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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Kajian Tanaman Jahe 

2.1.1.1 Klasifikasi Tanaman Jahe 

Divisi   : Spermatophyta  

Sub-divisi  : Angiospermae  

Klas   : Monocotyledoneae  

Ordo   : Zingiberales  

Famili   : Zingiberaceae  

Genus   : Zingiber (Hendradi, dkk, 2000) 

Species  : Zingiber officinale  

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumen pribadi, 2017) 

Gambar 2.1 Rimpang Jahe dan Tanaman Jahe  
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2.1.1.2 Morfologi Tanaman Jahe 

 Rimpang jahe termasuk kelas Monocotyledonae, bangsa Zingiberales, 

suku Zingiberaceae, marga Zingiber. Tanaman ini sudah lama dikenal baik 

sebagai bumbu masak maupun untuk pengobatan (Gholib, 2008). Tanaman jahe 

termasuk dalam suku temu-temuan (Zingiberaceae), yang sefamili dengan temu-

temuan lainnya seperti temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.), temu hitam 

(Curcuma aeruginosa), kunyit (Curcuma domestica), kencur (Kaempferia 

galanga), lengkuas (Lenguas galanga) dan lain-lainnya (Santoso, 1989: 13). 

 Tanaman jahe membentuk rimpang yang berbentuk umbi, besar kecilnya 

bergantung kepada jenisnya. Rimpang yang bentuknya agak pipih ke pinggir 

membentuk cabang dan ranting saling tindih sehingga pada suatu saat membentuk 

gumpalan rimpang yang agak tebal. Rimpang tampak berbuku-buku dan kuntum 

terminal dari cabang rimpang dapat membentuk tanaman baru sehingga terbentuk 

rumpun yang terdiri atas beberapa batang pokok. Batang pokok dapat mencapai 

ketinggian hingga satu meter (Rismunandar, 1988: 14). 

 Jahe termasuk tanaman tahunan. Berbatang semu, berdiri tegak dan 

tingginya berkisar antara 0,3-0,75 meter. Warna batang hijau, sedang warna 

pangkal batang putih sampai kemerahan. Bentuk batang silindris dan halus. 

Rimpang jahe tumbuh mendatar dekat permukaan tanah dan bercabang. Daunnya 

berselang-seling teratur, dengan ukuran panjang 15-23 cm dan lebar 0,8-2,5 cm. 

Panjang tangkai daun 2-4 meter dan berbulu. Lidah daun (ligule) memanjang 

0,75-1 cm namun tidak berbulu. Sedangkan warna perpukaan daun bagian atas 

lebih tua daripada daun bagan bawah (Rismunandar, 1988: 14). 
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 Bunga tumbuh dari rimpangnya, terpisah dari daun atau batang semunya. 

Bunga itu berupa malai yang tersembul dari permukaan tanah, berbentuk togkat 

atau kadang-kadang bulat telur. Gagang bunga hampir tidak berbulu dengan 

panjang 25 cm, sedang rakisnya sedikit berbulu. Sisik pada tangkai bunga 

berjumlah 5-7, berbentuk lanset dan letaknya berdekatan. Daun pelindung bunga 

(bracth) berwarna hijau cerah, berbentuk bulat telur atau sungsang dan tidak 

berbulu. Dalam daun pelindung terdapat 1-8 bunga. Mahkota buga berbentuk 

tabung, helaiannya agak sempit, berwarna kuning kehijauan, serta bibirnya 

berwarna ungu gelap dan berbinti-bintik putih kekuningan. Kepala sari berwarna 

ungu berukuran panjang 9 mm, sedangkan tangkai putiknya berjumlah dua buah 

(Santoso, 1989: 14-15).  

2.1.1.3 Kandungan Umbi Tanaman Jahe 

 Komposisi kimiawi rimpang jahe menentukan tinggi rendahnya nilai 

aroma dan pedasnya rimpang jahe. Rismunandar (1998) menyatakan beberapa  

faktor yang dapat mempengaruhi komposisi kimiawi rimpang jahe ialah: 

 Jenis jahe, 

 Tanah sewaktu jahe ditanam, 

 Umur rimpang jahe dipanen, 

 Perlakuan yang diterapkan terhadap tanamannya sendiri dalam bentuk 

perabukan, pengairan dan sebagainya, 

 Perlakuan terhadap hasil rimpang setelah pascapanen, untuk siap dijual, 

 Pengolahan rimpang jahe (untuk dijadikan bubuk jahe, manisan jahe dan 

kristal jahe), 



13 

 

 Ekosisitem tempat tnaman jahe berada.  

       Tabel 2.1 Komponen Kandungan Rimpang Jahe  

Komponen Jumlah 

Minyak atsiri 0,25 - 3,3 % 

Oleoresin 33 % gingerols 

Lipid 6-8 % 

(asam phosphatidic, 

lecithins, asam lemak 

bebas dll) 

Protein 9 % 

Zat tepung 50 % lebih 

Vitamin (khususnya niacindan 

vit A) 

Mineral - 

Asam amino - 

Damar - 

Enzim protease  ± 2,26 % 

Sumber: Rismunandar (1998) 

 Minyak atsiri (ginger oil) pada jahe berfungsi sebagai pembawa aroma 

(bau khas jahe), minyak ini terdiri atas beberapa jenis minyak terpenting yaitu 

zingiiberene, curcumene, philandre dan sebagainya. Rasa pedas pada jahe tidak 

ditemukan dalam minyak jahe, yang menghasilkan rasa pedas pada jahe adalah 

gingerols dan shogaols yang banyak berada dalam oleoresin jahe (Rismunandar, 

1998). 

 Kandungan minyak atsiri pada jahe telah dibuktikan mempunyai sifat anti 

mikrobia. Komponen bioaktif yang berfungsi sebagai antimikrobia pada jahe yaitu 

gingerol, shogaol dan zingiberon. Gingerol merupakan senyawa aktif golongan 

fenol yang tahan terhadap panas dan bersifat antioksidan maupun antimikrobia. 

Kandungan senyawa fenol pada jahe memiliki kemampuan untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba. Terjadinya penghambatan disebabkan karena kerusakan 
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yang terjadi pada komponen struktural membrane sel bakteri (Purwani dkk, 2012: 

46-47).

Komponen zat gizi jahe (Zingiber officinale) per 100 gram: 

Tabel 2.2 Komponen Kandungan Rimpang Jahe per 100 gram 

Komponen Jahe segar 

(bb) 

Jahe kering 

(bk) 

Energi (KJ) 184,0 1424,0 

Protein (g) 1,5 9,1 

Lemak (g) 1,0 6,0 

Karbohidrat (g) 10,1 70,8 

Kalsium (mg) 21 116 

Phospat (mg) 39 148 

Besi (mg) 4,3 12 

Vitamin A (SI) 30 147 

Thiamin (mg) 0,02 - 

Niasin (mg) 0,8 5 

Vitamin C (mg) 4 - 

Serat kasar (g) 7,53 5,9 

Total abu (g) 3,70 4,8 

Magnesium (mg) - 184 

Natrium (mg) 6,0 32 

Kalium (mg) 57,0 1342 

Seng (mg) - 5 

Sumber: Koswara (1995) 

2.1.1.4 Jahe sebagai Antimikroba 

Komponen bioaktif yang berfungsi sebagai antimikrobia pada jahe yaitu 

gingerol, shogaol dan zingiberon. Gingerol merupakan senyawa aktif golongan 

fenol yang tahan terhadap panas dan bersifat antioksidan maupun antimikrobia. 

Kandungan senyawa fenol pada jahe memiliki kemampuan untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba. Terjadinya penghambatan disebabkan karena kerusakan 

yang terjadi pada komponen struktural membrane sel bakteri (Purwati dkk, 2012). 

Fenol merupakan senyawa bioaktif yang  berfungsi dalam menghambat 
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pertumbuhan mikroorganisme patogen  yang  merugikan  manusia (Octovrisna 

dkk, 2013). 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwani, dkk (2008), ekstrak jahe 

konsentrasi 35 % sudah mampu menghambat pertumbuhan mikroba yang diisolasi 

dari ikan nila yaitu Bacillus licheniformis, Bacillus alvei, Klebsiella pneumonia, 

Acinobacter caloacetius, Staphylococcus saphrophyticus,  Enterobacter 

aerogenesa, Eschericia coli, Pseudomonas aerugenosa, Bacillus cereus dan 

Klebsiella oxytoca. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Sriwulandari (2006) 

menunjukan bahwa  pada  dosis  jahe  6,0%  dapat menghambat 9,5 mm2 koloni 

mikroba pada ikan, dan dosis jahe 2,0% dapat menghambat 3,87 mm2 koloni  

mikroba  pada  ikan. 

 Jahe  (Zingiber  officinalle)  memiliki  kandungan  kimia  yang  bersifat  

antibakteri. Kandunga kimia utama pada jahe yang berperan sebagai antimikroba  

adalah gingerol yang merupakan senyawa homolog fenolik keton. Menurut 

Robinson dalam Kusumawardani dkk (2008) mekanisme kerja gingerol adalah 

dengan cara denaturasi protein dan juga perusakan membran  sitoplasma.  

Terjadinya  denaturasi  protein  mengakibatkan  sel  bakteri  tidak  dapat 

melakukan fungsi normalnya sehingga secara tidak langsung akan menghambat 

pertumbuhan bakteri bahkan dapat berakibat mematikan sel bakteri. Sedangkan 

pada perusakan membran sitoplasma,  ion  H+ dari  senyawa  gingerol  akan  

menyerang  gugus  fossat  sehingga  molekul fosfolipida  akan  terurai  menjadi  

gliserol,  asam  karboksilat  dan  asam  fosfat.  Hal  ini mengakibatkan  fosfolipida  

tidak  dapat  mempertahankan  bentuk  membran  sitoplasma, sehingga membran 
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sitoplasma bocor dan bakteri akan mengalami hambatan pertumbuhan dan bahkan 

kematian. Sedangkan komponen kimia lainnya seperti minyak atsiri memiliki 

peranan sebagai antimikroba dengan cara menganggu proses pembentukan 

membran atau dinding sel bakteri,  sehingga  dinding  sel  tidak  terbentuk  atau  

terbentuk  tidak  sempurna  (Rahminiwati, 2010). 

 Komponen  dari  tumbuhan  yang  dapat bersifat  antibakteri  antara  lain  

adalah  minyak atsiri.  Golongan  rimpang -rimpangan  dengan kandungan  

minyak  atsiri  tinggi  adalah  jahe merah  (Zingiber  officinale  Rosc.)  dengan 

kandungan  minyak  atsiri  sebesar  2.58 -2.72  % (Tim  Lentera,  2002 (dalam 

Kusumawardani dkk, 2008)).  Dengan  adanya  senyawa aktif  minyak  atsiri  

yang  tinggi  pada  rimpang jahe merah diharapkan dapat digunakan sebagai obat 

antibakteri yang aman tanpa menimbulkan residu  yang  berdampak  negatif  bagi  

konsumen sehingga dapat mengontrol pertumbuhan bakteri Aeromonas 

hydrophila pada budidaya ikan–ikan air tawar (Kusumawardani dkk, 2008). 

 

2.1.2 Kajian Tanaman Lengkuas  

2.1.2.1 Kalsifikasi Tanaman Lengkuas  

Kingdom : Plantae  

Division : Magnoliophyta  

Class  : Liliopsida  

Order  : Zingiberales  

Subfamily : Alpinioideae  

Tribe  : Alpinieae  
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Genus  : Alpinia  

Species : A. galanga  

Binomial name: Alpinia galanga (L.) Willd (Udjiana, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Dokumen pribadi, 2017) 

Gambar 2.2 Rimpang Lengkuas dan Tanaman Lengkuas  

2.1.2.2 Morfologi Tanaman Lengkuas 

 Lengkuas mempunyai nama daerah laos (Jawa) sering digunakan sebagai 

bumbu penyedap masakan atau rempah, mempunyai aroma harum dan rasa yang 

pedas. Banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara, diIndonesia, China dan 

Thailand. Selain untuk penyedap, digunakan juga sebagai obat tradisional, untuk 

mengobati gangguan lambung, menghilangkan kembung, anti jamur, 

menghilangkan gatal, menambah nafsu makan, demam dan sakit tenggorokan. 

Akhir-akhir ini banyak digunakan sebagai pengobatan dan pencegahan 

(Chemoprevention) kanker (Udjiana, 2008). 
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 Lengkuas ini merupakan tumbuhan tegak yang tinggi dan berumur panjang 

(berumur tahunan) dengan tinggi sekitar 1-2 meter, bahkan dapat mencapai 3,5 

meter. Lengkuas ini biasanya tumbuh dalam rumpun yang rapat. Batangnya tegak, 

tersusun oleh pelepah-pelepah daun yang bersatu membentuk batang semu 

berwarna hijau agak keputih-putihan. Permukaan atasnya berwarna hijau 

mengkilat dan bawahnya hijau pucat. 

 Daun lengkuas berbentuk bulat panjang dengan ujung meruncing dengan 

pangkal tumpul serta tepi daun rata dan bertangkai pendek serta tersusun 

berseling. Pertulangan daun lengkuas ini menyirip dengan panjang daun sekitar 

20-60 cm dan lebar daun 4-15 cm. Pelepah daun sekitar 15-30 cm, beralur dan 

berwarna hijau (Udjiana, 2008). 

2.1.2.3 Kandungan Umbi Tanaman Lengkuas   

 Tabel 2.3 Komponen Kandungan Rimpang Lengkuas 

 

 

 

 

Sumber: (Rismunandar, 1988: 91) dan (Suryawati dkk, 2011: 72)  

 Penelitian yang dilakukan oleh Yulia F. Lamapaha, membuktikan bahwa 

ekstrak air lengkuas dengan dosis 20% dengan waktu pengamatan 24 jam dapat 

menghambat pertumbuhan E. Coli yang merupakan Gram negatif (Suryawati dkk, 

Komponen  Jumlah  

Minyak atsiri 

(kamfer, galangi, 

galango, eugenol dan 

mungkin curcumin) 

0,15 % - 1,5 % 

Senyawa fenolik  

(sebagai antimikroba) 
- 

Flavonoida - 

Saponin  - 

Tanin  - 
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2011).  Senyawa aktif anti bakteri yang terkandung dalam lengkuas adalah fenol 

yang terdapat dalam minyak atsiri. Dalam dunia kedokteran senyawa fenol telah 

lama dikenal sebagai antiseptik dan di pecaya memiliki daya antibakteri. Rimpang 

lengkuas mengandung minyak atsiri berwarna kuning kehijauan, kurang lebih 1%. 

Minyak atsiri pada umumnya dibagi menjadi dua komponen, yaitu golongan 

hidrokarbon dan hidrokarbon teroksigenasi yang memiliki daya antibakteri yang 

kuat (Parwata, 2008). 

 Senyawa fenol berperan pada mekanisme pertahanan mikroorganisme. 

Pada konsentrasi rendah fenol bekerja dengan merusak membran sel sehingga 

menyebabkan kebocoran sel. Pada konsentrasi tinggi, fenol dapat berkoagulasi 

dengan protein seluler dan menyebabkan membran sel menjadi tipis. Aktifitas 

tersebut sangat efektif ketika bakteri dalam tahap pembelahan, di mana lapisan 

fosfolipid di sekeliling sel dalam kondisi sangat tipis sehingga fenol dapat dengan 

mudah berpenetrasi dan merusak isi sel. Adanya fenol mengakibatkan struktur 

tiga dimensi protein sel bakteri berubah sifat. Deret asam amoino protein tersebut 

tetap utuh setelah berubah sifat, namun aktifitas biologisnya menjadi rusak 

sehingga protein tidak dapat melakukan fungsinya (Parwata, 2008). 

2.1.2.4 Lengkuas sebagai Antimikroba 

 Lengkuas merupakan salah satu tanaman yang diketahui dapat digunakan 

sebagai antibakteri. Senyawa aktif antibakteri yang terkandung dalam lengkuas 

adalah fenol yang terdapat dalam minyak atsiri. Dalam dunia kedokteran, senyawa 

fenol telah lama dikenal sebagai antiseptik dan dipercaya memiliki daya 
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antibakteri. Rimpang lengkuas mengandung minyak atsiri berwarna kuning 

kehijauan, kurang lebih 1%. Minyak atsiri pada umumnya dibagi menjadi dua 

komponen, yaitu golongan hidrokarbon dan hidrokarbon teroksigenasi. Menurut 

Heyne (1987) dalam Parwata (2008), senyawa-senyawa turunan hidrokarbon 

teroksigenasi memiliki daya antibakteri yang kuat. 

 Rimpang lengkuas mengandung senyawa fenol sebagai anti mikroba. 

Peran  lengkuas  sebagai  pengawet  makanan  tidak  terlepas  dari  kemampuan 

lengkuas  yang  memiliki  aktivitas  antimikroba,  kandungan  zat  kimia  yang 

terdapat dalam lengkuas adalah fenol, flavonoida, dan minyak atsiri (Udjiana, 

2008). 

 Senyawa  aktif  anti  bakteri  yang  terkandung  dalam  lengkuas  adalah 

fenol  yang  terdapat  dalam  minyak  atsiri.  Dalam  dunia  kedokteran  senyawa 

fenol  telah  lama  dikenal  sebagai  antiseptik  dan  dipecaya  memiliki  daya 

antibakteri.  Rimpang  lengkuas  mengandung  minyak  atsiri  berwarna  kuning 

kehijauan, kurang lebih 1%. Minyak atsiri pada umumnya dibagi menjadi dua 

komponen,  yaitu  golongan  hidrokarbon  dan  hidrokarbon  teroksigenasi  yang 

memiliki daya antibakteri yang kuat (Parwata, 2008). 

 Senyawa fenol berperan pada mekanisme pertahanan mikroorganisme. 

Pada konsentrasi rendah fenol bekerja dengan merusak membran sel sehingga 

menyebabkan  kebocoran  sel.  Pada  konsentrasi  tinggi,  fenol  dapat 

berkoagulasi dengan protein seluler dan menyebabkan membran sel menjadi tipis.  

Aktifitas tersebut sangat efektif ketika bakteri dalam tahap pembelahan, dimana 
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lapisan fosfolipid di sekeliling sel dalam kondisi sangat tipis sehingga fenol  dapat  

dengan  mudah  berpenetrasi  dan  merusak  isi  sel.  Adanya  fenol 

mengakibatkan struktur tiga dimensi protein sel bakteri berubah sifat. Deret asam 

amoino protein tersebut tetap utuh setelah berubah sifat, namun aktifitas 

biologisnya menjadi rusak sehingga protein tidak dapat melakukan fungsinya 

(Parwata, 2008). 

 Senyawa fenol berperan pada mekanisme pertahanan mikroorganisme. 

Pada konsentrasi rendah, fenol bekerja dengan merusak membran sel sehingga 

menyebabkan kebocoran sel. Pada konsentrasi tinggi, fenol dapat berkoagulasi 

dengan protein seluler dan menyebabkan membran sel menjadi tipis (Buchbaufr 

2003 dalam Parwata 2008). Aktivitas tersebut sangat efektif ketika bakteri dalam 

tahap pembelahan, dimana lapisan fosfolipid di sekeliling sel dalam kondisi 

sangat tipis sehingga fenol dapat dengan mudah berpenetrasi dan merusak isi sel. 

Adanya fenol mengakibatkan struktur tiga dimensi protein terganggu dan terbuka 

menjadi struktur acak tanpa merusak struktur kerangka kovalen protein. Hal ini 

mengakibatkan protein sel bakteri berubah sifat. Deret asam amino protein 

tersebut tetap utuh setelah berubah sifat, namun aktivitas biologisnya menjadi 

rusak sehingga protein tidak dapat melakukan fungsinya (Parwata dkk, 2008). 

2.1.3 Kajian Ikan Tuna  

2.1.3.1 Klasifikasi Ikan Tuna 

 Kalsifikasi ikan tuna  (Thunnus sp.) menurut Saanin  (1984)  adalah 

sebagai berikut: 
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Phylum : Chordata  

Sub phylum : Vertebrata Thunnus  

Class  : Teleostei  

Sub Class : Actinopterygii  

Ordo  : Perciformes  

Sub ordo : Scombroidae  

Genus  : Thunnus  

Species : Thunnus alalunga (Albacore) 

 

 

 

(Sumber: Dokumen pribadi, 2017) 

Gambar 2.3 Ikan Tuna  

2.1.3.2 Morfologi Ikan Tuna 

 Ikan  tuna  (Thunnus  sp.)  merupakan  ikan  pelagis  besar  dan  bernilai 

ekonomis  tinggi  dan  tersebar  hampir  di  seluruh  perairan  Indonesia.  Menurut 

Saanin  (1968),  Ikan  tuna  termasuk  dalam  keluarga  scombroidae,  tubuhnya 

berbentuk cerutu, memiliki dua sirip punggung, memiliki jari -jari sirip tambahan 

(finlet) di belakang sirip punggung dan sirip dubur. Ikan tuna tertutup oleh sisik 

kecil, berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya, adapula yang 

memiliki  sirip  tambahan  yang  berwarna  kuning  cerah  (yellowfin). 
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 Ikan Tuna  adalah ikan laut  yang terdiri  atas beberapa spesies dari famili 

scombridae, terutama genus Thunnus. Tuna mempunyai beberapa spesies dengan 

ciri-ciri fisik yang berbeda-beda dan dapat dipengaruhi oleh lokasi atau perairan 

tempat  hidupnya  ikan. Ikan  tuna  memiliki badan yang tertutupi oleh  sisik  kecil 

memanjang berbentuk cerutu serta mempunyai dua sirip punggung, sirip depan 

yang biasanya pendek  dan  terpisah  dari  sirip  belakang,  mempunyai  jari-jari  

sirip  tambahan (finlet)  di  belakang  sirip  punggung  dan  sirip  dubur. Sirip  

dada terletak  agak  ke atas, sirip perut kecil, sirip ekor berbentuk bulan sabit. 

(Saanin 1984). 

 Ikan tuna termasuk jenis ikan yaang berukuran besar dengan panjang 

tubuh mulai 50 – 458 cm. Terdapat sirip yang pendek dan panjang tergantung 

jenis ikan tuna, mempunyai dua sirip dorsal dan sirip anal yang panjang. Tuna 

albacore Termasuk ikan tuna jenis besar, ke arah belakang ikan ini membentuk  

unsur kuat dibanding dengan ikan jenis ikan tuna jenis lain.  Sirip dada sangat 

panjang biasanya mencapai 30% panjang tubuh atau berkisar lebih dari 50 cm.  

Albacore tersebar disemua perairan tropik dan di perairan -perairan bersuhu 

sedang biasanya bersifat  epilagik,  mesopelagik,  dan  oceanik.  Ke  dalam  

perairan  tempat penyebarannya  antara  300  m  dan  maksimal  pada  kedalaman  

600  m.  Ukuran panjang badan maksimal tuna ini 120 cm (Collette, 1983).  

 2.1.3.3 Kandungan Ikan Tuna 

 Komposisi nilai gizi beberapa jenis ikan tuna (Thunnus sp) per 100 g 

daging 
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     Tabel 2.4 Komposisi Kandungan Ikan Tuna per 100 gram 

Komposisi Jumlah Satuan 

Energi 144 kcal 

Protein 23,33 g 

Total lemak 4,90 g 

SFA 1,257 g 

EPA 0,283 g 

DHA 0,890 g 

Ca 8 mg 

Fe 1,02 Mg 

Zn 0,60 Mg 

Se 36,5 µg 

         Sumber: (USDA (2009) dalam Muchtadi dkk., 2010).  

 Ikan tuna adalah jenis ikan yang mengandung lemak rendah (kurang dari 

5%)  dan  protein  yang  sangat  tinggi  (lebih  dari  20%).  Komposisi  gizi  ikan  

tuna bervariasi  tergantung  spesies  dan  bagian-bagian  dari  tubuh ikan  tersebut.  

Selain itu,  variasi  ini  juga  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain:  

jenis,  umur, musim,  laju  metabolisme,  aktivitas  pergerakan,  dan  tingkat  

kematangan  gonad (Stansby & Olcott 1963). 

 Komposisi  gizi  ikan tuna bervariasi tergantung spesies, jenis, umur, 

musim,  laju metabolism, aktivitas pergerakan, dan tingkat kematangan gonad 

(Stansby dan  Olcott 1963). Kandungan  lemak  ikan  tuna  berbeda  nyata  pada  

bagian  tubuh  yang  satu dengan  yang  lainnya,  misalnya  antara  daging  merah  

dengan  daging  putih (Stansby  &  Olcott  1963).  Berdasarkan  lapisan  

lemaknya,  daging  tuna  dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:  otoro, chutoro, akami.  

Otoro  dan  chutoro  merupakan jenis-jenis  toro  dengan  kadar  lemak  sekitar  

25%.  Otoro  berwarna  merah  muda, merupakan  bagian  terbaik  dan  termahal  

sebagai  bahan  baku  sashimi,  kemudian diikuti oleh  chutoro  yang berwarna 

lebih gelap. Bagian daging tuna yang terletak agak di pusat ikan dan berwarna 
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lebih merah dengan kandungan lemak 14% lebih rendah  disebut  akami.  Bagian  

ini  memiliki  harga  paling  murah  diantara  bagian tubuh ikan tuna yang lainnya. 

2.1.4 Standar Mutu Ikan Segar Menurut SNI 

 Ikan dikatakan baik jika masih dalam kondisi segar. Keadaan seperti inilah 

yang paling disukai sebagai bahan pangan. Kesegaran itu akan bisa dicapai bila 

dalam penanganan ikan berlangsung secara baik. Sebab apa yang disebut sebagai 

"ikan segar" adalah bila perubahan-perubahan biokimiawi, mikrobiologi, maupun 

sifat fisiknya dan semua yang terjadi belum sampai menyebabkan kerusakan berat 

pada daging ikan (Widyasari, 2006). 

 Definisi ikan segar menurut SNI 01-2729.1-2006 adalah produk hasil 

perikanan dengan bahan baku ikan yang mengalami perlakuan penerimaan, 

pencucian, penyiangan atau tanpa penyiangan, penimbangan, pendinginan dan 

pengepakan (Badan Standarisasi Nasional, 2006). 

 Adawiyah (2006) menjelaskan bahwa penentuan kesegaran ikan dapat 

dilakukan secara fisika, kimia dan mikrobiologi, di antara metode yang ada, yang 

lebih mudah, cepat dan murah adalah dengan menggunakan metode fisik. Berikut 

adalah beberapa metode penentuan kesegaran menurut Adawiyah (2006):  

1. Metode penentuan ikan secara fisik, secara fisik kesegaran ikan dapat 

ditentukan dengan mengamati tanda-tanda visual melalui ciri-ciri seperti 

disebutkan di atas. Ciri-ciri ikan segar dapat dibedakan dengan ikan yang 

mulai membusuk adalah: 
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No Penampakan  Ciri-ciri 

1. Kulit   Warna kulit terang dan jernih 

 Kulit masih kuat membungkus tubuh, tidak 

mudah sobek, terutama pada bagian perut 

 Warna-warna khusus yang masih ada 

terlihat jelas.  

2. Sisik   Sisik menempel kuat pada tubuh sehingga 

sulit dilepas. 

3. Mata   Mata tampak terang, jernih, menonjol dan 

cembung.  

4. Insang   Insang berwarnah merah sampe merah tua, 

terang dan lamella insang terpisah 

 Insang tertutup oleh lendir berwarna terang 

dan berbau segar seperti bau ikan.  

5. Daging   Daging kenyal, menandakan rigormatis 

masih berlangsung 

 Daging dan bagian tubuh lain berbau segar 

 Bila daging ditekan dengan jari tidak 

tampak bekas lekukan 

 Daging melekat pada tulang 

 Daging perut utuh dan kenyal 

 Warna daging putih.  

6. Bila ditaruh di dalam 

air  
 Ikan segar akan tenggelam.  

 

2. Metode penentuan kesegaran ikan secara kimia, penentuan kesegaran ikan 

secara kimia dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya sebagai 

berikut:  

a. Analisis Mh daging ikan, ikan yang sudah tidak segar Mh dagingnya tinggi 

(basa) dibandingkan ikan yang masih segar. Hal itu karena timbulnya 

senyawa-senyawa yang bersifat basa misalnya amoniak, trimetilamin dan 

senyawa volatil lainnya.  

b. Analis kandungan hipoksantin. hipoksantin berasal dari pemecahan ATP, 

semakin tinggi kandungan hipoksantin maka tingkat kesegaran ikan rendah. 

Besarnya kadar hipoksantin yang masih dapat diterima oleh konsumen 
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tergantung berbagai faktor di antaranya jenis hasil perikanan dan keadaan 

penduduk setempat.  

c. Analisis kadar dimetilamin, trimetilamin atau amoniak. Pengurai protein akan 

menghasilkan senyawa di atas, jika kesegaran ikan mengalami penurunan 

maka kandungan nitrogen yang mudah menguap akan mengalami 

peningkatan. Pola pengurai protein pada ikan laut berbeda dengan ikan darat. 

Ikan darat akan di hasilkan amonia, sedangkan ikan laut akan di hasilkan 

dimetilamin dan trimetil amin. Untuk ikan dengan tingkat kesegaran masih 

tinggi, analisis yang dilakukan adalah dimetil amin, sedangkan trimetilamin 

untuk ikan dengan tingkat kesegaran rendah.   

d. Desfosforilasi inosin monofosfat (IMP). IMP berkaitan dengan perubahan 

cita rasa daging ikan dan kesegaran ikan, sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan kesegaran ikan. Kelemahannya sulit dilakukan karena proses 

defosforilasi IMP untuk setiap jenis ikan berbeda.  

e. Analisis kerusakan lemak pada daging ikan. Kerusakan lemak terjadi karena 

oksidasi, baik secara oto-oksidasi (enzimatis) maupun secara nonenzimatis. 

Analisis kerusakan lemak dapat dilakukan dengan analisis kandungan 

peroksidanya atau jumlah malonaldehida yang biasanya dinyatakan sebagai 

angka TBA (thiobbarbituric acid). Pengujian kesegaran ikan dengan analis 

kerusakan lemak kurang akurat karena banyak faktor yang dapat 

memengaruhi proses penguraian lemak.  

3. Metode penentuan secara mikrobiologi, ikan secara alamiah sudah membawa 

mikroorganisme, sehingga pada saat hidup ikan memiliki kemampuan untuk 
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mengatasi aktivitas mikroorganisme sehingga tidak terlihat selama ikan masih 

hidup. Mikroorganisme yang dominan penyebab kerusakan  ikan berupa 

bakteri karena kandungan proteinnya tinggi, kadar airnya tinggi  dan Mh 

daging ikan mendekati netral sehingga menjadi media yang cocok untuk 

pertumbuhan bakteri.  

 Pengujian ikan secara mikrobiologi dapat dilakukan dengan penentuan 

Total Plat Count (TPC) yaitu hanya menghitung total jumlah koloni bakteri 

kemudian dibandingkan dengan standar mutu ikan segar, pengujian ini dapat 

berlangsung lebih cepat.   

 

2.1.5 Perhitungan Jumlah Koloni Bakteri dengan Metode Hitung Cawan 

(Total Plate Count) 

2.1.5.1 Prinsip Hitung Cawan 

 Prinsip metode hitungan cawan adalah jika sel mikroba yang masih hidup 

ditumbuhkan pada media agar maka sel mikroba tersebut akan berkembang biak 

dan  membentuk  koloni  yang  dapat  dilihat  langsung  dengan  mata  tanpa 

menggunakan  mikroskop. Dan koloni dapat dihitung menggunakan colony 

counter. Fardiaz (1992) menjelaskan metode  hitungan  cawan  merupakan  cara  

yang  paling sensitif karena memiliki keuntungan sebagai berikut: 

a. Hanya sel yang masih hidup yang dihitung  

b. Beberapa jenis mikroba dapat dihitung sekaligus 

c. Dapat  digunakan  untuk  isolasi  dan  identifikasi  mikroba  karena  koloni  

yang terbentuk  mungkin  berasal  dari  satu  sel  mikroba  dengan  

penampakan pertumbuhan spesifik.  
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 Menurut Fardiaz (1992) metode hitungan cawan juga memiliki bebeapa 

kekurangan antara lain:  

a. Hasil  perhitungan  tidak  menunjukkan  jumlah  sel  mikroba  yang  

sebenarnya karena beberapa sel yang berdekatan mungkin akan membentuk 

satu koloni  

b. Medium dan kondisi yang berbeda mungkin menghasilkan nilai yang berbeda  

c. Mikroba  yang  ditumbuhkan  harus  dapat  tumbuh  pada  medium  padat  

dan membentuk koloni yang kompak dan jelas tidak menyebar  

d. Memerlukan  persiapan  dan  waktu  inkubasi  beberapa  hari  sehingga 

pertumbuhan koloni dapat dihitung.  

2.1.5.2 Pengenceran 

 Menurut Fardiaz (1992) metode tuang pengenceran sebanyak 1 ml atau 0,1 

ml dimasukkan kedalam cawan petri, sebaiknya waktu antara dimulainya 

pengenceran sampai menuangkan ke dalam cawan petri tidak boleh lebih dari 30 

menit.  Kemudian ke dalam cawan petri tersebut dimasukkan agar cair steril yang 

telah didinginkan sampai 50ºC sebanyak kira-kira 15 ml. selama penuangan 

medium,  tutup cawan tidak boleh dibuka  terlalu  lebar  untuk  menghindari  

terjadi  kontaminasi  dari  luar.  Setelah penuangan cawan petri segera digerakkan 

secara hati-hati agar sel-sel mikroba menyebar  secara  merata.  Hal  ini  dilakukan  

dengan  gerakan  melingkar  atau gerakan  seperti  angka  delapan,  setelah  agar  

memadat,  cawan-cawan  tersebut dapat  diinkubasikan  di  dalam  inkubator  

dengan  posisi  terbalik.  Pada pemupukan  dengan  metode  permukaan  terlebih 
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dahulu  dibuat  agar  cawan tersebut kemudian sebanyak 0,1 ml sampel yang telah 

diencerkan dipipet pada permukaan  agar-agar  tersebut.  Kemudian  diratakan  

dengan  batang  gelas melengkung  yang  steril.  

 

2.1.5.3 Cara Pemupukan Metode Tuang (Pour Plate) 

 Fardiaz (1992) menjelaskan pemupukan  dengan  metode  permukan,  agar  

steril  terlebih  dahulu dituangkan  kedalam  cawan  petri  steril  dan  dibiarkan 

membeku.  Setelah membeku  dengan  sempurna  kemudian  sebanyak  0,1  ml  

contoh  yang  telah diencerkan  dipipet  pad  permukaan  agar  tersebut.  Sebuah  

batang  gelas melengkung (hockey stick) dicelupkan kedalam alkohol 95 % dan 

dipijarkan sehingga  alkohol  habis  terbakar.  Setelah  dingin,  batang  gelas  

tersebut digunakan  untuk  meratakan  contoh  diatas  medium  agar dengan  cara 

memutarkan cawan petri di atas meja. Selanjutnya, inkubasi dilakukan seperti 

pada  metode  tuang.  Tetapi  harus  di  ingat  bahwa  jumlah  contoh  yang 

ditumbuhkan hanya 0,1 ml tidak boleh 1 ml.  

 

2.1.5.4 Cara Menghitung Koloni 

 Cara menghitung koloni pada cawan menurut Fardiaz (1992) adalah 

sebagai berikut: 

1. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang memiliki jumlah koloni 30 dan 

300. 

2. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan suatu kumpulan 

koloni  yang  besar  dapat  dihitung  menjadi  satu  koloni  walaupun  jumlah 

koloninya masih diragukan  
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3. Suatu  deretan  (rantai)  koloni  yang  terlihat  sebagai suatu  garis  tebal 

dihitung sebagai satu koloni. 

 Menurut Fardiaz (1992) data yang laporkan sebagai SPC harus mengikuti 

peraturan-peraturan sebagai berikut:  

1. Hasil  yang  dilaporkan  hanya  terdiri  dari  dua  angka  yaitu  angka  pertama 

didepan koma dan angka kedua di belakang koma. Jika angka yang ketiga 

sama  dengan  atau  lebih  besar  dari  5,  harus   dibulatkan  satu  angka  lebih 

tinggi pada angka yang kedua.  

2. Jika  semua  pengenceran  yang  di  buat  untuk  pemupukan menghasilkan 

angka  kurang  dari  30  koloni  pada  cawan  petri,  hanya jumlah  pada 

pengenceran terendah  yang dihitung. Hasilnya dilaporkan sebagai kurang 

dari  30  dikalikan  dengan  besarnya  pengenceran  tetapi  jumlah   yang 

sebenarnya harus dicantumkan dalam tanda kurung.  

3. Jika  semua  pengenceran  yang  dibuat  untuk  pemupukan  menghasilkan 

lebih  dari  300  koloni  pada  cawan  petri,  hanya  jumlah  koloni  pada 

pengenceran  yang  tertinggi  yang  dihitung,  misalnya  dengan  cara 

menghitung  jumlahnya  pada  1/4   bagian  cawan  petri,  kemudian  hasilnya 

dikalikan  empat.hasilnya  dilaporkan  sebagai  lebih  dari  300  dikalikan 

dengan  besarnya  pengenceran  tetapi  jumlah  yang  sebenarnya  harus 

dicantumkan dalam tanda kurung.  

4. Jika  cawan  dari  dua  tingkat  pengenceran  menghasilkan  koloni  dengan 

jumlah  antara  30  dan  300  dan  perbandingan  antara  hasil  tertinggi  dan 

terendah dari kedua pengenceran tersebut lebih kecil atau sama dengan 2. Jika  
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perbandingan  antara  hasil  tertinggi  dan  terendah  lebih  besar  dari  2 yang 

dilaporkan hanya hasil yang terkecil.  

5. Jika  digunakan  dua  cawan  petri  (duplo)  per  pengenceran,  data  yang 

diambil  harus  dari  kedua  cawan  tersebut  tidak  boleh diambil  salah  satu 

meskipun  salah  satu  dari  cawan  duplo  tersebut  tidak memenuhi  syarat 

diantara 30 dan 300. 

2.1.5.5 Standar Perhitungan Koloni Bakteri 

 Perhitungan  jumlah  koloni  diperlukan  suatu  standar perhitungan.  

Standar  ini  berfungsi  untuk  melaporkan suatu  hasil  analisis mikrobiologi dan 

menjelaskan mengenai cara menghitung koloni pada cawan serta  cara  memilih  

data  yang  ada  untuk  menghitung  jumlah  koloni  didalam suatu contoh. Standar 

yang digunakan adalah “Standard Plate Count (SPC)“ (Fardiaz, 1992). 

 Menentukan  jumlah  bakteri  dapat  dilakukan  melalui penghitungan 

jumlah bakteri yang hidup (viable count). Penghitungan disebut  juga  sebagai  

standard  plate  count,  yang  didasarkan  pada asumsi  bahwa  setiap  sel  bakteri  

yang  hidup  dalam  suspensi  akan tumbuh  menjadi  satu  koloni setelah  

diinkubasi  dalam  media  biakan dengan lingkungan yang sesuai. Setelah masa 

inkubasi, jumlah koloni yang  tumbuh  dihitung  dan  merupakan  perkiraan  atau  

dugaan  dari jumlah bakteri dalam suspensi. Jumlah bakteri merupakan salah satu 

faktor penting untuk diketahui, karena dapat menentukan kinerja dari bakteri 

tersebut (Suriawiria, U, 2005). 
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2.2 Sumber Belajar Biologi 

 Menurut Mulyasa (2002: 48), sumber belajar dirumuskan sebagai segala 

sesuatu yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta didik 

dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar. 

 Menurut  Abdul  Majid  (2013:170),  sumber  belajar  merupakan berbagai  

bentuk  informasi  yang  disajikan  dalam  bentuk  media  dan  dapat digunakan  

siswa  sebagai  alat  bantu  belajar  untuk  melakukan  proses perubahan  tingkah  

laku.  Fatah  Syukur  (2008:93),  menambahkan  bahwa pada  dasarnya  sumber  

belajar yang  digunakan  dalam  pembelajaran merupakan suatu sistem terdiri dari 

sekumpulan bahan yang secara sengaja disusun atau dibuat agar memungkinkan 

siswa belajar secara mandiri. 

 AECT  (Association  of  Education  Communication  Teknology) melalui 

karyanya  “The  Definition  of  Educational  Teknology”, sebagaimana  dikutip 

Ahmad  Rohani (1995)  mengklasifikasikan  sumber  belajar menjai 6 macam: 

1) Message (pesan),  yaitu  informasi/ajaran  yang  diteruskan  oleh komponen 

lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Termasuk dalam  kelompok  

pesan  adalah  semua  bidang  studi/bahan pengajaran/mata  kuliah  yang  

diajarkan  kepada  peserta  didik  dan sebagainya. 

2) People (orang),  yakni  manusia  yang  bertindak  sebagai  penyimpan, 

pengolah  dan  penyaji  dan  penyaji  pesan.  Termasuk  kelompok  ini, 

misalnya, guru/dosen, tutor, peserta didik dan sebagainya. 
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3) Materials (bahan),  yaitu  perangkat  lunak  yang  mengandung  pesan untuk  

disajikan  melalui  penggunaan  alat/perangkat  ataupun  oleh dirinya  sendiri. 

Berbagai program  media termasuk kategori  materials, seperti transportasi, 

slide, film, audio, cideo, model, majalah, buku dan sebagainya. 

4) Device (alat),  yaitu  sesuatu  (perangkat  keras)  yang  digunakan  untuk 

menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya overhead 

proyektor,  slide,  Video  tape/recorder,  pesawat  radio/TV  dan sebagainya. 

5) Technique (Teknik),  yaitu  prosedur  atau  acuan  yang  dipersiapkan untuk  

penggunaan  bahan,  peralatan,  orang  lengkungan  yang menyampaiakan  

pesan,  misalnya  pengajaran  berprograma/modul, simulasi, demonstrasi, 

tanya jawab, CBSA dan sebagainya. 

6) Setting (lingkungan),  yaitu  situasi  atau  suasana  sekitar  dimana  pesan 

disampaikan.  Baik  lingkungan  fisik,  ruang  kelas,  gedung  sekolah, 

perpustakaan,  laboratorium,  taman,  lapangan  dan  sebagainya.  Juga 

lingkungan  non  fisik,  misalnya  su asana  belajar  itu  sendiri,  tenang, 

ramai, lelah dan sebagainya. 

 Sudjana dkk (2001) menjelaskan pembagian lain terhadap sumber belajar 

adalah sebagai berikut: 

a. Sumber belajar cetak; buku,  majalah,  ensiklopedi,  brosur,  koran, poster, 

denah dan lain-lain. 

b. Sumber belajar non cetak; film,  slide,  video,  model,  boneka,  audio, kaset, 

dan lain-lain. 
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c. Sumber belajar yang berupa fasilitas: auditorium, perpustakaan, ruang belajar, 

meja belajar individual (carrel), studio, lapangan oleh raga dan lain-lain. 

d. Sumber belajar yang  berupa  kegiatan,  wawancara,  kerja  kelompok, 

observasi, simulasi, permainan, dan lain-lain. 

e. Sumber belajar yang  berupa  lingkungan  dari  masyarakat,  taman, terminal 

dan lain-lain. 

 Daryanto (2010) menjelaskan bahwa tipe  atau  asal  usulnya  sumber  

belajar  dapat  dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: 

1) Sumber belajar yang  dirancang  (learning  resouces  by  design),  yaitu 

sumber  belajar  yang  memang  sengaja  dibuat  untuk  tujuan instruksional.  

Oleh  karena  itu  dasar  rancangannya  adalah  isi,  tujuan kurikulum dan ciri-

ciri siswa tertentu. Sumber belajar  jenis  ini sering disebut  sebagai  bahan  

instruksional.  Contoh:  bahan  pengajaran terprogram,  modul,  transparansi  

untuk  sajian  tertentu,  slide  untuk sajian  tertentu,  guru  bidang  studi,  film  

topik  ajaran  tertentu,  video topik khusus, komputer instruksional dan 

sebagainya. 

2) Sumber belajar yang  mudah tersedia, sehingga tinggal  memanfaatkan 

(learning resources by utilization) yaitu sumber belajar yang te lah ada untuk  

maksud  non-instruksional,  tetapi  dapat  dimanfaatkan  sebagai sumber 

belajar yang kualitasnya setingkat dengan sumber belajar jenis by design. 

Contoh: safari garden, kebun raya, taman nasional, musium bahari, musium 
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wayang, musium satria mandala, kebun binatang, buku biografi dan lain 

sebagainya. 

 Titik berat proses belajar mengajar adalah pada siswa sedang guru 

berfungsi sebagai penunjang atau stimulator. Dengan demikian maka peranan 

sumber belajar sangat penting karena menentukan keberhasilan belajar siswa 

(Iskandar, 2009). Ada beberapa fungsi sumber belajar dalam menjalankan proses 

pembelajaran menurut Iskandar (2009) adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan produktifitas 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. 

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; (b) penyajian informasi dan bahan secara lebih 

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

antara pembelajaran yang  bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang  

sifatnya kongkrit, (b) memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 

f. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan menyajikan 

informasi yang mampu menembus batas geografis. 

 Biologi adalah ilmu yang memiliki ciri menggunakan benda hidup sebagai  

obyek  studinya  (IGP  Surya  Darma,  dkk,  1997:5) dengan  demikian sumber  

belajar  biologi  tentunya  memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan sumber 

belajar lainnya. Suhardi (2007:5) menyatakan sumber belajar biologi adalah 

segala sesuatu, baik  benda  maupun  gejalanya  yang  dapat  dipergunakan  untuk 

memperoleh  pengalaman  dalam  rangka  pemecahan  permasalahan biologi 

tertentu. Keberadaan sumber belajar dapat memungkinkan dan memudahkan 

terjadinya proses belajar. Sumber belajar biologi dalam proses pembelajaran 

biologi dapat diperoleh di sekolah atau di luar sekolah. 

 Sumber belajar dalam pembelajaran biologi banyak digunakan salah 

satunya adalah poster yang merupakan sumber belajar berupa gambar dan tulisan 

berupa informasi yang menarik perhatian orang untuk melihat.  

 

2.2.1 Poster  

a. Pengertian Poster 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poster adalah plakat 

yang dipasang di tempat umum (berupa pengumuman, atau iklan). Selain itu ada 

poster yang berisi himbauan kepada masyarakat tentang suatu kegiatan. Ada juga 

poster yang berisi larangan untuk menghindari perbuatan tertentu. Dengan 
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demikian poster tidak saja penting untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu 

tetapi mampu untuk memengaruhi orang lain untuk mengikuti kegiatan/ program 

yang dapat dituangkan lewat poster. Pemasangannya bisa di kelas, di pohon, di 

tepi jalan dan di majalah. 

 Poster merupakan gabungan dari gambar dan tulisan ringkas dalam satu 

bidang gambar yang memiliki nilai-nilai estetis agar dapat menarik perhatian 

orang yang melihat. Poster berfungsi sebagai sarana penyalur informasi yang 

bersifat mengajak, memberi saran atau memperkenalkan sesuatu kepada orang 

lain. Poster merupakan gambar yang besar, yang memberi tekanan pada satu atau 

dua ide pokok, sehingga dapat dimengerti dengan melihatnya sepintas lalu. Poster 

tidak saja penting untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu tetapi dia mampu 

pula untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. 

Poster yang baik adalah poster yang segera dapat menangkap pandangan orang 

dan menanamkan kepadanya pesan yang terkandung dalam poster itu 

(Rahmaniati, 2015).    

b. Tujuan Poster 

 Tujuan pembuatan poster menurut Landa dalam Rakhmat Supriono (2010: 

166) yaitu: 

1) Menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami,  

2) Menciptakan disain yang seketika dapat dibaca dan dipahami,  

3) Menciptakan disain yangg mudah dibaca,  
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4) Menyajikan informasi yang penting yang dibutuhkan pembaca,  

5) Menyusun informasi dengan urutan yang mudah diikuti,  

6) Menyusun elemen visual secara hierarki dan menyatu,  

7) Menyusun elemen-elemen poster berdasarkan prinsip-prinsip desain grafis, 

8) Membuat desain yang sesuai dengan subjek, audiens, dan lingkungannya, 

9) Mengekspresikan spirit dari subjek atau pesan yang disampaikan. 

 

d. Manfaat Poster 

 Rahmaniati (2015) menjelaskan manfaat poster dalam proses pembelajaran 

antara lain sebagai berikut:  

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, 

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, 

3) Metode mengajar akan lebih lebih bervariasi sehingga peserta didik tidak 

bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, 

4) Peserta didik aktif dalam belajar dikelas.  

e. Jenis-jenis Poster 

 Rahmaniati (2015)  menjelaskan jenis poster ada 10 macam yaitu: 
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1) Poster Propoganda, tujuannya mengembalikan semangat pembeca atas 

perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan segala hal yang 

bermanfaat bagi kehidupan sosial. 

2) Poster Kampanye, tujuannya untuk mencari simpati masyarakat pada saat 

dilakukannya pemilihan umum atau untuk melakukan pencegahan atau 

bersifat larangan dalam sesuatu hal contoh larangan merokok. 

3) Poster Wanted, tujuanya memuat sayembara bagi masyarakat yang 

menemukan orang yang dicari orang lain. 

4) Poster Cheesecake, tujuanya untuk menarik perhatian publik terutama 

masyarakat muda yang sedang menggandrungi sesuatu. 

5) Poster Film, tujuannya mempopulerkan film-film yang sedang diproduksi 

dalam industri film 

6) Poster Buku Komik, tujuannya untuk mempopulerkan buku komik yang 

sempat mengalami masa kejayaan di era tahun 1960 an 

7) Poster Affirmation, tujuannya untuk memotivasi pembacanya dengan 

menggunakan katakata yang tertulis diposter tersebut biasanya mengenai 

kepemimpinan, kesempatan, dan lain sebagainya. 

8) Poster Riset atau Kegiatan Ilmiah, tujuannya untuk mempromosikan kegiaan 

riset atau kegiatan ilmiah. 
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9) Poster Kelas, jenis poster ini berasal dari Amerika yang digunakan untuk 

memotivasi siswa agar bisa belajar dengan baik dan termotivasi untuk 

mencapai cita-cita yang diharapkan. 

10) Poster Komersial, poster komersial tujuannya untuk mempromosikan sesuatu 

yang dibuat dengan budget tertentu dengan anggaran sales promosion. 

Contoh poster iklan di jalan raya.  

 

2.3 Penelitian yang Relevan 

 Perlakuan penambahan konsentrasi sari rimpang jahe (Zingiber officinale) 

dan lama perendaman mampu mempengaruhi pertumbuhan jumlah koloni bakteri 

pada ikan tongkol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi sari jahe yang digunakan maka semakin sedikit jumlah koloni bakteri. 

Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi sari jahe (Zingiber officinale), 

maka pertumbuhan bakteri akan semakin dihambat pertumbuhannya sehingga 

terjadi perbedaan hasil jumlah koloni bakteri pada ikan tongkol. Selain itu lama 

perendaman yang berbeda juga sangat mempengaruhi jumlah koloni bakteri pada 

ikan tongkol. Semakin lama perendaman ikan, bakteri yang masih ada pada ikan 

tongkol masih mampu beraktivitas meskipun diperlambat dan diminimalisir 

dengan adanya pemberian sari rimpang jahe sehingga jumlah koloni bakterinya 

juga semakin tinggi (Hijriy dkk, 2015). 

 Lengkuas merupakan salah satu tanaman yang diketahui dapat digunakan 

sebagai antibakteri. Senyawa aktif antibakteri yang terkandung dalam lengkuas 

adalah fenol yang terdapat dalam minyak atsiri. Dalam dunia kedokteran, senyawa 
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fenol telah lama dikenal sebagai antiseptik dan dipercaya memiliki daya 

antibakteri. Rimpang lengkuas mengandung minyak atsiri berwarna kuning 

kehijauan, kurang lebih 1%. Minyak atsiri pada umumnya dibagi menjadi dua 

komponen, yaitu golongan hidrokarbon dan hidrokarbon teroksigenasi. Menurut 

Heyne (1987) dalam Parwata (2008), senyawa-senyawa turunan hidrokarbon 

teroksigenasi memiliki daya antibakteri yang kuat. 

 Senyawa fenol berperan pada mekanisme pertahanan mikroorganisme. 

Pada konsentrasi rendah, fenol bekerja dengan merusak membran sel sehingga 

menyebabkan kebocoran sel. Pada konsentrasi tinggi, fenol dapat berkoagulasi 

dengan protein seluler dan menyebabkan membran sel menjadi tipis (Buchbaufr 

2003 dalam Parwata 2008). Aktivitas tersebut sangat efektif ketika bakteri dalam 

tahap pembelahan, di mana lapisan fosfolipid di sekeliling sel dalam kondisi 

sangat tipis sehingga fenol dapat dengan mudah berpenetrasi dan merusak isi sel. 

Adanya fenol mengakibatkan struktur tiga dimensi protein terganggu dan terbuka 

menjadi struktur acak tanpa merusak struktur kerangka kovalen protein. Hal ini 

mengakibatkan protein sel bakteri berubah sifat. Deret asam amino protein 

tersebut tetap utuh setelah berubah sifat, namun aktivitas biologisnya menjadi 

rusak sehingga protein tidak dapat melakukan fungsinya. 

 

2.4 Hipotesis   

1. Terdapat pengaruh pemberian berbagai konsentrasi campuran sari jahe 

(Zingiber officinale) dan lengkuas (Alpinia galanga) terhadap jumlah koloni 

bakteri ikan tuna (Thunnus sp). 



43 

 

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

galanga) yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri pada 

ikan tuna (Thunnus sp) adalah konsentrasi 12%.  

3. Hasil penelitian pengaruh berbagai onsentrasi campuran sari jahe (Zingiber 

officinale) dan lengkuas (Alpinia galanga) terhadap jumlah koloni bakteriikan 

tuna (Thunnus sp) sebagai sumber belajar biologu dalam bentuk poster.  
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2.5 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Ikan  segar akan membusuk 5–8 

jam setelah penangkapan. Daya 

tahan ikan yang  sangat  singkat  

ini  dipengaruhi  juga oleh  kadar  

air  pada  ikan  yang  sangat tinggi,  

yaitu  mencapai  80  %  berat  

ikan.  

 

Jahe dan lengkuas merupakan salah 

satu rempah-rempah yang 

mempunyai daya antimikroba untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri.  

 

Kandungan senyawa aktif pada jahe dan 

lengkuas  dapat diketahui sebagai 

antimikroba atau pengawet alami pada ikan 

dan daging untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri atau pembusukan.  

 

Penelitian terdahulu pada 

jahe dan lengkuas sebagai 

pengawet alami pada ikan 

dan daging sebagai 

alternatif pengawet lain.  

 

Uji Total Plate Count (TPC) 

 

Jumlah koloni bakteri pada sampel 

 


