
 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Ikan Lele (Clarias sp.) 

2.1.1 Klasifikasi dan Deskripsi Ikan Lele (Clarias sp.) 

Ikan Lele (Clarias sp.) adalah salah satu jenis ikan air tawar yang termasuk 

ke dalam ordo Siluriformes dan digolongkan ke dalam ikan bertulang sejati. Lele 

dicirikan dengan tubuhnya yang licin dan pipih memanjang, serta adanya sungut 

yang menyembul dari daerah sekitar mulutnya. Nama ilmiah Ikan Lele adalah 

(Clarias sp.) yang berasal dari bahasa Yunani "chlaros", berarti "kuat dan lincah". 

Dalam bahasa Inggris ikan lele disebut dengan beberapa nama seperti: catfish, 

mudfish dan walking catfish (Justisia, 2016). Klasifikasi ikan lele menurut Saanin 

dalam Setiaji (2009) yaitu dapat disajikan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Ikan Lele (Clarias sp.) 

(Sumber : Sari, 2015) 
 

Filum   : Chordata  

Subfilum  : Vertebrata  

Kelas   : Pisces  

Subkelas  : Teleostei  

Ordo   : Ostariophysi  

Subordo  : Siluroidea  

Famili   : Clariidae  

Genus   : Clarias    (Saanin dalam Setiaji, 2009) 
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Ikan Lele (Clarias sp.) merupakan jenis ikan air tawar dengan tubuh 

memanjang dan kulit licin. Ikan lele dapat hidup pada suhu 20°C, dengan suhu 

optimal antara 25-28°C. Untuk pertumbuhan larva diperlukan kisaran suhu antara 

26-30°C dan untuk pemijahan 24-28°C. Apabila suhu tempat hidupnya terlalu 

dingin, misalnya di bawah 20oC, pertumbuhannya agak lambat. Di Indonesia, ada 

beberapa jenis spesies ikan lele, yaitu Clarias batrachus dan Clarias gariepinus. 

Ikan lele bersifat nokturnal, artinya aktif pada malam hari atau lebih menyukai 

tempat yang gelap. Pada siang hari yang cerah, ikan lele lebih suka berdiam di 

dalam lubang-lubang atau tempat yang tenang dan aliran air yang tidak terlalu 

deras (Ubadillah, 2010). 

Habitat atau lingkungan hidup ikan lele adalah semua perairan air tawar. Di 

sungai yang airnya tidak terlalu deras dan di perairan yang tenang seperti danau, 

waduk, telaga, rawa serta genangan-genangan kecil seperti kolam yang 

merupakan lingkungan hidup ikan lele. Menurut Ubadillah (2010), ikan lele tahan 

hidup di perairan yang airnya mengandung sedikit oksigen. Ikan lele relatif tahan 

terhadap pencemaran bahan-bahan organik. Oleh karena itu, ikan lele tahan hidup 

di air yang kotor. Ikan lele hidup dengan baik di dataran rendah sampai daerah 

perbukitan yang tidak terlalu tinggi. Di daerah pegunungan dengan ketinggian 

diatas 700 meter pertumbuhan ikan lele kurang begitu baik. 

2.1.2 Kandungan Gizi Ikan Lele (Clarias sp.) 

Ikan Lele (Clarias sp.) merupakan salah satu makanan bergizi yang mudah 

dihidangkan sebagai lauk. Kandungan gizi ikan lele sebanding dengan daging 

ikan lainnya. Beberapa jenis ikan, termasuk ikan lele (Clarias sp.) mengandung 
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protein lebih tinggi dibandingkan dengan daging hewan. Nilai gizi ikan lele 

(Clarias sp.) meningkat apabila diolah dengan baik (Setiaji, 2009). Kandungan 

gizi ikan lele (Clarias sp.) dapat disajikan pada Tabel 1. 

Keunggulan ikan lele dibandingkan dengan produk hewan lainnya ikan lele 

termasuk hewan kaya akan leusin dan lisin. Leusin merupakan asam amino 

esensial yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak dan menjaga 

keseimbangan nitrogen. Sedangkan lisin merupakan salah satu dari 9 asam amino 

esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh 

(Setiaji, 2009). 

Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Ikan Lele (Clarias sp.) 

Senyawa Kimia Jumlah (%) 

Air 76 

Protein 17,7 

Karbohidrat 0,3 

Lemak 4,8 

Mineral 1,2 

(Sumber : Setiaji, 2009)  
 

Keunggulan ikan lele dibandingkan dengan produk hewan lainnya ikan lele 

termasuk hewan kaya akan leusin dan lisin. Leusin merupakan asam amino 

esensial yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak dan menjaga 

keseimbangan nitrogen. Sedangkan lisin merupakan salah satu dari 9 asam amino 

esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh 

(Setiaji, 2009). 

2.1.2.1 Tinjauan Umum tentang Protein 

a. Definisi Protein 

Protein berasal dari bahasa Yunani “proteios” yang berarti pertama atau 

utama. Protein adalah zat makanan yang mengandung nitrogen yang diyakini 
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sebagai faktor penting untuk fungsi tubuh, sehingga tidak mungkin ada kehidupan 

tanpa protein. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai asam 

amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida membentuk rantai peptida dengan 

berbagai panjang dari dua asam amino (dipeptida), 4-10 peptida (oligopeptida), 

dan lebih dari 10 asam amino (polipeptida). Tiap jenis protein mempunyai 

perbedaan jumlah dan distribusi jenis asam amino penyusunnya. Berdasarkan 

susunan atomnya, protein mengandung 50-55% atom karbon (C), 20-23% atom 

oksigen (O), 12-19% atom nitrogen (N), 6-7% atom hidrogen (H), dan 0,2-0,3% 

atom sulfur (S) (Rasydta, 2013). 

b. Sifat Umum Protein 

Protein memiliki berat molekul yang sangat besar sehingga bila protein 

dilarutkan dalam air akan membentuk suatu dispersi koloidal. Protein dapat 

dihidrolisis oleh asam, basa, atau enzim tertentu dan menghasilkan campuran 

asam-asam amino. Sebagian besar protein bila dilarutkan dalam air akan 

membentuk dispersi koloidal dan tidak dapat berdifusi bila dilewatkan melalui 

membran semipermeabel. Beberapa protein mudah larut dalam air, tetapi ada pula 

yang sukar larut. Namun, semua protein tidak dapat larut dalam pelarut organik 

seperti eter, kloroform, atau benzene (Rasydta, 2013). 

Pada umumnya, protein sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh fisik dan 

zat kimia, sehingga mudah mengalami perubahan bentuk. Perubahan atau 

modifikasi pada struktur molekul protein disebut denaturasi. Protein yang 

mengalami denaturasi akan menurunkan aktivitas biologi protein dan berkurannya 

kelarutan protein, sehingga protein mudah mengendap. Bila dalam suatu larutan 
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ditambahkan garam, daya larut protein akan berkurang, akibatnya protein akan 

terpisah sebagai endapan. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, 

maka protein akan menggumpal. Hal ini disebabkan alkohol menarik mantel air 

yang melingkupi molekul-molekul protein. selain itu, penggumpalan juga dapat 

terjadi karena aktivitas enzim-enzim proteolitik. Molekul protein mempunyai 

gugus amino (-NH2) dan gugus karboksilat (-COOH) pada ujung-ujung rantainya 

(Rasydta, 2013). 

c. Pengaruh Asap cair terhadap protein 

Pengasapan biasanya dilakukan sesudah penggaraman, ini berarti bahwa 

sebelum pengasapan dimulai, sebagian protein telah berubah nilai gizinya. Di 

bawah pengaruh panas, protein dari bahan berdaging terdenaturasi. Waktu 

pemanansan yang cukup diperlukan untuk melunakan kolagen dalam jaringan 

penghubung. Dalam produk ikan, tekstur yang cukup sudah terpenuhi selama 

prosedur pengasapan panas. Jaringan penghubung dalam daging baru menjadi 

lunak setelah lama dipanaskan dan biasanya pengasapan diikuti dengan 

perlakukan panas tambahan. Perubahan nilai gizi protein bahan berdaging selama 

pengasapan akibat panas (Marasabessy, 2007). 

Pengasapan mengakibatkan perubahan pada produk yang biasa. Perubahan 

besar di sini adalah susutnya air dan meningkatnya kadar protein sekitar 3 – 30%. 

Setiap perubahan nilai gizi dapat terjadi akibat dehidrasi biasa, diduga 

berlangsung dibawah kondisi pengasapan. Lebih lanjut susutnya air menyebabkan 

meningkatnya konsentrasi garam, bahan curing lainnya, dan komponen asap 

(Marasabessy, 2007). 
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Nilai gizi protein dapat berubah akibat interaksinya dengan komponen asap. 

Peningkatan aktifitas kimia dari gugus fungsi pada waktu protein terdenaturasi 

selama pengasapan. Lama perendaman akan mempengaruhi kandungan protein, 

semakin lama perendaman maka semakin banyak senyawa asap yang meresap 

dalam daging ikan, khususnya senyawa yang bersifat asam akan menyebabkan 

terdenaturasinya protein dan akhirnya mengakibatkan terlepasnya molekul air. 

Menurut Rasydta (2013), lama perendaman akan menurunkan nilai Aw dan TPC, 

dikarenakan senyawa fenol yang terkandung dalam asap cair mempunyai sifat 

dapat menyerap air, dan bersifat bakteriostatik dan bakterisidal yaitu bersifat 

racun bagi bakteri sehingga pertumbuhan bakteri terhambat. 

2.1.2.2 Tinjauan Umum tentang Lemak  

a. Definisi Lemak 

Lemak merupakan salah satu komponen dalam tubuh yang digunakan dalam 

berbagai proses kimiawi. Lemak berperan sebagai bahan dasar pembuatan 

hormon, sumber energi, sebagai komponen struktural membran sel, juga berperan 

dalam membantu proses pencernaan. Kandungan lemak terbesar yang terdapat 

pada makanan adalah jenis trigliserida. Kadar lemak dalam darah yang berlebihan 

dapat membahayakan tubuh. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

kadar lemak dalam darah, diantaranya gaya hidup tidak sehat, pola makan tinggi 

lemak dan karbohidrat, serta kurangnya olahraga secara teratur berperan penting 

dalam terjadinya gangguan metabolisme lemak (Rasydta, 2013). 
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b. Pengaruh Asap Cair terhadap Lemak 

Kerusakan lemak pada proses pengasapan dengan asap cair pada makanan 

mempunyai efek antioksidan, walaupun waktu pada konsentrasi yang rendah. 

Pada proses penguraian lemak juga akan menghasilkan bau dan rasa yang juga 

tidak disukai. Prosesnya terjadi karena oksida atau hidrolisa lemak yang keduanya 

dapat terjadi secara autolisis atau karena kegiatan mikroba (Marasabessy, 2007). 

2.1.2.3 Tinjauan Umum tentang Kadar Air 

a. Definisi Kadar Air 

Kadar air adalah presentase kandungan air suatu bahan yang dapat 

dinyatakan berdasarkan berat basah atau berdasarkan berat kering. Kadar air berat 

basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air 

berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%. Kadar air merupakan pemegang 

peranan penting, kecuali temperatur maka aktivitas air mempunyai tempat 

tersendiri dalam proses pembusukan dan ketengikan. Kerusakan bahan makanan 

pada umumnya merupakan proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatik atau 

kombinasi antara ketiganya. Berlangsungnya ketiga proses tersebut memerlukan 

air dimana kini telah diketahui bahwa hanya air bebas yang dapat membantu 

berlangsungnya proses tersebut (Haras, 2004). 

b. Pengaruh Asap Cair terhadap Kadar Air 

Kadar air bahan pangan merupakan jumlah air yang dikandung tersebut dan 

sangat berpengaruh pada mutu dan keawetan pangan. Analisis kadar air bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh perendaman asap cair terhadap perubahan kadar air 

ikan segar. Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena air 



17 
 

dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa makanan. Selain itu, air 

merupakan sumber utama yang menjadi pemicu kecepatan mikrobiologi untuk 

merusak sumber pangan (Haras, 2004).  

Adanya kandungan air yang lebih tinggi akan menunjang meningkatnya 

pertumbuhan bakteri serta aktivitas bakteri tersebut dalam merombak senyawa-

senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana yang disebut 

pembusukan. Akan tetapi nilai penurunan kadar air ini bisa disebabkan dua hal, 

yaitu pengaruh pemanasan suhu dari sinar matahari pada ruang penyimpanan dan 

keasaman dari asap cair. Hal ini karena posisi lemari penyimpanan berada pada 

posisi masuknya sinar matahari pada ruangan (Haras, 2004). 

Suhu panas dari sinar matahari akan menyebabkan air yang ada 

dipermukaan daging ikan akan menguap terlebih dahulu. Hal ini akan 

menyebabkan pengkerutan jaringan daging sehingga mempersempit rongga-

rongga antar sel dan pipa-pipa kapiler. Akibatnya air dibagian dalam daging ikan 

akan lambat menguap. Penguapan air selama penyimpanan erat kaitannya dengan 

keadaan keseimbangan antara kelembaban relatif, suhu, dan kadar air. Aliran 

udara dapat menyebabkan tekanan parsial uap air di atas permukaan daging ikan 

menurun. Hal ini menyebabkan penguapan air dari daging ikan. Sedangkan 

pengaruh tingkat keasaman asap cair dapat menyebabkan ketidaklarutan protein 

daging, sehingga berakibat pada keluarnya air dari daging ikan (Haras, 2004). 

2.1.3 Penurunan Mutu Ikan Lele (Clarias sp.) 

Pada umumnya ikan memiliki waktu rigormortis yang pendek berkisar 1-7 

jam. Mencegah pembusukan pada ikan dapat dilakukan dengan cara pengolahan 
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dan pengawetan. Ikan yang disimpan pada suhu 5-10o C dapat mempertahankan 

kesegaran ikan hingga hari ke-7, hal tersebut berdasarkan penelitian terhadap bau 

dan pertumbuhan bakteri pada ikan (Salam, 2017). 

Ikan yang segar sangat mudah mengalami kerusakan atam pembusukan 

karena ikan mengandung protein tinggi yang membuat mikroorganisme dapat 

berkembang biak dengan baik. Mikroorganisme tersebut dapat merombak protein 

pada ikan sehingga ikan menjadi rusak atau busuk (Salam, 2017). Menurut 

Wachid (2014), selama penyimpanan mutu ikan dapat menurun, hal ini 

disebabkan adanya proses oksidasi lemak dan denaturasi protein yang 

mengandung asam lemak tidak jenuh dan asam amino. Kandungan mineral pada 

garam seperti zat besi dang magnesium dapat berperan dalam mempercepat proses 

oksidasi lemak. Ciri-ciri ikan segar dan ikan busuk dapat dilihat pada Tabel 2 

yaitu sebagai berikut,  

Tabel 2. Ciri-ciri Ikan Segar dan Ikan Busuk 

Bagian  Ikan Segar Ikan Busuk 

Mata Cerah, bening Pudar, berkerut 

Insang Merah, tertutup lendir bening Coklat keabuan, tetutup 

lendir keruh 

Warna Terang, berlendir bening Pudar, ledir kabur 

Bau Segar Asam busuk 

Daging Kenyal, bila ditekan bekasnya 

segar kembali 

Warna merah disekitar 

tulang punggung 

Sisik Menempel kuat pada kulit Mudah lepas 

Dinding Perut Elastis Menggelembung 

Ikan Utuh Tenggelam dalam air Terapung 

(Sumber : Hasibuan, 2010) 
  

Ikan merupakan produk yang cepat mengalami pembusukan. Menurut 

Salam (2017), kerusakan daging ikan disebabkan oleh tiga penyebab yaitu: 
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a. Proses Perubahan Karena Aktivitas Enzim (Autolisis) 

Autolisis merupakan proses penguraian organ-organ tubuh ikan oleh 

aktivitas enzim yang terdapat pada tubuh ikan. Proses ini terjadi setelah ikan mati 

melewati fase rigor mortis yaitu keadaan dimana pH tubuh ikan menurun dan 

jaringan otot tidak mampu mempertahankan kekenyalannya (Salam, 2017). 

Ketika ikan mati, jaringan otak pada ikan tidak dapat berfungsi kembali 

mengakibatkan enzim-enzim masih bekerja aktif namun kerjanya tidak terkontrol 

dan dapat merusak organ tubuh ikan lainnya. Biasanya proses autolisis selalu 

diikuti dengan meningkatnya jumlah bakteri, sebab hasil penguraian enzim dapat 

menjadi media yang cocok untuk pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme 

(Salam, 2017). 

b. Proses perubahan karena Aktivitas Mikroorganisme 

Dalam keadaan hidup ikan tidak mengandung bakteri yang sifatnya merusak 

(steril), pada dasarnya ikan hidup memiliki kemampuan untuk mengatasi aktivitas 

mikroorganisme (Salam, 2017). 

Adapun jenis bakteri yang umum ditemukan pada tubuh ikan yaitu 

Achromobacter, Pseudomonas, Flavobacter, Micrococcus dan Bacillus. Bakteri-

bakteri ini biasanya terdapat di permukaan tubuh ikan terutama dibagian ingsang 

dan kulit. Bakteri-bakteri tersebut menyerang tubuh ikan melalui luka pada kulit 

ikan menuju jaringan tubuh bagian dalam (Salam, 2017). 

c. Proses Perubahan Karena Oksidasi 

Proses oksidasi ini mengakibatkan timbul aroma tengik, meskipun bau 

tengik tidak berpengaruh terhadap kesehatan namun bau tersebut merugikan 
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proses pengolahan atau pengawetan karena dapat menurunkan mutu dan daya jual. 

Adapun cara mencegah proses oksidasi yaitu dengan mengusahakan sekecil 

mungkin tidak terjadinya kontak antara ikan dengan udara bebas disekelilingnya 

dengan cara menggunakan antioksidan atau menghilangkan unsur-unsur penyebab 

proses oksidasi (Salam, 2017). 

 

 

2.2 Tinjauan tentang Asap Cair 

2.2.1 Definisi Asap Cair 

Asap cair (liquid smoke) merupakan suatu hasil kondensasi atau 

pengembunan dari uap hasil pembakaran secara langsung maupun tidak langsung. 

Proses pembuatan asap cair melalui beberapa tahapan yaitu pirolisis, kondensasi, 

dan redestilasi. Senyawa-senyawa yang menguap secara simultan dari reaktor 

panas melalui teknik pirolisis dan berkondensasi pada sistem pendingin. Asap cair 

hasil kondensasi masih memiliki kandungan tar yang tinggi dan berwarna keruh 

sehingga perlu didestilasi berulang-ulang. Asap cair yang sudah mengalami 

redistilasi dapat langsung diaplikasikan dalam produk pangan seperti ikan 

(Ayudiarti, 2015). 

Asap cair mempunyai berbagai sifat fungsional, seperti untuk memberi 

aroma, rasa dan warna karena adanya senyawa fenol dan karbonil, serta sebagai 

bahan pengawet alami karena mengandung senyawa fenol dan asam yang 

berperan sebagai antibakteri dan antioksidan pada berbagai produk salah satunya 

produk makanan. Bahan baku yang banyak digunakan dalam pembuatan asap cair 

adalah berbagai macam jenis kayu, bongkol kelapa sawit, tempurung kelapa, 

sekam padi, ampas atau serbuk gergaji kayu dan lain sebagainya (Darmadji, 
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2006). Hasil pengujian komposisi asap cair dapat disajikan dalam Tabel 3 sebagai 

berikut, 

Tabel 3. Hasil Pengujian Komposisi Asap Cair Berbagai Bahan Baku 

Bahan Baku Fenol (%) Karbonil (%) Asam (%) 

Kayu Jati 2,70 13,58 7,21 

Kayu Mahoni 2,16 15,23 6,26 

Kayu Bangkirai 2,93 12,31 5,55 

Kayu Lamtoro 2,10 10,32 6,21 

Tempurung Kelapa 5,13 13,28 11,39 

(Sumber: Darmaji, 2006) 
 

2.2.2 Komposisi Kimia Asap Cair 

Asap cair merupakan hasil pirolisis kayu dibuat dari campuran senyawa 

murni. Berdasarkan beberapa penelitian asap cair mengandung senyawa bioaktif 

seperti fenol, karbonil, dan asam organik. Menurut Luditama (2006), asap cair 

mengandung beberapa zat anti mikroba, antara lain adalah asam dan turunannya 

(format, asetat, butirat, propionate, dan metil ester), alkohol (metil, etil, propel, 

akil, dan isobutil alkohol), aldehid (formaldehid, asetaldehid, furfufral, dan metil 

furfural), hidrokarbon (silene, kumene, dan simene), keton (aseton, metil etil 

keton, metil propil keton, dan etil propel keton), fenol, piridin, dan metil piridin. 

Komposisi kimia asap cair disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Kimia Asap Cair 

Komposisi Kimia Kandungan (%) 

Air 11-92 

Fenol 0,20-2,90 

Asam 2,80-4,50 

Karbonil 2,60-4,60 

Tar 1-17 

(Sumber : Luditama, 2006)  
 

Menurut Bahtiar (2014), terdapat beberapa komponen penyusun asap cair 

yaitu sebagai berikut,  
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a. Senyawa Fenol 

Senyawa fenol berperan sebagai antioksidan yang dapat memperpanjang 

umur simpan produk. Senyawa fenol ini dapat berperan sebagai donor hidrogen 

untuk menghambat autooksidasi lemak (Bahtiar, 2014). 

b. Senyawa Karbonil 

Senyawa karbonil berperan sebagai pewarnaan dan citarasa produk. 

Senyawa ini mempunyai aroma seperti aroma pembakaran, jenis senyawa 

karbonil yang terdapat dalam asap cair antara lain adalah vanillin dan 

siringaldehida (Bahtiar, 2014). 

c. Senyawa Asam 

Senyawa asam berperan sebagai antibakteri dan membentuk citarasa 

produk. Kombinasi antara komponen fungsional fenol dan asam-asam organik 

yang bekerja secara sinergis dapat mencegah dan mengontrol pertumbuhan 

mikroba (Bahtiar, 2014). 

2.2.3 Jenis Asap Cair 

Asap cair yang dihasilkan dari proses pirolisis perlu dilakukan proses 

pemurnian, proses pemurnian berfungsi untuk menentukan jenis asap cair yang 

dihasilkan. Adapun jenis asap cair yaitu dapat disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Jenis Asap Cair 

(Sumber : Bahtiar, 2014) 

 

a. Asap Cair Grade 1  

Asap cair grade 1 merupakan asap cair hasil dari proses destilasi dan 

penyaringan dengan zeolit yang kemudian dilanjutkan dengan destilasi fraksinasi 

yang dilanjutkan lagi dengan penyaringan dengan arang aktif. Asap cair ini 

memiliki warna kuning pucat dan digunakan untuk bahan makanan siap saji 

seperti mie basah, bakso, maupun tahu (Yulstiani, 2008).  

b. Asap Cair Grade 2  

Asap cair grade 2 merupakan asap cair yang telah melewati tahapan destilasi 

kemudian dilakukan penyaringan zeolit. Asap cair ini memiliki warna kuning 

kecoklatan dan diorientasikan untuk pengawetan bahan makanan mentah seperti 

daging, ayam, atau ikan pengganti formalin (Yulstiani, 2008).  

c. Asap Cair Grade 3  

Asap cair grade 3 merupakan pemurnian asap cair dari tar dengan 

menggunakan proses destilasi. Destilasi merupakan cara untuk memisahkan 

campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya dengan menggunakan dasar 

bahwa beberapa komponen dapat menguap lebih cepat dari pada komponen 
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lainnya. Asap cair ini memiliki ciri-ciri yaitu berwarna coklat pekat dan bau yang 

tajam diorientasikan untuk pengawetan karet (Yulstiani, 2008). 

2.2.4 Manfaat Asap Cair 

Menurut Salindeho (2017), asap cair memiliki banyak kandungan dan 

banyak manfaat yang telah digunakan pada berbagai industri yaitu sebagai 

berikut, 

a. Industri pangan  

Pada industri pangan, asap cair mempunyai kegunaan yang sangat besar 

yaitu sebagai pemberi rasa dan aroma yang spesifik sebagai pengawet pada 

makanan karena sifat antimikrobia dan antioksidannya. Penggunaan asap cair ini 

dapat mengatasi banyak kelemahan seperti pencemaran lingkungan, proses tidak 

dapat dikendalikan, kualitas yang tidak konsisten serta timbulnya bahaya 

kebakaran (Salindeho, 2017). 

b. Industri perkebunan  

Pada industri perkebunan, asap cair dapat digunakan sebagai koagulan 

lateks dengan sifat fungsional asap cair seperti antijamur, antibakteri dan 

antioksidan yang dapat memperbaiki kualitas produk karet yang dihasilkan 

(Swastawati, 2006). 

c. Industri kayu 

Pada industri kayu, asap cair mempunyai ketahanan terhadap serangan 

rayap pada kayu (Swastawati, 2006). Menurut Ningsih (2011), pengawetan 

menggunakan asap cair tidak menimbulkan pencemaran udara. Selain itu, asap 
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cair memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode pengasapan biasa yaitu 

sebagai berikut, 

a. Dapat diaplikasikan secara cepat dan mudah 

b. Tidak membutuhkan instalasi pengasapan 

c. Alat yang digunakan lebih sederhana dan mudah dibersihkan  

d. Kualitas produk akhirnya lebih baik terutama warna, citarasa setra struktur 

bahn pangan dibanding dengan pengasapan tradisional 

2.2.5 Asap Cair Sekam Padi 

Padi merupakan tanaman penghasil beras yang merupakan sumber makanan 

pokok sebagian besar orang di seluruh dunia. Beras diperoleh dari pemanenan 

bulir gabah padi. Bulir gabah kemudian dijemur hingga kering kemudian digiling 

untuk memisahkan beras dan sekam. Pada pengolahan padi menjadi beras banyak 

bagian dari padi yang terbuang yakni batang, merang dan sekam padi. 

Pemanfaatan limbah padi ini belum maksimal terutama limbah sekam padi. 

Sebagian dibuat pupuk, sebagian untuk pakan ternak dan sebagian besar hanya 

dibakar. Padahal limbah padi ini mengandung selulosa yang cukup tinggi. 

Kandungan selulosa yang cukup tinggi sehingga limbah padi ini berpotensi 

sebagai bahan dasar pembuatan asap cair (Sari, 2015). Menurut Jaya (2015), asap 

cair sekam padi mengandung fenol 5,13%, karbonil 13,28%, dan asam 11,39%. 

Pengasapan menggunakan asap cair dengan pada jaringan ikan tergantung 

pada konsentrasi larutan dan lama perendaman ikan dalam asap cair. Perbedaan 

lama perendaman asap cair mempengaruhi kadar fenol yang semakin lama 

semakin naik (Najih, 2014). Menurut Akbar (2014), perbedaan kadar fenol pada 
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asap cair disebabkan oleh perbedaan kandungan lignin pada bahan pengasap. 

Lingnin merupakan komponen kayu yang terdekomposisi akan menghasilkan 

senyawa fenol. Asap cair sekam pagi mengandung lignin sebesar 21,40-46,97%. 

Lamanya proses pengasapan dapat mempengaruhi banyak sedikitnya 

komposisi kimia asap cair yang terserap kedalam ikan. Semakin lama maka 

komposisi kimi asap cair yang terserap semakin banyak. Hal tersebut akan 

menyebabkan kandungan air pada ikan akan terdesak keluar dan digantikan oleh 

komposisi kimia yang terserap dalam ikan. Jika pengasapan ini dilakukan secara 

terus-menerus, maka aktivitas air akan semakin berkurang sehingga menyebabkan 

tidak tersedianya air bebas yang dibutuhkan mikroorganisme untuk berkembang 

biak pada ikan (Najih, 2014). 

2.2.6 Pengaruh Komponen Asap Cair terhadap Nilai Kandungan Gizi 

Menurut Mentari (2017), terdapat pengaruh asap cair terhadap kandungan 

nilai gizi, berdasarkan komponennya asap cair dibagi menjadi 3 golongan yaitu 

sebagai berikut, 

a. Sifat bakterisida yang terkandung dalam asap cair banyak digunakan untuk 

melindungi mutu gizi produk yang diawetkan dengan asap cair. Kerja 

bakterisida pengasapan yaitu gabungan proses pengasapan dengan 

komponen yang terkandung dalam asap. 

b. Asap cair mengandung senyawa antioksidan yang sangat efektif untuk 

mencegah reaksi oksidasi pada daging ikan, reaksi oksidasi dapat 

menimbulkan bau dan rasa yang khas. 
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c. Larutan asap cair dapat menurunkan nilai TPC (Total Plate Count), hal 

tersebut dikarenakan terjadinya penurunan dari aktivitas air (Aw) yang 

mengganggu kehidupan mikroorganisme. Aktivitas air (Aw) yaitu jumlah 

air dalam makanan yang dapat digunakan oleh mikroba sebagai tempat 

mikroba tumbuh. 

2.2.7 Pengaruh Pengeringan Sinar Matahari terhadap Nilai Kandungan Gizi 

Ikan 

Pengeringan merupakan salah satu cara pengawetan ikan yang dapat 

mengurangi kadar air pada tubuh ikan. Pengeringan alami dilakukan dengan 

menggunakan media angin dan sinar matahari. Dalam pengeringan alami, ikan 

diletakkan diatas rak-rak dan dijemur ditempat terbuka supaya terkena sinar 

matahari dan hembusan angin secara langsung (Bintang, 2013). 

Pada proses pengeringan, angin berfungsi untuk memindahkan uap air yang 

terlepas dari ikan, dari atas ikan ke tempat lain sehingga penguapan berlangsung 

lebih cepat. Selain hembusan angin, intensitas sinar matahari pada saat 

penjemuran berlangsung. Makin tinggi intensitas sinar matahari maka proses 

pengeringan akan semakin cepat berlangsung begitupun sebaliknya (Mukkun, 

2016). 

Oleh karena itu, proses pengeringan sinar matahari sering terhambat pada 

saat musim penghujan karena intensitas sinar matahari sangat kurang. Karena 

dapat mempengaruhi lambatnya pengeringan, proses pembusukan kemungkinan 

tetap berlangsung selama proses pengeringan. Dikarenakan ikan yang dijemur 

ditempat terbuka gampang dihinggapi serangga atau lalat yang hinggap dan 
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meninggalkan telur, dalam waktu 24 jam telur tersebut akan menetas dan menjadi 

ulat yang hidup didalam daging ikan dan mengakibatkan pembusukan pada ikan 

(Bintang, 2013). 

 

 

2.3 Tinjauan tentang Sumber Belajar 

2.3.1 Definisi Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

kepentingan proses pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung, yang 

melengkapi kebutuhan peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Menurut 

Rosdiana (2007), sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat mendukung 

proses belajar sehingga memberikan perubahan yang positif. Peranan sumber 

belajar memungkinkan individu berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil, dan menjadikan 

individu dapat membedakan yang baik dan yang kurang baik. Jadi segala sesuatu 

yang bisa mendatangkan manfaat dan menunjang individu untuk berubah ke arah 

yang lebih positif dapat disebut sebagai sumber belajar.  

Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan 

dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu peserta didik dalam belajar, 

sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas seperti bentuk 

cetakan, video, perangkat lunak, atau kombinasi dari beberapa bentuk yang dapat 

digunakan peserta didik dan guru. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai 

segala tempat atau lingkungan, orang, dan benda yang mengandung imformasi 

yang menjadi wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan 

perilaku (Fitriana, 2009). Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan 
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bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh peserta 

didik untuk mempelajari suatu hal. Sumber belajar tidak terbatas hanya buku saja 

tetapi dapat berupa, orang, alat, bahan, dan lingkungan yang dapat mendukung 

proses pembelajaran.  

2.3.2 Macam-macam Sumber Belajar 

Secara umum terdapat enam jenis sumber belajar yang dapat dijelaskan 

pada Tabel 5 menurut Any (2011) yaitu sebagai berikut, 

Tabel 5. Jenis Sumber Belajar 

Jenis Sumber 

Belajar 
Pengertian 

Contoh 

Dirancang Dimanfaatkan 

Pesan (Massage) Informasi yang harus 

disalurkan oleh 

komponen lain 

berbentuk ide, fakta, 

pengertian data 

Bahan-bahan 

pelajaran 

Cerita, dongeng, 

nasihat 

Manusia (People) Orang yang 

menyimpan informasi 

atau menyalurkan 

informasi 

Guru, pembicara, 

pemain 

Pimpinan, 

masyarakat, 

responden 

Bahan (Materials) Suatu media yang 

mengandung pesan 

untuk disajikan 

melalui pemakaian 

alat. 

Transparansi, buku, 

gambar 

Candi, peralatan 

teknik 

Peralatan (Device) Suatu media yang 

menyalurkan pesan 

untuk disajikan yang 

ada didalam software 

Proyektor, TV, papan 

tulis 

Generator, alat-alat 

Teknik / Metode 

(Technique) 

Prosedur yang 

disiapkan 

menggunakan bahan-

bahan untuk 

menyampaikan pesan. 

Ceramah, diskusi, 

simulasi 

Permainan, 

percakapan 

Lingkungan 

(Setting) 

Situasi sekitar yang 

mengandung pesan 

Ruangan kelas, studio, 

perpustakaan  

Taman, kebun, pasar 

museum 

(Sumber : Any, 2011)   
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2.3.3 Manfaat Sumber Belajar 

Sumber belajar memiliki berbagai manfaat penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya bermanfaat untuk menyalurkan pesan, 

tetapi juga strategi, metode, dan tekniknya. Menurut Rosdiana (2007),  manfaat 

sumber belajar adalah sebagai berikut, 

a. Meningkatkan produktifitas pembelajaran 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran 

d. Lebih memantapkan pembelajaran 

e. Memberikan pembelajaran yang lebih luas. 

Berdasarkan beberapa manfaat yang diungkapkan para ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa sumber belajar tidak hanya menyalurkan pesan, melainkan 

juga dapat meningkatkan efektifitas proses pembelajaran. Peningkatan proses 

pembelajaran pada akhirnya akan meningkatkan kualistas peserta didik (Rosdiana, 

2007) 

2.3.4 Syarat Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Menurut Any (2011), sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 macam, 

yaitu, sumber belajar yang siap digunakan dalam proses pembelajaran tanpa 

adanya penyederhanaan atau modifikasi (by utilization), dan sumber belajar yang 

disederhanakan atau dimodifikasi (by design). Ilmu dan pengetahuan baru dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar, berikut adalah syarat-syarat sumber belajar 

menurut Situmorang (2016) yaitu sebagai berikut, 
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a. Kejelasan Potensi 

Besarnya potensi suatu objek dan gejalanya untuk dapat diangkat sebagai 

sumber belajar terhadap permasalahan berdasarkan konsep kurikulum. Potensi 

suatu objek sendiri 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 kesesuaian hasil penelitian dengan 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang tercantum dalam 

kurikulum. 

c. Kejelasan Sasaran 

Sasaran yang dimaksud meliputi sasaran pengamatan (objek) dan sasaran 

peruntukan (subjek). Kejelasan sasaran ini perlu dilihat sebagai pedoman untuk 

menentukan bentuk modul bagi peserta didik. 

d. Kejelasan Informasi yang dapat Diungkap 

Informasi yang akan diungkap berdasarkan hasil penelitian yang berbasis 

pada potensi lokal sehingga dekat dengan sekolah-sekolah setempat. 

e. Kejelasan Pedoman Eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi diperlukan produser kerja dalam 

melaksanakan penelitian yang meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan 

bahan, cara kerja, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Keterbatasan waktu 

di sekolah dan kemampuan peserta didik menjadi pertimbangan, karena itu perlu 

adanya pemilihan kegiatan yang dilaksanakan peserta didik. 
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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 yang meliputi: Perolehan kognitif, Perolehan afektif, 

dan Perolehan Psikomotorik. 

2.3.5 Kriteria Memilih Sumber Belajar 

Memilih sumber belajar harus didasarkan atas kriteria tertentu yang secara 

umum terdiri dari 2 macam ukuran, yaitu kriteria umum dan kriteria berdasarkan 

tujuan yang akan dicapai. Kedua kriteria tersebut berlaku untuk sember belajar 

yang dirancang maupun sumber belajar yang dimanfaatkan (Munajah, 2015). 
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2.4 Kerangka Konseptual 

 

  

Asap Cair 

Mengandung senyawa fenol, 

karbonil, dan asam-asam 

organik yang berperan penting 

dalam pengawetan makanan 

Inovasi baru dalam bidang 

teknologi pengawetan 

makanan  

Teknik pengawetan makanan 

yang aman untuk dikonsumsi 

bagi tubuh manusia 

Asap Cair Sekam Padi Mengandung fenol 5,13%, 

karbonil 13,28%, dan 

asam 11,39%. 

Terdapat unsur yang 

berperan dalam 

meningkatkan daya awet 

ikan 

Ikan lele (Clarias sp.) Mengandung 

karbohidrat, fosfor, 

kalsium, karoten, zat 

besi, asam amino, dan 

Vitamin (A, B1, B6, 

B12) 

Umur simpan ikan 

bertahan sekitar 8 jam 

sejak ikan ditangkap 

dan dimatikan. 

Konsentrasi asap cair 

sekam padi 3% dan lama 

perendaman (30 menit) 

Konsentrasi asap cair 

sekam padi 3% dan lama 

perendaman (45 menit) 

Konsentrasi asap cair 

sekam padi 3% dan lama 

perendaman 60 menit) 

Mempertahankan kandungan 

gizi ikan lele (Clarias sp.) 

Uji Komposisi Kimia 

yang meliputi uji 

kadar protein, kadar 

lemak, dan kadar air 

Uji Organoleptik 

yang meliputi uji 

warna, rasa, aroma, 

dan tekstur 

Sumber belajar 

Memiliki kandungan protein 

sebesar 15–20% dan 

lemaknya kurang dari 5%. 

Berdasarkan kandungan 

tersebut, ikan lele dapat 

dikelompokkan ke dalam 

bahan pangan berprotein 

sedang dengan lemak rendah 

Perendaman Ikan lele 

(Clarias sp.) dengan asap 

cair sekam padi 

Gambar 3. Kerangka Konseptual 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut,  

2.5.1 Ada pengaruh perbedaan lama perendaman asap cair sekam padi terhadap 

kandungan gizi ikan lele (Clarias sp.) parameter uji kadar protein. 

2.5.2 Ada pengaruh perbedaan lama perendaman asap cair sekam padi terhadap 

kandungan gizi ikan lele (Clarias sp.) parameter uji kadar lemak. 

2.5.3 Ada pengaruh perbedaan lama perendaman asap cair sekam padi terhadap 

kandungan gizi ikan lele (Clarias sp.) parameter uji kadar air. 

2.5.4 Ada pengaruh perbedaan lama perendaman asap cair sekam padi terhadap 

kandungan gizi ikan lele (Clarias sp.) parameter organoleptik warna. 

2.5.5 Ada pengaruh perbedaan lama perendaman asap cair sekam padi terhadap 

kandungan gizi ikan lele (Clarias sp.) parameter organoleptik aroma. 

2.5.6 Ada pengaruh perbedaan lama perendaman asap cair sekam padi terhadap 

kandungan gizi ikan lele (Clarias sp.) parameter organoleptik rasa. 

2.5.7 Ada pengaruh perbedaan lama perendaman asap cair sekam padi terhadap 

kandungan gizi ikan lele (Clarias sp.) parameter organoleptik tekstur. 


