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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pangan  adalah  segala  sesuatu  yang berasal  dari sumber hayati dan  air, 

baik  yang diolah  maupun  yang  tidak  diolah,  yang diperuntukkan  sebagai  

makanan  atau minuman  bagi  konsumsi  manusia,  termasuk bahan tambahan 

pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses 

penyerapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman  

(Mahendradatta, 2007). Menurut Kemenkes, (2011) tentang keamananan pangan 

yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan 

pasal 1 ayat 5 adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan 

dari kemungkinan cemaran kimia, biologis dan benda lain yang dapat mengganggu, 

merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 

Direktorat Survei dan Penyuluhan Keamanan Pangan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) menunjukkan terjadi 128 

kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di Indonesia. Dari  jumlah tersebut, 

38 KLB atau 29,69 % diakibatkan cemaran mikroba, sedangkan 19 KLB atau 14,84 

% akibat cemaran bahan kimia. Sumber makanan yang disebut Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ini 

kebanyakan tercemar mikroba 66 % pada 2012 dan mengalami peningkatan 

menjadi 76 % pada 2013 (BPOM, 2009). 
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 Pencemaran yang diakibatkan dari berbagai sumber, mengakibatkan 

makanan tidak layak untuk dikonsumsi. Makanan bias yang tercemar karena 

cemaran aflatoksin, cemaran mikroba, cemaran dari wadah makanan, tercemar 

akibat kesalahan dalam pengolahan, dan  cemaran seperti pencemaran udara berupa 

polusi yang mengandung banyak partikel yang berbahaya. Di antara sumber polutan 

tersebut, kendaraan bermotor merupakan sumber polutan terbesar.  Kota besar 

menyumbang 98 % polutan udara berasal dari kendaraan bermotor (Santi, 2001). 

Jalan raya kabupaten Tuban merupakan jalur utama Pantura yang banyak dilalui 

kendaraan bermotor dengan demikian akan menyebabkan pencemaran pada 

lingkungan sekitar, selain pencemaran dari kencaraan bermotor  pencemaran pada 

perairan kabupaten Tuban yang di akibatkan oleh aktivitas manusia seperti 

pelayaran, pelabuhan nelayan, tempat pelelangan ikan, dan industri di daerah pesisir 

yang diperkirakan memakai bahan-bahan yang mengandung logam berat, sehingga 

merupakan sumber utama logam (Damaianto,2014). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Laksmi, dkk, (2004 ) tentang uji 

keamanan pangan pada ikan tongkol dari cemaran timbal (Pb) di perairan Semarang 

menunjukkan hasil kadar timbal ikan tongkol tertinggi sebesar 2,51 mg/Kg (ppm) 

dan terendah 0 ppm dengan rata-rata 0,81 ppm. Rata-rata kadar timbal pada ikan  

tongkol masih termasuk aman, akan tetapi 67% sampel mengandung timbal dalam 

standar aman dan 33% sampel yang memiliki kadar timbal di atas standar 

maksimum yang diperkenankan (tidak aman).   

Menurut Sopandi, (2014) sumber kontaminasi mikroorganisme juga bisa 

berasal dari laut. Lingkungan akuatik, baik air tawar maupun laut mengandung 
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berbagai spesies mikroorganisme bergantung pada habitat tempat mikroorganisme 

hidup. Bakteri yang diisolasi dari perairan lautan terbuka sering memiliki 

kebutuhan fisiologis terhadap garam. Bakteri tumbuh baik pada suhu rendah lautan, 

nutrisi yang terdapat di lautan disesuaikan dengan konsetrasi senyawa organik, dan  

nitrogen yang tersedia relatif rendah.  

Cemaran mikrobiologis pada makanan berasal dari berbagai sumber. 

Cemaran bisa berasal dari lingkungan tempat diambilnya pangan tersebut, pekerja, 

ruang produksi, sumber air, dan peralatan. Hal ini yang mengakibatkan timbulnya 

perbedaan hasil dari pengujian mikroba yang mengkontaminasi. Kontaminasi 

mikroba pada makanan biasanya didukung dari kandungan nutrisi pada makanan 

tersebut, seberapa menguntungkannya untuk pertumbuhan mikroba. Beberapa 

mikroba pathogen bersifat motil dan mampu berpenetrasi pada celah pada peralatan 

yang digunakan untuk tempat makanannya (Lelievel, 2000 dalam Nurjannah, 

2008).  

Ikan tongkol merupkan jenis ikan tuna yang merupakan ikan demersal, yaitu 

ikan yang hidup di dasar perairan atau dekat dasar laut. Dalam rantai makanannya, 

makanan ikan tongkol adalah teri dan cumi-cumi. Sebagian besar logam berat 

timbal masuk kedalam hewan laut adalah melalui rantai makanan dan hanya sedikit 

yang langsung diambil dari air. Demikian juga dengan ikan tongkol yang 

merupakan pemangsa berukuran besar dalam siklus rantai makanan, sehingga 

kemungkinan banyak akumulasi logam berat timbal dalam tubuhnya (Hutabarat, 

1984 dalam Widajanti, 2004) 
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Sanger, (2010) menjelaskan bahwa ikan cepat mengalami proses 

pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain yang disebabkan oleh 

bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan mati, oleh sebab itu dilakukan proses 

pengawetan ikan. Menurut Winarni, (1997) dalam Ekawati, (2005) mengatakan 

pengawetan ikan secara tradisional masih banyak dilakukan di Indonesia terutama 

pengasinan, pengeringan, pengasapan serta fermentasi. Hampir 20% dari ikan hasil 

tangkapan diolah dengan cara pengasapan. Prinsip pengawetan pada proses 

pengasapan adalah proses pnggaraman dan pengeringan. Kedua proses tersebut 

selain membantu menurunkan kadar air ikan, juga berfungsi membunuh bakteri dan 

mikroorganisme serta membantu meningkatkan partikel asap yang melekat pada 

tubuh ikan. 

Ikan segar ataupun ikan asap masih memiliki kemungkinan tercemar oleh 

timbal (Pb) dan mikroba, oleh sebab itu berdasarkan latar belakang yang telah di 

jelaskan di atas maka perlu kiranya dilakukan penelitiang tentang :“Analisis 

Kandungan Timbal (Pb) dan Kontaminasi Mikroba pada Ikan Tongkol 

(Euthynnus affinis) Segar dan Asap di Jalan Raya Kabupaten Tuban sebagai 

Sumber Belajar Biologi ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Adakah perbedaan kandungan timbal  (Pb) (ppm) pada ikan tongkol (Euthynnus 

affinis)  segar dan asap di jalan raya kabupaten Tuban? 
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2) Adakah perbedaan kontaminasi mikroba (CFU/ml) pada ikan tongkol 

(Euthynnus affinis) segar dan asap di jalan raya kabupaten Tuban? 

3) Bagaimana kelayakan konsumsi ikan tongkol (Euthynnus affinis) segar dan asap 

di jalan raya kabupaten Tuban menurut SNI 7387 dan SNI 7388 tahun 2009? 

4) Bagaimanakah penerapan hasil penelitian tentang analisis kandungan timbal 

(Pb) dan kontaminasi  mikroba pada ikan tongkol (Euthynnus affinis)  segar dan 

asap di jalan raya kabupaten Tuban sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut, maka di dapatkan  

beberapa tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 

1) Menganalisis perbedaan kandungan timbal (Pb) (ppm) pada ikan tongkol 

(Euthynnus affinis)  segar dan asap di jalan raya kabupaten Tuban. 

1) Menganalisis perbedaan kontaminasi mikroba  (CFU/ml) pada ikan tongkol 

(Euthynnus affinis) segar dan asap di jalan raya kabupaten Tuban 

2) Menentukan kelayakan konsumsi ikan tongkol (Euthynnus affinis) segar dan 

asap di jalan raya kabupaten Tuban menurut SNI 7387 dan SNI 7388 tahun 

2009. 

3) Menganalisis penerapan hasil penelitian tentang analisis kandungan timbal (Pb) 

dan kontaminasi  mikroba pada ikan tongkol (Euthynnus affinis)  segar dan asap 

di jalan raya kabupaten Tuban sebagai sumber belajar biologi berupa poster. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1) Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian kandungan timbal (Pb) dan kontaminasi mikroba pada ikan 

tongkol segar dan asap ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi keilmuan bagi 

penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan cemaran timbal (Pb) dan 

mikroba pada ikan tongkol segar dan asap ataupun pada ikan lain khususnya di 

Kota Tuban atapun pada daerah lain.  

2) Manfaat  Praktis 

a) Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat terutama mengenai adanya 

kandungan timbal (Pb) dan kontaminasi mikroba pada ikan tongkol segar dan 

asap yang ada di jalan raya kabupaten Tuban. 

b) Bagi Dunia Pendidikan  

Memberikan informasi kepada siswa dan guru mengenai cemaran timbal (Pb) 

dan mikroba yang ada pada ikan tongkol segar dan asap yang akan digunakan 

menjadi sumber belajar berupa poster sesui dengan mata pejaran biologi  SMA 

kelas X pada Kompetensi dasar 3.10 yaitu menganalisis data perubahan 

lingkungan dan dampak dari perubahan tersebut bagi kehidupan. 

c) Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini semoga  menjadi acuan bagi peneliti lain tentang kandungan 

timbal (Pb) dan kontaminasi mikroba pada ikan tongkol segar dan asap di jalan 

raya kabupaten Tuban  

1.5 Batasan Masalah 

Adapun Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagi berikut. 
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1) Ikan yang diteliti adalah ikan tongkol (Euthynnus affinis)  segar dan asap. 

2) Parameter dalam penelitian ini adalah kandungan timbal (Pb) (ppm) dan 

mikroba (CFU/ml)  pada ikan tongkol segar dan asap sebagai sampel. 

3) Metode yang digunakan dalam uji kandungan timbal (Pb) adalah 

Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) dan untuk uji kontaminasi mikroba 

adalah Total Plate Count (TPC)  

4) Pengukuran ambang batas kandungan timbal (Pb) dan kontaminasi mikroba 

berdasarkan SNI tahun 2009. 

5) Hasil penelitian ini akan dikembangkan menjadi sumber pembelajaran yang 

berupa poster 

1.6 Definisi Istilah 

Adapun definisi Istilah dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

1) Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk meperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2002).     

2) Kontaminasi adalah  pengotoran; pencemaran khususnya karena kemasukan 

unsur luar ( Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). 

3) Timbal (Pb) merupakan logam berat jika ada dalam badan perairan dapat 

ditemukan dalam bentuk ion-ion divalen atau ion-ion tetravalen (Palar, 1994). 

4)  Mikroba terdiri dari bakteri, jamur, dan virus. Secara umum, tiap mikroba 

mempunyai morfologi dan struktur anatomi yang berbeda (Waluyo, 2004). 
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5) Ikan tongkol merupakan ikan dari ordo Percomophi. Ikan tongkol bentuknya 

seperti torpedo, mulut agak miring, gigi-gigi pada kedua rahang kecil, tidak 

terdapat gigi pada platinum. Kedua sirip punggung letaknya terpisah, jari-jari 

depan dari sirip punggung pertama tinggi kemudian menurun dengan cepat ke 

belakang, sirip punggung kedua sangat rendah. Warna tubuh bagian depan 

punggung keabu-abuan, bagian sisi dan perut berwarna keperak-perakan, pada 

bagian punggung terdapat garis-garis yang arahnya ke atas dan berwarna 

keputih-putihan (Suwamba, 2008). 
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