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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Edible Film 

2.1.1. Definisi Edible Film 

Teknologi edible film dan pelapisan (coating) merupakan alternatif baru 

dalam bidang pengemasan produk makanan dan komoditi pertanian. Edible film 

telah dikembangkan selama 10 tahun terakhir ini sebagai pengganti bahan 

pengemas sintetis (nondegradable) seperti polyethylene, polypropylene, 

polyvinylchloride yang menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, karena tidak 

dapat terdegradasi secara biologis (Robertson, 1992 dalam Setyorini, 2007). 

Edible film merupakan suatu lapisan tipis, terbuat dari bahan yang bersifat 

hidrokoloid dari protein maupun karbohidrat serta lemak atau campurannya serta 

dapat memberikan efek pengawetan karena dapat memberi perlindungan terhadap 

oksigen, mengurangi penguapan air, memperbaiki penampilan produk serta dapat 

digunakan sebagai pembawa senyawa antioksidan atau antibakteri yang dapat 

melindungi produk terhadap proses oksidasi lemak serta menghambat pertumbuhan 

mikroba (Amaliya, 2014). 

Film sebagai pengemasan (edible packaging) pada dasarnya dibagi atas tiga 

bentuk pengemasan yaitu: 

1. Edible film merupakan bahan pengemas yang telah dibentuk terlebih dahulu 

berupa lapisan tipis (film) sebelum digunakan untuk mengemas produk pangan 
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2. Edible coating merupakan pengemas yang dibentuk langsung pada produk dan 

bahan pangan 

3. Enkapsulasi yaitu suatu aplikasi yang ditujukan untuk membawa komponen-

komponen bahan tambahan makanan tertentu untuk meningkatkan penanganan 

terhadap suatu produk pangan sesuai dengan yang diinginkan (Aprilia, 2014). 

 

2.1.2. Fungsi Edible Film 

Pengemasan edible film untuk pengemasan produk-produk pangan seperti 

sosis, buah-buahan dan sayuran segar dapat memperlambat penurunan mutu karena 

edible film dapat berfungsi sebagai penahan difusi gas oksigen, karbondioksida, dan 

uap air serta komponen flavor, sehingga mampu menciptakan kondisi atmosfir 

internal yang sesuai dengan kebutuhan produk yang dikemas. Keuntungan 

penggunaan edible film untuk kemasan bahan pangan adalah untuk memperpanjang 

umur simpan produk serta tidak mencemari lingkungan karena edible film ini dapat 

dimakan bersama produk yang dikemasnya (Julianti, 2006). 

Beberapa keuntungan penggunaan edible film dibandingkan dengan 

pengemas tradisional dan pengemas sintetik antara lain: 

1. Dapat dikonsumsi dengan produk yang dikemas dan tidak menimbulkan efek 

beracun. 

2. Jika edible film tidak turut dikonsumsi dapat memberikan kontribusi yang baik 

pada lingkungan, karena dapat didaur ulang secara biologis (dapat 

didegradasi). 
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3. Dapat meningkatkan sifat organoleptik pada beberapa komponen makanan 

seperti flavor, warna, dan kemanisan. 

4. Dalam edible film dapat ditambahkan bahan tambahan yang bergizi untuk 

meningkatkan kualitas edible film. 

5. Dapat diaplikasikan antar bagian makanan maupun pada permukaan makanan. 

6. Bahan-bahan untuk membuat edible film murah dan teknologi pembuatannya 

sederhana (Guilbert dan Biquet, 1990, dalam Handayani, 2005). 

Beberapa aplikasi edible film sebagai pelapis pada produk makanan dari 

beberapa industri makanan yang umum digunakan antara lain: 

1. Pelapis untuk makanan yang mengandung lemak, untuk memperpanjang umur 

simpan, menghambat oksidasi dan rancidity. 

2. Pelapis produk kacang, untuk mencegah migrasi minyak serta melapisinya 

seperti kacang dalam coklat. 

3. Pelapis produk makanan yang mudah patah seperti sereal, flake, dan produk-

produk freeze-dried, untuk meningkatkan integritas  struktur. 

4. Pelapis produk segar seperti buah, sayur untuk memperpanjang umur simpan, 

menghambat laju respirasi dan perubahan warna. 

5. Pelapis pada cookies, permen, ice cream untuk menghambat aktivitas air dan 

mempertahankan kerenyahan. 

6. Sebagai bumbu perekat dalam makanan ringan. 

7. Pelapis pada makanan beku, untuk menghambat oksidasi, memperlambat 

migrasi uap air, dan mencegah perubahan aroma dan warna (Handayani, 2005). 
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2.1.3. Komponen-Komponen Edible Film 

Komponen yang digunakan untuk membuat edible film terbagi kedalam tiga 

kategori yaitu: hidrokoloid (seperti protein, polisakarida dan alginat), lemak (seperti 

asam lemak, aclyglycerol, dan lilin), dan komposit yang terdiri dari dua atau tiga 

bahan (Murni, 2013). Menurut (Koswara, dkk, 2002 dalam Siswanti, 2008) pada 

umumnya sifat dari hidrokoloid sangat baik sehingga potensial untuk dijadikan 

edible film. Sifat film hidrokoloid umumnya mudah larut dalam air sehingga 

menguntungkan dalam pemakaiannya. Hidrokoloid termasuk dalam protein dan 

polisakarida. Selulosa dan turunannya merupakan sumber daya organik yang 

memiliki sifat mekanik yang baik untuk pembuatan film yang sangat efisien sebagai 

barrier terhadap oksigen dan hidrokarbon dan bersifat barrier terhadap uap air. 

Edible film yang dibuat dari hidrokoloid mempunyai kelebihan diantaranya 

untuk melindungi produk terhadap oksigen, karbondioksida dan lipid serta 

meningkatkan kekuatan fisik. Kelemahan film dari karbohidrat adalah tingkat 

ketahanan terhadap uap air sangat rendah akibat sifat hidrofiliknya, sedangkan film 

dari protein sangat dipengaruhi oleh perubahan pH. Edible film dari lipid 

mempunyai kelebihan yaitu baik digunakan untuk melindungi penguapan air atau 

sebagai bahan pelapis untuk mengoles produk konfeksioneri, sedangkan 

kekurangannya yaitu kegunaan dalam bentuk murni sebagai film terbatas karena 

kekurangan integritas dan ketahanannya. Edible film dari komposit (gabungan 

hidrokoloid dan lipid) dapat meningkatkan kelebihan dari film hidrokoloid dan lipid 

serta mengurangi kelemahannya (Krisna, 2011). 
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2.1.4. Edible Film dari Pati 

Komponen pati yang berperan dalam pembuatan edible film adalah amilosa 

karena struktur amilosa memungkinkan pembuatan ikatan hidrogen dengan 

molekul tetangganya dan selama pemanasan mampu membentuk jaringan tiga 

dimensi yang dapat merangkap air untuk menghasilkan gel yang kuat. Amilopektin 

yang terkandung dalam granula pati tidak memiliki kemampuan membentuk 

jaringan tiga dimensi seperti amilosa karena cabang-cabangnya menghalangi 

pendekatan ikatan hidrogen sehingga menyulitkan pembentukan jaringan tiga 

dimensi (Amrinasih, 2000, dalam Setyorini, 2007). Oleh karena itu pemilihan pati 

yang digunakan untuk pembuatan film ditentukan oleh kadar amilosa dalam sumber 

pati. Pada umumnya pati dalam bentuk mentah hanya mengandung amilosa 18-

30%. Pati tersebut memiliki sifat yang mudah terhidrasi, mengembang cepat pecah, 

mudah kehilangan viskositas dan menghasilkan bodi yang lemah (Krochta, dkk, 

1994, dalam Setyorini, 2007). Untuk memperbaiki sifat pati tersebut sering 

dilakukan penambahan komponen tertentu untuk memodifikasi struktur kimia pati 

sehingga dapat meningkatkan kualitasnya khususnya untuk pembuatan edible film 

(Setyorini, 2007). 

 

2.2. Karakterisasi Edible Film 

2.2.1. Sifat Fisik 

a. Ketebalan Edible Film 

Menurut (Mc Hugh, 1993 dalam Nugroho, 2013) ketebalan merupakan 

sifat fisik yang akan mempengaruhi laju transmisi uap air, gas dan 
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senyawa volatil serta sifat-sifat lainnya seperti tensile strength dan 

elongation. Faktor yang dapat mempengaruhi ketebalan edible film adalah 

konsentrasi padatan terlarut pada larutan pembentuk film dan ukuran pelat 

pencetak. Semakin tinggi konsentrasi padatan terlarut, maka ketebalan film 

akan meningkat. Sebagai kemasan, semakin tebal edible film maka 

kemampuan penahannya semakin besar, sehingga umur simpan produk 

akan semakin panjang 

b. Kadar Air Edible Film 

Kadar air merupakan salah satu sifat fisik dari bahan yang menunjukkan 

banyaknya air yang terkandung di dalam bahan. Kadar air biasanya 

dinyatakan dengan presentase berat air terhadap bahan basah atau dalam 

gram air untuk setiap 100 gram bahan yang disebut dengan kadar air basis 

basah (bb). Berat bahan kering atau padatan adalah berat bahan setelah 

mengalami pemanasan beberapa waktu tertentu sehingga beratnya tetap 

atau konstan (Hani, 2012). 

 

2.2.2. Sifat Mekanik 

a. Perpanjangan Edible Film 

Elongasi atau perpanjangan edible film menunjukkan tingkat panjang 

film ketika ditarik sampai putus. Elongasi berkaitan dengan elastisitas edible 

film. Semakin besar nilai elongasi edible film maka semakin elastis pula 

edible film tersebut (Prayoga, 2015). 
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b. Kekuatan Peregangan Edible Film atau Tensile Strength 

Tensile Strength adalah ukuran untuk kekuatan film secara spesifik, 

merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai film tetap 

bertahan sebelum putus/sobek (Krochta and Mulder-johnston, 1997). 

Pengukuran ini untuk mengetahui besarnya gaya yang diperlukan untuk 

mencapai tarikan maksimum pada setiap luas area film. Sifat tensile strength 

tergantung pada konsentrasi dan jenis bahan penyusun edible film terutama 

sifat kohesi struktural (Aprilia, 2014). 

 

2.3. Tinjauan Jahe Merah (Zingiber officinale Rosc.) 

2.3.1. Klasifikasi dan Morfologi Jahe Merah (Zingiber officinale Rosc.) 

Jahe merah merupakan tumbuhan liar dan tidak berkayu yang termasuk 

dalam tanaman dengan famili Zingiberaceae. Taksonomi dari tanaman ini adalah 

sebagai berikut (Tjitrosoepomo, 1991 dalam Saputri, 2011): 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae 

Genus  : Zingiber 

Spesies : Zingiber officinale Rosc. 
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Gambar 2.1. Jahe Merah (Zingiber officinale Rosc.) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

Batang jahe merah berbentuk bulat kecil, berwarna hijau kemerahan, dan 

agak keras karena diselubungi oleh pelepah daun. Tinggi tanaman mencapai 34,18 

– 62,28 cm. Daun tersusun berselang-seling secara teratur dan memiliki warna yang 

lebih hijau (gelap) dibandingkan dengan kedua tipe lainnya. Permukaan daun 

bagian atas berwarna hijau muda dibandingkan dengan bagian bawahnya.   

Rimpang jahe berwarna merah hingga jingga muda. Ukuran rimpang pada 

jahe merah lebih kecil dibandingkan dengan kedua jenis jahe lain yakni panjang 

rimpang 12,33 – 12,6 cm, tinggi mencapai 5,86 – 7,03 cm, dan berat rata-rata 0,29 

– 1,17 kg. Akar berserat agak kasar dengan panjang 17,03 – 24,06 cm dan diameter 

akar mencapai 5,36 – 5,46 mm. Jahe merah memiliki aroma yang tajam dan rasanya 

sangat pedas (Tim Lentera, 2004).  

 

2.3.2. Kandungan Kimia Jahe Merah (Zingiber officinale Rosc.) 

Minyak esensial merupakan minyak volatil hasil metabolisme sekunder 

tumbuhan yang diperoleh dari bagian tumbuhan seperti bunga, daun, biji, kulit 

kayu, buah-buahan dan akar atau rimpang. Minyak esensial diketahui mengandung 

campuran berbagai senyawa yaitu, terpenoid, alkohol, aseton, fenolik, asam, 
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aldehid, dan ester, yang umumnya digunakan sebagai pemberi aroma pada pangan, 

kosmetika, atau sebagai komponen fungsional pada produk farmasi (Tajkarimi dkk, 

2010). 

Secara umum komponen senyawa kimia yang terkandung dalam jahe terdiri 

dari minyak menguap (volatile oil), minyak tidak menguap (nonvolatile oil) dan 

pati. Minyak atsiri termasuk jenis minyak menguap dan merupakan suatu 

komponen yang memberi bau khas. Kandungan minyak tidak menguap disebut 

oleoresin, yakni suatu komponen yang memberikan rasa pahit dan pedas (Putri, 

2014). Menurut Sari (2013) kandungan senyawa metabolit sekunder pada tanaman 

jahe-jahean terutama dari golongan flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak atsiri. 

Ekstrak segar rimpang jahe-jahean mengandung beberapa komponen 

minyak atsiri yang tersusun dari α-pinena, kamfena, kariofilena, β-pinena, α-

farnesena, sineol, dl-kamfor, isokariofilena, kariofilena-oksida, dan germakron 

yang dapat menghasilkan antimikroba untuk menghambat pertumbuhan mikroba 

(Mulyani, 2010 dalam Sari, 2013). 

Menurut (Hariana, 2002 dalam Putri, 2014) kandungan oleoresin jahe 

berbeda-beda. Oleoresin jahe bias mencapai 3% tergantung jenis jahe yang 

bersangkutan. Jahe merah rasa pedasnya tinggi disebabkan kandungan oleoresinnya 

lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jahe lainnya. 

Senyawa dari jahe mempunyai aktivitas sebagai antimikroba adalah minyak 

atsiri, terdiri atas senyawa-senyawa aktif sebagai berikut: β-bisabolene, β-

farnesense, sesquiphelandrene, zingiberen, zingeron, oleoresin, kamfena, limonen, 

borneol, sineol, sitral, zingiberal, felandren, vitamin A, B, dan C, serta senyawa-
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senyawa flavonoid dan polifenol. Senyawa aktif tersebut mengandung senyawa 

fenol yang bekerja  dengan cara merusak membran plasma sel bakteri dan 

mengganggu proses koagulasi sel bakteri (Astuti, 2000 dalam Hanief, 2013). 

Penyusun utama dari oleoresin jahe adalah senyawa turunan fenol seperti 

gingerol dan shogaol yang dapat digunakan sebagai senyawa antimikroba (Putri, 

2014). Rimpang jahe merah mengandung gingerol yang memiliki aktivitas 

antimikroba. Senyawa metabolit sekunder tersebut dapat menghambat 

pertumbuhan patogen yang merugikan kehidupan manusia, diantaranya bakteri 

Escherrichia coli dan Bacillus subtilis, serta beberapa mikroba lainnya (Handrianto, 

2016). Gingerol merupakan senyawa turunan fenol yang berinteraksi dengan sel 

bakteri melalui proses adsorbsi dengan melibatkan ikatan hidrogen (Megasari, 

2015). 

 

2.4. Tinjauan Bakteri  

2.4.1. Bakteri 

Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang panjangnya beberapa 

mikrometer dan memiliki morfologi dari berupa tongkat (basil), kokus sampai 

bentuk spiral. Bakteri hidup di tanah permukaan bumi, di perairan air panas, air 

laut, di bawah permukaan tanah dan ada yang dapat berkembang pada sampah zat 

radioaktif (Subandi, 2010). Ukuran bakteri bervariasi baik penampang maupun 

panjangnya, tetapi pada umumnya penampang bakteri adalah sekitar 0,7 – 1,5 µm 

dan panjangnya sekitar 1 – 6 µm (Jawa, 2001 dalam Nuraina, 2015). 
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Bakteri dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu Gram positif dan Gram negatif. 

Bakteri yang berwarna ungu dengan pewarnaan Gram, disebut bakteri Gram positif, 

sedangkan yang berwarna merah disebut dengan Gram negatif. Sifat Gram positif 

ataupun Gram negatif dari suatu jenis bakteri adalah tetap dan turun-temurun 

(Entjang, 2003). 

 

2.4.2. Tinjauan Escherichia coli 

Sistematika bakteri Escherichia coli adalah sebagai berikut (Nuraina, 2015): 

Filum  : Thallophyta 

Kelas  : Syzomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Famili  : Enterobacterianceae 

Genus  : Escherichia 

Spesies : Escherichia coli  

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang, bersifat 

fakultatif aerob dan mampu tumbuh baik pada media sederhana. Bakteri ini dapat 

melakukan fermentasi laktosa dan fermentasi glukosa, serta menghasilkan gas 

(Entjang, 2003). Bakteri Escherichia coli berada dalam saluran pencernaan hewan 

dan manusia karena secara alamiah Escherichia coli merupakan salah satu 

penghuni tubuh. Penyebaran Escherichia coli dapat terjadi dengan cara kontak 

langsung (bersentuhan, berjabatan tangan, dan sebagainya) kemudian diteruskan 

melalui mulut, namun Escherichia coli pun dapat ditemukan tersebar di alam 
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sekitar kita. Penyebaran secara pasif dapat terjadi melalui makanan atau minuman 

(Melliawati, 2009 dalam Nuraina, 2015). 

 
Gambar 2.2. Bakteri Escherichia coli 

(Sumber: https://www.cdc.gov/ecoli/) 

 

2.4.3. Antimikroba 

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk 

memberantas/membasmi infeksi mikroba, khususnya yang merugikan manusia. 

Antimikroba adalah obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada 

manusia. Sedang antibiotika adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme (khususnya dihasilkan oleh fungi) atau dihasilkan secara sintetik 

yang dapat membunuh atau menghambat perkembangan bakteri dan organisme lain 

(Munaf, 1994 dalam Utami, 2012). Sedangkan definisi antimikroba menurut 

Entjang (2003) adalah zat kimia yang dihasilkan oleh suatu mikroba yang memiliki 

khasiat antimikrobial.  

 

2.4.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerja Zat Antimikroba 

Kerja aktivitas zat antimikroba dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kerja antimikroba adalah sebagai berikut : 
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1. Konsentrasi bahan, setiap mikroorganisme memiliki kebutuhan konsentrasi 

yang berbeda dalam menghambat atau membunuh mikroorganisme itu sendiri  

(Pelczar dan Chan, 1996). 

2. Waktu, setiap mikroorganisme memerlukan waktu yang berbeda-beda ketika 

dipaparkan terhadap suatu senyawa antimikroba untuk dapat menghambat atau 

mematikannya (Pelczar dan Chan, 1996). 

3. pH, konsentrasi ion hidrogen mempengaruhi peranan bakterisida dengan cara 

mempengaruhi organisme dan bahan kimia dalam bakterisida tersebut.  

4. Temperatur, pembunuhan bakteri oleh bahan kimia akan meningkat dengan 

suatu peningkatan temperatur. Suhu mempengaruhi aktivitas dan 

perkembangan mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme memiliki daya 

tahan pada suhu-suhu tertentu.  

5. Sifat organisme. Kemampuan suatu bahan antimikroba dalam membunuh atau 

menghambat bergantung pada komponen organisme yang diuji dengan bahan 

tersebut. 

(Hamdiyanti, - Jurnal perkuliahan). 

 

2.4.5. Mekanisme Kerja Zat Antimikroba 

Menurut Sudigdoadi (2015) secara umum mekanisme kerja zat antimikroba 

pada sel bakteri dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu: 

1. Menghambat sintesis dinding sel bakteri 

Tempat kerja antimikroba pada dinding sel bakteri yaitu pada lapisan 

peptidoglikan. Lapisan berfungsi dalam mempertahankan kehidupan bakteri 
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dari lingkungan yang hipotonik, sehingga kerusakan atau hilangnya lapisan ini 

akan menyebabkan hilangnya kekakuan dinding sel dan akan mengakibatkan 

kematian. Beberapa jenis antimikroba bersifat inhibitor selektif terhadap 

sintesis dinding sel bakteri yang aktif pada bakteri dalam fase pertumbuhan 

dengan cara mengaktivasi enzim-enzim litik yang akan menyebabkan lisis 

bakteri. Sedangkan beberapa antimikroba yang lain menghambat pada tahap 

awal pada sintesis peptidoglikan  

2. Menghambat fungsi membran plasma 

Sitoplasma pada sel-sel hidup, berikatan dengan membran sitoplasma yang 

berperan di dalam pembatas permeabilitas selektif, berfungsi di dalam 

transport aktif dan mengontrol komposisi internal dari sel. Apabila fungsi 

integritas membran sel ini terganggu maka ion dan makromolekul akan keluar 

dari sel dan akan menghasilkan kerusakan dan kematian sel.  

3. Menghambat sintesis asam nukleat  

Antimikroba menghambat pertumbuhan bakteri melalui pengikatan pada 

DNA-dependent RNA-polymerase. Rantai polipeptida dari enzim polymerase 

melekat pada faktor yang menunjukkan spesifitas di dalam pengenalan letak 

promoter dalam proses transkripsi DNA. Senyawa antimikroba berikatan 

secara nonkovalen dan kuat pada submit RNA polymerase dan mempengaruhi 

proses inisiasi secara spesifik sehingga mengakibatkan hambatan pada sintesis 

RNA bakteri.  
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4. Menghambat sintesis protein  

Suatu sel dapat hidup apabila molekul-molekul protein dan asam nukleat 

dalam sel dalam keadaan alamiahnya. Terjadinya denaturasi protein dan asam 

nukleat dapat merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu tinggi dan 

konsentrasi pekat dari beberapa zat kimia dapat mengakibatkan koagulasi 

ireversibel komponen sel yang mendukung kehidupan suatu sel. 

5. Menghambat metabolisme folat 

Antimikroba mempengaruhi metabolisme folat melalui penghambatan 

kompetitif biosintesis tetrahidrofolat yang bekerja sebagai pembawa satu 

fragmen karbon yang diperlukan untuk sintesis DNA, RNA, dan protein 

dinding sel. 

 

2.4.6. Mekanisme Kerja Zat Antimikroba pada Jahe Merah 

Jahe merah merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai zat 

antimikroba alami. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe merah dapat 

menghambat dan membunuh bakteri patogen dan perusak pangan, seperti bakteri 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Candida 

albicans, Klebsiella pneumonia, Bacillus cereus, Salmonella typhimurium, dan 

Pseudomonas aeruginosa. Hal tersebut dikarenakan jahe merah memiliki 

kandungan senyawa metabolik sekunder yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri, yaitu minyak atsiri dan senyawa turunan fenol (Sari, 2013). 

Kandungan minyak atsiri pada jahe merah berperan untuk menghambat 

atau mematikan pertumbuhan mikroba dengan mengganggu proses terbentuknya 
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dinding sel, sehingga dinding sel tersebut tidak berbentuk atau terbentuk tetapi tidak 

sempurna (Ajizah, 2004). Flavonoid yang merupakan turunan fenol berinteraksi 

dengan sel mikroba sehingga terbentuk komplek fenolprotein, diikuti penetrasi 

fenol ke dalam sel dan menyebabkan koagulasi protein dan sel membran mengalami 

lisis (Hertiani dkk, 2003). 

 

2.5. Tinjauan Bahan Ajar 

2.5.1. Bahan Ajar Biologi 

Biologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang makhluk 

hidup dan lingkungannya. Dalam mempelajari biologi diperlukan suatu bahan ajar 

untuk mempermudah siswa dalam memperoleh informasi yang dibutuhkannya. 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang 

disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan 

dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran (Prastowo, 2011). Bahan 

tersebut merupakan materi pelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran, dapat berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis (Bellawati, 

2007). 

 

2.5.2. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Bahan Ajar 

Tujuan disusunnya bahan ajar yaitu untuk menyediakan bahan ajar yang 

sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan 

kebutuhan dan latar belakang siswa, untuk membantu siswa mendapatkan alternatif 
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bahan ajar di samping buku-buku teks yang sulit didapatkan, serta untuk 

memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (Depdiknas, 2008). 

Beberapa manfaat yang diperoleh guru dengan menyusun bahan ajar, yaitu 

bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan 

berbagai referensi, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengalaman 

guru dalam menulis bahan ajar, dan dapat membangun komunikasi yang efektif 

antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Di samping itu, siswa juga 

mendapatkan manfaat dengan adanya bahan ajar yang mumpuni, yaitu kegiatan 

pembelejaran akan menjadi lebih menarik. Siswa juga lebih banyak mendapatkan 

kesempatan untuk belajar mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap 

kehadiran guru. Selain itu, siswa juga mendapat kemudahan dalam mepelajari 

setiap kompetensi yang harus dikuasai (Depdiknas, 2008). 

 

2.5.3. Jenis Bahan Ajar 

Menurut Bellawati (2007) bahan ajar dikelompokkan ke dalam tiga 

kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar display, noncetak, dan cetak. 

a. Bahan Ajar Display 

Pada umumnya bahan ajar display digunakan oleh guru pada saat 

menyampaikan informasi kepada siswa di depan kelas. Jenis bahan ajar display di 

antaranya flipchart, adhesive, chart, poster, peta, foto, dan realita. 

b. Bahan Ajar Noncetak 

Bahan ajar noncetak merupakan bahan ajar yang beberapa penggunaannya 

membutuhkan alat bantu yang berbasis media elektronik. Beberapa bahan ajar 
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tersebut di antaranya OHT (Overheadtransparancies), Audio, Video, Slide, dan 

Computer Based Material. 

c. Bahan Ajar Cetak 

Bahan ajar cetak merupakan sejumlah bahan yang digunakan dalam kertas, yang 

dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Bahan 

ajar cetak merupakan media yang paling mudah diperoleh dan lebih standar 

dibanding program komputer dan masih menjadi media utama dalam pembelajaran 

di sekolah. Kategori bahan ajar cetak di antaranya modul, handout, lembar kerja 

siswa. 

 

2.5.4. Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Menurut Suhardi dalam Munajah (2015) sumber belajar biologi adalah 

segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam 

rangka pemecahan permasalahan biologi tertentu. Pemanfaatan hasil penelititan 

sebagai sumber belajar biologi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Kejelasan Potensi 

Kejelasan potensi suatu objek ditentukan oleh ketersediaan objek dan 

permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan konsep-

konsep dari hasil penelitian yang harus dicapai dalam kurikulum. 

b. Kesesuaian dengan Tujuan Belajar 

Kesesuaian yang dimaksud adalah hasil penelitian dengan Kompetensi Dasar 

(KD) yang tercantum. 
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c. Kejelasan Sasaran 

Sasaran kejelasan penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian. 

d. Kejelasan Informasi yang Dapat Diungkap 

Kejelasan informasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu 

proses dan produk penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum. 

e. Kejelasan Pedoman Eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi yang diperlukan dalam prosedur kerja selama 

melaksanakan penelitian yang meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan 

bahan, cara kerja, pengolahan data dan penarikan kesimpulan 

f. Kejelasan Perolehan yang Diharapkan 

Kejelasan perolehan yang diharapkan kejelasan hasil berupa proses dan produk 

penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber belajar berdasar aspek-aspek 

dalam tujuan belajar biologi yang meliputi perolehan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Dalam hal ini, peneliti akan membuat lembar kerja peserta didik dengan 

memenuhi aspek di atas kemudian mengaitkan hasil penelitian pada materi zat 

adiktif pada makanan. 

 

2.5.5. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu bahan ajar 

berbentuk cetak. LKPD adalah lembar kegiatan yang berisi petunjuk atau langkah-

langkah dalam menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa pada saat 

proses pembelajaran (Safitri, 2015). Dalam panduan pengembangan bahan ajar 
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Depdiknas (2008) dijelaskan bahwa lembar kerja peserta didik merupakan 

lembaran-lembaran yang berisi tugas siswa berupa petunjuk dan langkah-langkah 

menyelesaikan tugas. Tugas yang diberikan harus sesuai dengan kompetensi dasar 

yang akan dicapai. 

 Menurut Darmodjo (1992) LKPD adalah sarana pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh guru dalam meningkatkan peran serta peserta didik dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Sedangkan menurut Trianto (2010) lembar kegiatan 

peserta didik adalah panduan siswa dalam melakukan kegiatan observasi atau 

pemecahan masalah. LKPD dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan 

aspek kognitif maupun aspek pembelajaran yang lain, dalam bentuk panduan 

eksperimen maupun demonstrasi, seperti petunjuk praktikum, materi diskusi, teka-

teki silang, dan soal-soal latihan. 

 

2.5.6. Fungsi LKPD 

Menurut Prastowo (2011), LKPD memiliki setidaknya empat fungsi dalam 

proses pembelajaran, yaitu: 

1. Sebagai bahan ajar yang dapat meminimalkan peran pendidik namun lebih 

mengaktifkan peran peserta didik 

2. Sebagai bahan ajar yang dapat mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi pelajaran yang diberikan 

3. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan banyak memiliki tugas untuk berlatih 

4. Sebagai bahan ajar yang dapat memudahkan guru dan peserta didik dalam 

proses pembelajaran  
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2.5.7. Syarat Penyusunan LKPD 

Menurut Slamet (2003) keberhasilan suatu pembelajaran dapat dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu faktor internal berupa kemampuan siswa dan faktor eksternal 

berupa pendekatan pembelajaran. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat 

dilakukan yaitu dengan menggunakan lembar kerja peserta didik (LKPD). LKPD 

memiliki cara penyajian materi pelajaran yang ringkas, mudah dipahami peserta 

didik, dan kegiatan yang melibatkan peserta didik secara aktif, seperti latihan soal, 

diskusi, dan percobaan sederhana. LKPD yang berkualitas baik yang dapat 

digunakan sebagai bahan pendekatan pembelajaran. Menurut (Darmodjo dan 

Kaligis, 1992, dalam Salirawati, 2015) LKPD dapat dikatakan berkualitas baik jika 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Syarat-syarat Didaktik 

LKPD sebagai sarana berlangsungnya proses belajar mengajar harus 

memenuhi syarat belajar mengajar yang efektif. LKPD harus bersifat universal 

sehingga dapat digunakan oleh seluruh peserta didik yang masing-masing memiliki 

perbedaan individual. LKPD lebih menekankan pada proses penemuan konsep 

dengan variasi stimulus kepada peserta didik melalui berbagai media dan kegiatan 

siswa, serta dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, 

moral, dan estetika pada diri siswa.  

2. Syarat-syarat Konstruksi 

Syarat konstruksi merupakan syarat yang berhubungan dengan penggunaan 

bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesulitan, dan kejelasan LKPD. Bahasa 

yang digunakan harus sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kalimat 
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yang digunakan adalah kalimat yang sederhana, pendek, dan struktur kalimat yang 

jelas. Tata urutan materi pada LKPD mengacu pada buku sumber belajar peserta 

didik. LKPD hendaknya menggunakan ilustrasi gambar yang lebih banyak daripada 

kata-kata dan menyediakan kolom jawaban yang cukup untuk memberikan 

keleluasaan pada siswa dalam menuliskan jawaban. 

3. Syarat-syarat Teknis 

Syarat teknis merupakan syarat yang berhubungan dengan tata cara penulisan 

LKPD. Tulisan LKPD menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf 

latin. Topik LKPD ditulis dengan huruf tebal dan font huruf yang lebih besar.  

 

2.5.8. Tahap-Tahap Penyusunan LKPD 

Terdapat empat tahap dalam penyusunan LKPD menurut Yunitasari (2013), 

yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis kurikulum 

Menetukan materi yang memerlukan bahan ajar tambahan berupa LKPD. 

Penentuan materi dapat dilakukan dengan cara menganalisis SK, KD, dan 

indikator yang sesuai.  

2. Penyusunan peta kebutuhan LKPD 

Peta kebutuhan LKPD diperlukan untuk menentukan jumlah LKPD yang akan 

disusun dengan menyesuaikan materi yang sudah ditentukan, serta 

mengurutkan materi untuk menentukan prioritas penulisan. 
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3. Penentuan judul LKPD 

Judul LKPD disesuaikan dengan Kompetensi Dasar dan Materi Pokok yang 

tercantum pada LKPD tersebut. 

4. Penulisan LKPD 

Penulisan LKPD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Perumusan KD 

Perumusan Kompetensi Dasar berdasarkan Standar Kompetensi pada 

kurikulum yang digunakan, serta disesuaikan dengan Materi Pokok guna 

merumuskan indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. 

b. Penentuan alat penilaian 

Penilaian dilakukan berdasarkan penguasaan kompetensi dasar dengan 

melihat proses dan hasil kerja peserta didik. 

c. Penyusunan materi 

Gambaran umum atau ruang lingkup substansi yang akan dipelajari dapat 

dijadikan sebagai materi pendukung pada LKPD. Materi dapat diambil dari 

berbagai sumber seperti buku, majalah, artikel, atau jurnal hasil penelitian.  

d. Struktur LKPD 

Terdapat 6 struktur utama yang harus dimuat dalam LKPD, yaitu: 1) judul; 

2) petunjuk belajar; 3) kompetensi dasar atau materi pokok; 4) informasi 

pendukung; 5) kegiatan siswa atau langkah kerja; 6) penilaian.  
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2.6. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.3. Bagan Kerangka Konsep  
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2.7. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka, maka dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh berbagai konsentrasi sari jahe merah (Zingiber officinale

Rosc) yang dicampur sebagai edible film terhadap diameter zona hambat

bakteri Escherichia coli.

2. Terdapat konsentrasi sari jahe merah (Zingiber officinale Rosc.) yang

dicampur sebagai edible film yang berpengaruh paling baik terhadap

diameter zona hambat bakteri Escherichia coli.




