri ikan tuna (Thunnus sp)?  

2. Berapakah konsentrasi campuran sari jahe (Zingiber officinale) dan lengkuas 

(Alpinia galanga) yang berpengaruh paling baik terhadap jumlah koloni 

bakteri ikan tuna (Thunnus sp)?   

3. Bagaimana draf konsep poster hasil penelitian ini digunakan sebagai alternatif 

sumber belajar biologi SMA/MA? 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian berbagai konsentasi campuran 

sari jahe (Zingiber officinale) dan lengkuas (Alpinia galanga) terhadap 

jumlah koloni bakteri ikan tuna (Thunnus sp). 

2. Menganalisis konsentrasi campuran sari jahe (Zingiber officinale) dan 

lengkuas (Alpinia galanga) berapakah paling berpengaruh terhadap jumlah 

koloni bakteri ikan tuna (Thunnus sp)? 

3. Menganalisis draf konsep poster hasil penelitian agar dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar biologi SMA/MA.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis  

a. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar ataupun sumber informasi dalam bidang kajian mengenai 

keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia khususnya pada tanaman 

jahe (Zingiber officinale) dan lengkuas (Alpinia galanga). Hasil penelitian 

ini juga dapat digunakan sebagai refrensi dalam pengawetan ikan secara 

alami.   

b. Bagi Pendidikan  

Menambah khasanah keilmuan mengenai pemanfaatan tanaman jahe 

(Zingiber officinale) dan lengkuas (Alpinia galanga) sebagai pengawet 

alami bahan pangan yang mudah didapatkan dan juga sebagai terapan 

keilmuan pada mata kuliah biokimia, mikrobiologi, fotofarmaka dan ilmu 

kesehatan masyarakat.  

2) Manfaat Praktis  

a. Bagi Masyarakat 

Sebagai dasar bagi masyarakat dalam pemanfaatan tanaman jahe 

(Zingiber officinale) dan lengkuas (Alpinia galanga) sebagai pengawet 

alami bahan pangan berupa ikan.  

b. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Untuk dasar penelitian lanjutan dan sebagai pertimbangan terhadap 

penelitian lain yang terkait dengan pemanfaatan jahe (Zingiber officinale) 
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dan lengkuas (Alpinia galanga) sebagai antimikroba dan pengawetan 

alami bagi bahan pangan.  

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Konsentrasi campuran sari jahe (Zingiber officinale) dan lengkuas (Alpinia 

galanga)) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0% (kontrol), 6%, 8%, 

10% dan 12% 

2. Lama perendaman pada ikan Tuna menggunakan campuran sari jahe 

(Zingiber officinale) dan lengkuas (Alpinia galanga) selama 6 jam. 

3. Jenis ikan tuna yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan tuna albacore 

(Thunnus alalunga) segar yang dibeli dari pedagang di Sendang Biru dan 

diantar ke pasar Gadang.  

4. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jahe dan lengkuas yang 

dibeli langsung dari petani jahe dan lengkuas.  

5. Jenis varietas jahe (Zingiber officinale) dan lengkuas (Alpinia galanga) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jahe emprit (Zingiber Officinale Var. 

Rubrum) dan lengkuas merah (Alpinia purpurata K. Schum).  

6. Pembuatan media Agar NA (Natrium Agar) di Laboratorium Biomedik 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

7. Parameter yang dipakai dalam penelitian ini adalah jumlah koloni bakteri 

pada cawan petri.  

8. Pada penelitian ini peneliti hanya menghitung jumlah koloni bakteri ikan tuna 

yang terdapat pada cawan petri. 

 



8 

 

1.6 Definisi Istilah  

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

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

2. Jahe (Zingiber  officinale)  merupakan  tanaman rimpang  yang  sangat  

populer  sebagai  rempah-rempah  dan  bahan  obat  memiliki  kandungan 

minyak  atsiri  dan  oleoresin (Octovrisna dkk, 2013: 28).  

3. Lengkuas (Alpinia galanga) merupakan tanaman herbal, yang tingginya bisa 

mencapai 1,5-3,5 meter (Rismunandar, 1988). Lengkuas merupakan salah 

satu bumbu  dapur  yang  digunakan  untuk pengobatan  tradisional  serta  

mempunyai aktivitas  antimikroba  untuk  menghambat pertumbuhan bakteri 

(suryawati dkk, 2011: 72).  

4. Waktu perendaman merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui 

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

5. Penghitungan jumlah total bakteri dilakukan dengan metode Total Plate 

Count (TPC) yaitu cara penghitungan jumlah mikroba yang terdapat dalam 

suatu produk yang tumbuh pada media agar, pada suhu dan waktu inkubasi 

yang telah ditetapkan (BSN 2009).  

6. Ikan tuna (Thunnus sp) merupakan jenis ikan dari famili Scombridae yang 

merupakan hasil  perikanan  yang mempunyai  nilai  ekonomis  penting  baik  

sebagai komoditi  ekspor  maupun  sebagai  konsumsi  lokal (Triharyuni dkk, 

2012: 53). 

7. Sumber belajar dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan 

kemudahan-kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah 
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informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar 

mengapa (Mulyasa (2002: 48).  

 


