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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Lokasi Penelitian 

Luas wilayah Kabupaten Tuban 183.994.562 Ha, dan wilayah laut seluas 

22.068 km2. Letak astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111 derajat 30' - 

112 derajat 35 BT dan 6 derajat 40' - 7 derajat 18' LS. Panjang wilayah pantai 65 

km. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa; Sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro; Sebelah Timur berbatasan dengan 

Kabupaten Lamongan; Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah 

yakni Kabupaten Rembang di bagian utara dan Kabupaten Blora di bagian selatan. 

Kabupaten Tuban berada pada ujung Utara dan bagian Barat Jawa Timur yang 

berada langsung di Perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah atau antara 

Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang. Tuban memiliki titik terendah, yakni 

0 m dpl yang berada di Jalur Pantura dan titik tertinggi 500 m yang berada di 

Kecamatan Grabagan. Tuban juga dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang 

mengalir dari Solo menuju Gresik (Anonim, 2018). 

Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban bekisar antara 0 - 500 mdpl. 

Bagian utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-15 m diatas 

permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendahdengan 

ketinggian 5-500 m. Daerah yang berketinggian 0-25 m terdapat disekitar pantai 

dan sepanjang bengawan solo sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 m 

terdapat di kecamatan Montong. Luas lahan pertanian di Kabupaten Tuban adalah 
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183.994,562 Ha yang terdiri lahan sawah seluas 54.860.530 Ha dan lahan kering 

seluas 129.134.031 Ha (Anonim, 2018). 

 Kota Tuban merupakan suatu kota yang berada di kawasan pesisir utara dan 

pesisir timur di Jawa Timur, dengan panjang pantai mencapai 65 km. Kawasan 

pesisir utara dan pesisir timur merupakan pusat perekonomian dan persebaran 

penduduk di Jawa Timur, sehingga potensi terjadinya kerusakan lingkungan juga 

akan lebih tinggi dibanding  dengan kawasan pesisir selatan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan data yang menyatakan Perairan pesisir timur termasuk perairan 

yang tercemar berat oleh limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian 

termasuk limbah tambak (Siagian, 2008). 

2.2 Tinjauan tetang Ikan Tongkol 

Ikan tongkol masih tergolong dalam kelompok Scombridae. Bentuk 

tubuhnya seperti cerutu dengan kulitnya yang licin. Sirip dada melengkung, 

ujungnya tirus dan pangkalnya lebar. Sirip ekor cagak dua dengan kedua 

ujungnya yang panjang dan pangkalnya bulat kecil. Sirip punggung, dubur, perut 

dan dada pada pangkalnya mempunyai lekukan pada tubuh, sehingga sirip ini 

dapat dilipat masuk dalam lekukan tersebut yang dapat memperkecil daya 

gesekan dari air pada waktu ikan tersebut sedang berenang cepat. Dibelakang 

sirip punggung dan sirip dubur terdapat sirip tambahan yang kecil-kecil 

(Djuanda, 1981).  

lkan tongkol (Euthynnus affinis.) adalah ikan yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi. Ikan tongkol memiliki kandungan protein yang tinggi dan juga 

sangat kaya akan kandungan asam lemak omega-3 (Somali. 1997 dalam 
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Nurahman, 2013). Ikan tongkol  merupakan bahan makanan yang memiliki 

kandungan zat gizi yang tinggi. Kandungan gizi pada ikan adalah protein, 

lemak, vitamin-vitamin, mineral, karbohidrat, serta kadar air tinggi 

(Hadiwiyoto. 1993). Kadar air yang tinggi mengakibatkan ikan akan cepat 

membusuk, Menurut Suriawiria, (2005) mengatakan Ikan juga merupakan 

bahan makanan yang cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan 

dengan bahan makanan lain. 

2.2.1 Klasifikasi Ikan Tongkol 

Klasifikasi ikan tongkol menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut. 

Phylum  : Chordata 

Class   : Pisces 

Sub class  : Teleostei 

Ordo   : Pecomorphi 

Sub ordo  : Scombroidea 

Famili   : Scombridae 

Genus   : Euthynnus 

Species  : Euthynnus affinis 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Ikan tongkol 
(Sumber : Dokumen pribadi) 
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2.2.2  Komposisi Kimia Ikan Tongkol 

Komponen kimia utama daging ikan adalah air, protein dan lemak yaitu 

berkisar 98 % dari total berat daging. Komponen ini berpengaruh besar terhadap 

nilai nutrisi, sifat fungsi, kualitas sensori dan stabilitas penyimpanan daging. 

Kandungan kompenen kimia lainnya seperti karbohidrat, vitamin dan mineral 

berkisar 2 % yang berperan pada proses biokimia di dalam jaringan ikan mati 

(Sikorski, 1994). Hadiwiyoto, (1993) memberikan penjelasan tentang komposisi 

kimia ikan yang disajikan dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Komposisi Kimia Ikan Secara Umum 
No Komposisi Jumlah  

1 Protein  16-20 % 

2 Lemak 2-22 % 
3 Karbohidrat 0,5-1,5 % 
4 Abu 2,5- 4,5 % 
5 Vitamin A 50.000 IU/g 
6 Vitamin D 20-200.000 IU/g 

7 Kolesterol  20 mg/g 
8 Air 56,79 % 
Sumber : Hadiwiyoto, 1993 

Tabel 2.2 Komposisi Kimia Ikan Tongkol 
No Komposisi Presentase % 

1 Protein 25,9 % 
2 Lemak 1,7 % 
3 Karbohidrat 3,0 % 
4 Abu 3,3 % 
5 Vitamin A 65.000 IU/g 

6 Vitamin D 215.000 IU/g 
7 Kolesterol 17 mg/g 
8 Air 71.0 % 

Sumber : Hadiwiyoto, 1993 

2.2.3 Mutu Fisik Ikan tongkol segar Segar dan Asap 

Mutu fisik ikan segar dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu secara 

kimiawi, fisik dan indrawi (Warsito, 2015). 
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a. Kimiawi 

Warsito, (2015) mengatakan secara kimiawi, kesegaran ikan ditentukan 

dengan mengukur komponen-komponen yang terbentuk selama proses penurunan 

mutu ikan (proses pembusukan ikan setelah mati). Setelah ikan mati, ikan akan 

mengalami kekakuan karena adanya penggabungan aktin dan miosin menjadi 

aktomiosin. Akibat proses rigor mortis ini akan terbentuk asam laktat sebgai hasil 

proses glikolisis dan persediaan ATP semakin menipis karena dipecah untuk 

pembentukan aktomiosin. 

Pasca rigor, daging akan lunak kembali karena terjadinya hidrolisis kreatin 

fosfat dan ATP menghasilkan kreatin, fosfat, ADP, ribose, ammonia. Penurunan 

ini mengakibatkan pH daging ikan naik lagi menjadi 6,2-6,6 jika ikan banyak 

bergerak mulutnya mencapai 7,0 (alkaline rigor). 

Sejalan dengan proses di atas terbentuk beberapa senyawa yang sesuai 

dengan kemunduran mutu ikan yaitu TMA (Trimetil Amin), asam laktat, 

senyawa-senyawa basa nitrogen, asam amino dan lain-lain yang sebagian besar 

terbentuk akibat aktivitas mikroba. Kandungan TVB (Total Volatil Basa) pada 

ikan segar <20 mg persen ikan masih dinyatakan segar dan masih bisa dimakan. 

Ikan hampir busuk memiliki kandungan TVB 30-40 mg persen. Sedangkan pada 

ikan busuk, kandungan TVB lebih dari 40 mg persen (Warsito, 2015). 

b.  Fisik 

Metode fisik merupakan metode paling mudah tetapi paling sulit untuk 

mendapatkan standar pengukuran kesegarannya. Beberapa metode fisik yang 

digunakan untuk menentukan kesegaran ikan adalah pengukuran kekompakan dari 
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daging ikan. Derajat keutuhan atau kekompakan dari tubuh ikan menunjukkan 

krriteria yang sangat efektif pada ahli ikan yang berpengalaman dalam menilai 

kesegaran ikan dengan diukur berdasarkan kekokohan jaringannya. 

Selain itu, metode lain  yang dapat digunakan adalah metode pengukuran 

resistensi listrik. Resistensi listrik dari ikan akan menurun dan cepat selama waktu 

post mortem yang konstan. (Warsito, 2015) 

c.  Indrawi  

Pengamatan ikan segar dapat dilihat berdasarkan indrawi secara kasat 

mata maupun dengan diraba dengan tangan. Pengamatan dapat dilakukan dengan 

parameter warna kulit, sisik, keadaan mata, tekstur daging, aroma, lendir. 

Berikut adalah ciri mutu fisik ikan kondisi biak dan ikan busuk menurut 

Warsito (2015), jika dilakukan pengamtan secara kasat mata. 

Tabel 2.3 Tabel Mutu Fisik Ikan Segar dan Ikan Kurang Segar 

Parameter Ikan Kondisi Baik Ikan Busuk 

Warna Kulit Terang, cerah dan tidak suram Tidak cerah dan suram 

Sisik Masih melekat dengan kuat Sisik mudah dilepaskan 
Mata Jernih, tidak suram, cembung 

(melotot) 
Suram, cekung (tenggelam dalam 
tempat mata 

Daging Segar, elastis, jika ditekan akan 
kembali ke dalam bentuk semula 

Tidak segar, lemas, tidak elastis 

Bau Segar, aroma rumput laut Terdapat bau busuk, asam 

Lendir Tidak terdapat lendir atau sedikit 
lendir, lendir yang ada bersifat 
transparan dan tipis 

Lendir banyak dan tebal 

     Sumber : (Warsito, 2015) 

Pengasapan ikan adalah cara mengolah dan sekaligus mengawet ikan 

menggunakan kombinasi pemanasan dan penambahan senyawa kimia alami yang 
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berasal dari asap kayu. Senyawa dalam asap akan menempel pada ikan dan  

terlarut dalam tubuh ikan dan menghasilkan aroma serta rasa yang khas juga 

warna keemasan. Pengasapan ikan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

pengasapan panas pada suhu 65-80°C, dan pengasapan dingin suhu 30-40°C. 

Pengasapan panas hanya dilakukan selama beberapa jam (1-5 jam) sehingga 

walaupun rasanya lebih enak, tetapi kadar air dalam ikan masih tinggi. 

Keawetannya hanya beberapa hari, biasanya 2-7 hari. Jika melebihi batas makan 

mutu fisik Ikan Asap akan busuk dan dapat di lihat dari bau khas ikan asap 

ataupun bau busuk yang ada pada ikan. Kondisi ikan yang telah tercemar akan 

membuat daging ikan tidak lagi padat dan cemderung lembek. Sedangkan 

pengasapan dengan suhu rendah dilakukan selama 1-2 minggu, sehingga ikan 

lebih kering dan lebih awet (Yuliawati, dkk, 2005) 

2.3 Tinjauan Pencemaran Laut 

Menurut Undang-undang dasar tentang kelautan no 23 tahun 2014 

Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia 

sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan. 

Pencemaran di laut juga dapat berupa plastik yang tidak terurai. Jumlah 

limbah ini semakin lama semakin besar, dan hingga sekarang belum diketahui 

pasti dampak lingkungannya secara jangka panjang, selain dampak estetikanya 

yang sudah jelas merugikan. Pencemaran laut yang lainnya terjadi pula dari 

buangan zat kimia limbah pabrik yang dibuang ke sungai dan mengalir ke laut. 

Pembuangan tailing atau ampas sisa kegiatan penambangan ke laut juga 
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menyebabkan pencemaran, karena tailing yang seharusnya mengendap di dasar 

laut dapat terbawa ke permukaan laut dengan adanya pembalikan arus dari bawah 

laut. Karena tailing tersebut mengandung logam berat yang berbahaya seperti 

mercuri, maka dampak lingkungan yang merugikan akan bersifat akumulatif di 

seluruh rantai makanan (Yuliarti, 2007) 

2.3.1 Macam-macam sumber pencemaran  

Menurut Yuliarti, ( 2007) Sumber cemaran bisa didapatkan dari berbagai 

macam mulai dari lingkungan sampai cemaran dari dalam makanan itu sendiri. 

Macam-macam sumber cemaran antara lain: 

1) Bahaya cemaran Aflatoksin  

Alfatoksin merupakan racun yang dihasilkan kapang Aspergillus sp. 

Jamur ini berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan mengingat aflatoksin 

dengan kadar yang tinggi bisa mematikan, sementara mengkonsumsi dengan 

kadar rendah bisa mengakibatkan kanker hati atau kanker ginjal. Di Indonesia 

umumnya kadar aflatoksin yang tinggi ada dalam jagung dan kacang tanah yang 

berjamur. 

2) Bahaya pencemaran mikroba 

Makanan bisa tercemari berbagai jenis mikroorganisme yang berasal 

dari mikroflora alami tanaman atau hewan, baik yang berasal dari lingkungan 

maupun yang masuk selama pemanenan, penyembelihan, distribusi, penanganan, 

dan penyimpanan. Sebuah penelitian di University of Georgia menunjukkan 

bahwa pangan organik lebih besar peluangnya untuk tercemar E.coli, bakteri dari 

kotoran yang menyebabkan sakit perut. 
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3) Cemaran dari kemasan dan wadah makanan 

Cemaran dalam kemasan ini merupakan kelengahan dari kita karena 

menngemas makanan pada wadah yang salah atau dengan car yang salah. 

Kemasan seperti Plastik, kaleng, Styrofoam, kertas, dan melamin. 

4) Bahaya kesalahan pengolahan makanan 

Berbagai penelitian menyatakan ternyata makanan yang digoreng atau 

populer disebut gorengan bukan hanya meningkatkan kadar kolesterol darah serta 

menyebabkan terjadinya peningkatan risiko trkena stroke dan penyakit jantung 

koroner, tetapi juga menghasilkan zat pemicu kanker (karsiogenik) yang dikenal 

dengan nama akrilamida. 

5) Bahaya pencemaran logam berat 

Logam berat seperti timbal (Pb) dapat menyebabkan keracunan kronik dan 

akut. Hal tersebut diakibatkan dari kontaminasi dari alat yang digunakan dalam 

mengolah atau penggunaan air yang digunakan dalam pengolahan. 

2.3.2 Cemaran Timbal (Pb) pada Air Laut 

1) Pengertian Timbal 

 Timbal dalam bahasa latin plumbum (Pb) adalah logam lunak berwarna 

abu-abu kebiruan mengkilat, memiliki titik lebur rendah, mudah dibentuk, 

memiliki sifat kimia yang aktif, sehingga bisa digunakan untuk melapisi logam 

agar tidak timbul perkaratan. Timbal (Pb) meleleh pada suhu 3280C (6620F), 

titik didih 1.7400C (3.1640F), bentuk sulfid dan memiliki gravitasi 11,34 dengan 

berat atom 207,20 (Widowati, 2008). Timbal (Pb) termasuk ke dalam logam 
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golongan IV-A pada tabel periodik unsur kimia, mempunyai nomor atom (NA) 

82 dengan bobot atau berat atom (BA) 207,2 (Palar, 2004). 

Menurut Darmono, (1995) timbal (Pb) mudah dibentuk dan mempunyai 

sifat kimia yang aktif sehingga dapat digunakan untuk melapisi logam lain untuk 

mencegah perkaratan. Bila dicampur dengan logam lain, timbal dapat membentuk 

logam campuran yang lebih bagus daripada logam murni. Selain itu, timbal juga 

mempunyi kepadatan melebihi logam lain. Logam ini banyak digunakan pada 

industri baterai, kabel, cat (sebagai pewarna), penyepuhan, peptisida, dan yang 

paling banyak digunakan sebagai antiletup pada bensin. 

Menurut Palar (2004), timbal (Pb) mempunyai sifat-sifat yang khusus seperti 

berikut:  

a. Merupakan logam yang lunak, sehingga dapat dipotong dengan menggunakan 

pisau atau dengan tangan dan dapat dibentuk dengan mudah.  

b. Merupakan logam yang tahan terhadap peristiwa korosi atau karat, sehingga 

logam timbal sering digunakan sebagai bahan coating.  

c. Mempunyai titik lebur rendah hanya 327, 50 °C.  

d. Mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logam-logam, 

kecuali emas dan merkuri.  

e. Merupakan pengantar listrik yang baik.  

2)  Sumber Polusi Timbal (Pb) 

a. Sumber dari Alam  

Kadar timbal (Pb) yang secara alami dapat ditemukan dalam bebatuan 

sekitar 13 mg/kg. Khusus timbal (Pb) yang tercampur dengan batu fosfat dan 
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terdapat didalam batu pasir (sand stone) kadarnya lebih besar yaitu 100 mg/kg. 

Timbal (Pb) yang terdapat di tanah berkadar sekitar 5 - 25 mg/kg dan di air 

bawah tanah (ground water) berkisar antara 1- 60 μg/liter. Secara alami Pb juga 

ditemukan di air permukaan. Kadar Pb pada air telaga dan air sungai adalah 

sebesar 1 -10 μg/liter, dalam air laut kadar Pb lebih rendah dari dalam air tawar. 

Laut Bermuda yang dikatakan terbebas dari pencemaran mengandung Pb sekitar 

0,07 μg/liter. Kandungan Pb dalam air danau dan sungai di USA berkisar antara 

1-10 μg/liter. Secara alami Pb juga ditemukan di udara yang kadarnya berkisar 

antara 0,0001 - 0,001 μg/m3. Tumbuh-tumbuhan termasuk sayur-mayur dan 

padi-padian dapat mengandung Pb, penelitian yang dilakukan di USA kadarnya 

berkisar antara 0,1 -1,0 μg/kg berat kering (Sudarmaji, dkk, 2006). 

b. Sumber dari Industri  

 Menurut Sudarmaji, dkk, (2006), industri yang perpotensi sebagai sumber 

pencemaran Pb adalah semua industri yang memakai Pb sebagai bahan baku 

maupun bahan penolong, misalnya:  

a) Industri pengecoran maupun pemurnian  

   Industri ini menghasilkan timbal konsentrat (primary lead), maupun 

secondary lead yang berasal dari potongan logam (scrap). 

b) Industri baterai 

  Industri ini banyak menggunakan timbal Pb terutama lead antimony 

alloy dan lead oxides sebagai bahan dasarnya.  
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c) Industri bahan bakar  

 Timbal (Pb) berupa tetra ethyl lead dan tetra methyl lead banyak dipakai 

sebagai anti knock pada bahan bakar, sehingga baik industri maupun bahan 

bakar yang dihasilkan merupakan sumber pencemaran Pb. 

d)  Industri kabel  

Industri kabel memerlukan Pb untuk melapisi kabel. Saat ini pemakaian 

Pb di industri kabel mulai berkurang, walaupun masih digunakan campuran 

logam Cd, Fe, Cr, Au dan arsenik yang juga membahayakan untuk kehidupan 

makluk hidup. 

e) Industri kimia 

yang menggunakan bahan pewarna  Pada industri ini seringkali dipakai 

Pb karena toksisitasnya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan logam 

pigmen yang lain. Sebagai pewarna merah pada cat biasanya dipakai red lead, 

sedangkan untuk warna kuning dipakai lead chromate.  

c. Sumber dari Transportasi  

 Hasil pembakaran dari bahan tambahan (aditive) Pb pada bahan bakar 

kendaraan bermotor menghasilkan emisi Pb in organik. Timbal (Pb) yang 

bercampur dengan bahan bakar tersebut akan bercampur dengan oli dan 

melalui proses di dalam mesin maka Pb akan keluar dari knalpot bersama 

dengan gas buang lainnya (Sudarmaji, dkk., 2006). 

 

 

 



21 
 

Tabel 2.4 Batas Maksimum Timbal (Pb) pada Hasil Laut  

Biota laut 

Batas 

maksimum 

Timbal (Pb) 

(mg/kg) 

Ikan dan hasil olahannya 0,3 
 Ikan predator seperti cucut, tuna ,marlin dan lainlain 0,4 

Kekerangan, molusca, dan teripang 1,5 
Udang dan krustacea lainnya 0,5 

Sumber: SNI (2009) 

2.3.3 Cemaran  Mikroba Pada Air Laut 

1. Mikroba 

Mikroba merupakan organisme yang berukuran kecil (mikro), dapat 

melakukan aktifitas untuk hidup, dapat tergolong dalam prokaryot seperti 

bakteri dan virus, dan eukaryot seperti alga, protozoa. Mikroba sangat 

berperan dalam kehidupan (Nester, 2009).  

Berdasarkan struktur sel, mikroba dibagi menjadi dua golongan yaitu 

prokariotik dan eukariotik. Hanya bakteri dan arkhae (alga hijau biru) yang 

memiliki sel prokariotik. Sedangkan protista, tumbuhan, jamur dan hewan 

semuanya mempunyai sel eukariotik. 

    Tabel 2.5 Perbedaan Struktrur sel Prokariotik dan Eukariotik 
No Struktur Prokariotik Eukariotik 

1 Membran Nukleus - + 
2 Membran Plastida - + 
3 Nukleus - + 
4 Nukleolus - + 
5 Plastida - +/- 
6 Mitokondria - + 
7 Badan golgi - + 
8 Kromosom + (Tunggal) + (ganda) 
9 DNA + (Telanjang) + (dengan protein) 
10 RNA + + 
11 Histon - + 
12 Pigmen + + 
13 Pembelahan Amitosis Mitosis/Meiosis 
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2. Sumber Pencemaran Mikroba 

Cemaran mikrobiologis pada makanan berasal dari berbagai sumber, 

cemaran bisa berasal dari lingkungan tempat diambilnya pangan tersebut, 

pekerja, ruang produksi, sumber air, dan peralatan. 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 (Nurjannah, 2008).  

Sanitasi dari udara dan suhu penyimpanan sangat penting diperhatikan 

untuk tetap mempertahankan kualitas mikrobiologis makanan. Makanan yang 

ditempatkan pada pada suhu ruang terbuka akan meningkatkan jumlah 

mikroba. Peningkatan mikroba dapat terjadi 2 kali lipat dari jumlahnya semula, 

dan dapat meyebabkan tercemar bakteri-bakteri pathogen lainnya. Pekerja atau 

orang yang melakukan kontak langsung dengan pangan tersebut juga harus 

diperhatikan karena dalam proses hygiene pekerja memegang peran penting 

penyebab dalam terkontaminasinya produk pangan. Mulai dari pengambilan 

bahan, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan makanan dapat menjadi 

proses peningkatan jumlah cemaran mikrobiologis (Nurjannah, 2006). 

3. Batas Pecemaran Mikroba 

Batas pencemaran mikroba menurun Standar Nasional Indosenia terkait 

cemaran mikroba tahun 2009. 
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Tabel 2.6 Batas Maksimum Mikoroba Pada Hasil Laut  
Kategori pangan Jenis cemaran mikroba Batas maksimum 

Ikan dan produk perikanan 
terasuk moluska, crustacean 
dan echinodermatayang di 

asap dengan atau tanpa 
garam 

ALT ( 30 c, 72 jam 5x  
APM Escherichia coli < 3/g 
Salmonella sp Negatif/25 g 
Staphylococcus aureus  1X 10 koloning/g 
Kapang <1x 10 koloning/g 

             Sumber SNI 2009 

2.4 Tinjauan Tentang Sumber Belajar 

2.4.1  Pengertian Sumber Belajar  

 Pengembangan kreatifitas dalam mengajar merupakan salah satu faktor 

penting dalam berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Sumber belajar adalah 

segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan kepada peserta didik dalam 

memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan 

dalam proses belajar mengajar. Sedangkan media pembelajaran merupakan 

komponen pembelajaran yang tidak bisa diabaikan yang dapat meningkatkan 

motivasi dan minat belajar siswa (Haryono, 2014). 

Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan 

dalam proses pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku teks, media cetak, 

media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat 

meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran.Pada prinsipnya 

sumber belajar mencakup orang, isi, pesan, media, alat, teknik dan lingkungan 

yang mengandung informasi (Rohani, 2004). 

2.4.2 Jenis Sumber Belajar  

Berdasarkan tipe atau asal usulnya, sumber belajar dapat dibedakan dua 

jenis menurut AECT dalam Juniya (2011:22) yaitu sebagai berikut:  
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a. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yaitu sumber 

belajar yang secara khusus atau sengaja dirancang atau dikembangkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya: buku pelajaran, modul, 

program VCD pembelajaran, dan lainlain.  

b. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan (learning 

resources by utilization), yaitu sumber belajar yang secara tidak langsung 

dirancang atau dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, tetapi dapat 

dipilih dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya: surat 

kabar, siaran televisi, pasar, terminal, dan lain-lain. 

Menurut Jailani (2016) sumber belajar yang ada dan mungkin 

didayagunakan dalam pembelajaran sedikitnya dapat dikelompokkan sebagai 

berikut. 

1) Manusia (people), yaitu orang yang menyampaikan pesan pengajaran secara 

langsung; seperti guru, konselor administrasi, yang dirancang secara khusus 

dan disengaja untuk kepentingan belajar (by design). Di samping itu ada pula 

orang yang tidak diniati untuk kepentingan pembelajaran tetapi memiliki suatu 

keahlian yang bias dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran, misalnya 

penyuluh kesehatan, polisi, pemimpin perusahaan, dan pengurus koperasi. 

Orang-orang tersebut tidak dirancang, tetapi sewaktu waktu bias dimanfaatkan 

untuk kepentingan pembelajaran (learning resources by utilization). 

2) Bahan (material), yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran; baik 

yang diniati secara khusus seperti film pendidikan, peta, grafik, buku paket, 
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dan sebagainya, yang biasanya disebut media pembelajaran (instruktional 

media), maupun bahan bersifat umum; seperti film dokumentasi. 

3) Lingkungan (setting), yaitu ruangan dan tempat ketika sumber-sumber data 

berinteraksi dengan para peserta didik. Ruangan dan tempat yang diniati 

secara sengaja untuk kepentingan pembelajaran, misalnya ruangan 

perpustakaan, ruangan kelas, laboratorium, dan ruangan mikro teaching. Di 

samping itu ada pula ruangan dan tempat yang tidak rancang 

untuk kepentingan belajar, namun bisa dimanfaatkan; misalnya museum, 

kebun binatang, kebun raya, candi, dan tempat-tempat beribadat. 

4) Aktivitas (activities), yaitu sumber belajar yang merupakan kombinasi antara 

suatu teknik dengan sumber lain untuk memudahkan (facilitates) belajar, 

misalnya pembelajaran berprogram merupakan kombinasi antara teknik 

penyajian bahan dengan buku; contoh lainnya seperti simulasi dan 

karyawisata. 

5) Alat dan peralatan (tools and equipment), yaitu sumber belajar untuk produksi 

dan memainkan sumber-sumber lain. Alat dan peralatan untuk produksi 

misalnya kamera untuk produksi foto, dan tape recorder untuk rekaman. 

Sedang alat dan peralatan yang digunakan untuk memainkan sumber lain, 

misalnya proyektor film, pesawat televisi, dan pesawat radio. Alat dan  

perlengkapan untuk produksi, reproduksi pameran, peragaan, simulasi dan 

sebagainya. Biasanya berbentuk peralatan seperti proyektor slide, overhead 

projector (OHP), proyektor film, computer, video, tape recorder, pesawat 

radio, pesawat televisi (TV), internet,dan sebagainya. 



26 
 

2.4.3 Poster 

Poster adalah salah satu media yang terdiri dari lambang kata atau simbol 

yang sangat sederhana dan pada umumnya mengandung anjuran atau larangan. 

sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat, dengan warna, dan pesan 

dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama 

menanamkan gagasan yang berarti didalam ingatannya (Arsyad, 2008) 

Poster merupakan gabungan dari gambar dan tulisan ringkas dalam satu 

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

yang melihat. Poster berfungsi sebagai saranan penyalur informasi yang bersifat 

mengajak, memberi saran atau memperkenalkan sesuatu kepada orang lain 

(Rahmaniati, 2015). 

Poster disebut juga plakat, lukisan atau gambar yang dipasang telah 

mendapat perhatian yang cukup besar sebagai suatu media untuk menyampaikan 

informasi, saran, pesan dan kesan, ide dan sebagainya. Poster memiliki kelebihan, 

yaitu harganya terjangkau oleh seorang guru atau tenaga pengajar. Media poster 

memvisualisasikan pesan, informasi atau konsep yang ingin disampaikan kepada 

siswa. Poster menghadirkan ilustrasi melalui gambar yang hampir menyamai 

kenyataan dari sesuatu objek atau situasi (Arsyad, 2008) 

2.4.4 Syarat Pembuatan Poster 

 Adapun syarat-syarat pembuatan poster menurut RISTEKDIKTI, (2015) 

yaitu sebagai berikut. 

1) Poster berjumlah 1 (satu) lembar ukuran tinggi x lebar adalah 80 cm x 60 

cm dipasang vertical. 
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2) Poster hendaknya terbaca dengan baik dalam jarak maksimum 7 kaki atau 

sekitar 2 meter. 

3) Maksimum 250 kata. 

4) Pedoman tipografi: disarankan teks rata kiri (justified menyulitkan/ 

meletihkan, kecuali ada pengaturan ruang antar kata); linespacing 1.2 

spasi. 

5) Gunakan sub-judul dengan ukuran lebih besar dari teks (dapat juga 

memberi garis bawah/menggunakan bold). 

6) Batasi panjang kolom tidak lebih dari 11 kata. Gunakan tidak lebih dari 2 

typeface (jenis huruf)/font. 

7) Jangan menggunakan huruf kapital semua. 

8) Margin harus sesuai dengan besar kolom. 

9) Desain lay-out poster harus memperhatikan prinsip keseimbangan formal-

non formal, yaitu simetris–asimetris, prinsip kesatuan pengaturan elemen 

gambar, warna, latar belakang, gerak mengarahkan mata pembaca 

mengalir ke seluruh area poster. 

10) Pertimbangkan hirarki dan kontras untuk menunjukkan penekanan objek 

atau hal mana yang diutamakan. 

11) Isi poster harus dapat terbaca secara terstruktur untuk kemudahan 

navigasinya. 

12) Poster harus memuat judul, nama pelaksana dan logo Perguruan Tinggi, 

latar belakang /introduksi /abstrak, Metode, Hasil (teks dan 

gambar/fotografi/skema), Simpulan, Referensi (tambahan), 
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Sponsor/lembaga (+logo), Detail kontak, Tanggal dan waktu penelitian, 

Keterangan Latar belakang, hendaknya singkat langsung kepada tujuan 

permasalahan (Tujuan – Metode – Hasil Temuan – Simpulan dan Saran).  

13) Gambar produk jika ada akan sangat mendukung impresi pelaksanaan 

kegiatan secara visual. 

14) Poster dibuat dengan perangkat lunak aplikasi komputer (dengan grafik, 

tabel disertai hasil dokumentasi fotografi apa yang sangat dianjurkan jika 

ada). 

15) Resolusi minimal 300 dpi.  

2.5 Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Laksmi Widajanti, dkk, (2004 ) 

tentang uji keamanan pangan pada ikan tongkol dari cemaran timbal (Pb) 

diperairan Semarang menunjukkan hasil Kadar logam berat timbal Ikan 

Tongkol tertinggi sebesar 2,51 mg/Kg (ppm). Akan tetapi masih terdapat 33,3 

% sampel yang memiliki kadar logam berat timbal di atas standar maksimum 

yang diperkenankan (tidak aman). 

Hasil penelitian yang dilakukan Adji, (2008) pada evaluasi kontaminasi 

bakteri pathogen pada ikan segar di perairan teluk semarang menyebutkan 

bahwa empat bakteri bersifat pathogen Escherichia coli, Vibrio cholera, 

Salmonella typosa, Staphylococcus aureus dan sangat berbahaya bagi manusia, 

oleh sebab itu ikan yang terkontaminasi oleh bakteri-bakteri tersebut layak 

selalu diamati dan dimonitor secara berkala. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ekawati, (2005) tentang kontaminasi 

Staphylococcus aureus tingkat produsen dan penjual ikan asap di sentral 

industry pengasapan dan 4 pasar di Semarang menyebutkan ada 40 % 

kontaminasi di ambang batas maksimum yang ada pada penjual sehingga ikan 

asap tidak layak untuk di konsumsi. Sedangkan pada tingkat produsen total 

bakteri masih dalam batas aman, karena masih dibawah nili maksimum Surat 

keputusan dirjen POM No. 03726/B/SK/VII/89. 
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2.6 Kerangka Konsep 
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     Keterangan :                

                       

Diteliti                   Tidak Diteliti 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian 

Kemananan pangan UU No. 18 tahun 
2012 tentang pangan pasal 1 ayat 5 

Pencemaran  yang  mengakibatkan  
makanan  tidak  layak  makan diakibatkan 

dari berbagai sumber 

Organisme yang ada di perairan terpapar 
oleh sumber pencemaran 

Kontaminasi Timbal dan 
Mikroba 

Ikan Segar dan Asap 

Polutan dari 
kendaraan dan 

lingkungan  
penjualan: pekerja, 
peralatan, sumber 
air, pengelolaan, 

ruang terbuka, suhu 
pengasapan 

 

Sumber Polutan laut: 
Zat kimia pabrik, 
tempat pelelangan 
ikan, pelabuhan 

nelayan limbah rumah 
tangga yang dibuang 

ke laut 
 

Uji Laboratorium 

Metode SSA (Spektrofotometri 
Serapan Atom) 

Metode TPC (Total Plate 

Count) 

Terdapat Kandungan Timbal  Terdapat Kontaminasi 
Mikroba 

 
Standar kelayakan Logam Berat 
SNI 7387: 2009  

Standar kelayakan Mikroba SNI 
7387: 2009  

 

Fitoplankton 
(alga) 

 

Zooplankton (Larva, 
udang kecil) 

 

Pisces (Ikan  
Tongkol)   
 

Crustacea ( 
Udang, Lobster 
) 
 

Bivalvia  
( Kerang) 
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2.7   Hipotesis Penelitian 

 

1) Ada perbedaan kandungan timbal (Pb) pada ikan tongkol segar dan asap di 

jalan raya kabupaten Tuban 

2) Ada perbedaan kontaminasi mikroba pada ikan tongkol segar dan  asap di 

jalan raya kabupaten Tuban. 
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