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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan tentang Terasi Udang 

2.1.1 Pengertian Terasi Udang 

Terasi adalah salah satu produk perikanan yang berbahan dasar utama 

udang rebon dan juga ikan yang melalui proses fermentasi (Karim, 2014). 

Menurut BSN (2016) terasi adalah suatu jenis bahan penyedap makanan yang 

berbau khas, hasil fermentasi udang atau ikan atau campuran keduanya dengan 

garam, dengan atau tanpa bahan tambahan lain yang diijinkan. Terasi umumnya 

berbentuk padat, teksturnya agak kasar, dan mempunyai kekhasan berupa aroma 

yang tajam namun rasanya sangat gurih. Terasi yang bermutu baik biasanya 

berwarna coklat gelap, berbau khas terasi, tidak berbau tengik, tidak mengandung 

kotoran seperti pasir, sisa-sisa ikan atau udang (Angkat, 2013).  

 

Gambar 2.1 Terasi Rebon (Dokumentasi Pribadi). 

Terasi udang berbahan dasar dari udang-udang kecil atau biasa disebut 

dengan rebon. Terasi udang berbeda dengan terasi ikan. Salah satu perbedaan ini 



11 
 

dapat diamati dari segi warna, dimana terasi udang pada umumnya memiliki 

warna coklat kemerahan sedangkan terasi ikan bewarna kehitaman (Ma’ruf, 

2013). Prinsip dari fermentasi ikan atau udang adalah fermentasi. Fermentasi yang 

dimaksud disini adalah proses pengubahan bahan-bahan organic menjadi bentuk 

lain dengan menggunakan bantuan mikroorganisme secara terkontrol. Pembuatan 

terasi udang ini meliputi adanya perlakuan penggaraman, pengeringan, 

penggilingan, dan fermentasi (BSN, 2016).  

 

2.1.2 Analisis Mutu 

2.1.2.1 Syarat Bahan Baku Terasi Udang 

Berdasarkan SNI 2716.1:2016, terasi udang adalah produk olahan hasil 

perikanan dengan menggunakan bahan baku rebon atau udang segar, kering atau 

campurannya yang mengalami perlakuan fermentasi. Pembuatan terasi udang ini 

meliputi adanya perlakuan penggaraman, pengeringan, penggilingan, dan 

fermentasi. Syarat bahan baku pembuatan terasi udang ini harus diolah dari rebon 

atau udang lainnya, segar atau kering yang layak dikonsumsi oleh manusia.  

Bahan baku tidak boleh berasal dari perairan yang tercemar. Bahan 

penolong yang digunakan pada proses pembuatan terasi udang yakni air yang 

dipakai sebagai bahan penolong untuk kegiatan di unit pengolahan memenuhi 

ketentuan yang berlaku. Bahan pangan lain yang digunakan seperti garam dan 

BTP juga harus memenuhi standar (food grade)  dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Peralatan yang digunakan untuk membuat terasi udang adalah alat 

penggiling, alat pengering, bak/ember plastik, keranjang plastik, meja proses, 
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pengaduk, dan timbangan. Persyaratan untuk peralatan dan perlengkapan yang 

digunakan dalam penanganan terasi udang adalah tidak mengelupas, tidak 

berkarat, tidak merupakan pencemaran jasad renik, tidak retak dan mudah  

dibersihkan. Semua peralatan dalam keadaan bersih sebelum, selama, dan sesudah  

digunakan. Bahan baku kering secara organoleptik mempunyai karakteristik 

sebagai berikut. :  

a. Kenampakan : utuh, bersih, warna spesifik jenis 

b. Bau : spesifik jenis terasi udang 

c. Tekstur : padat, kompak 

2.1.2.2 Persyaratan Mutu dan Keamanan Terasi Udang 

Persyaratan mutu dan keamanan produk adalah salah satu hal yang patut 

diperhatikan karena menyangkut keselamatan konsumen apabila mengkonsumsi 

produk tersebut. Produk terasi udang memiliki berberapa ketentuan atau 

persyaratan terkait dengan mutu dan keamanan. Berdasarkan SNI 2716.1:2016, 

berikut Persyaratan Mutu dan Keamanan Terasi Udang ditampilkan pada tabel 2.1  

Tabel 2.1 Persyaratan Mutu dan Keamanan Terasi Udang  

Parameter Satuan Persyaratan 

a. Sensori - Min. 7,0* 

b. Kimia 

 Kadar Air 

 

 

 Kadar Garam 

 

% 

% 

% 

% 

 

Maks. 45** 

Maks. 35*** 

Maks. 10**** 

12,0-20,0 
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 Kadar Abu Tak Larut dalam 

Asam 

 Kadar Protein 

% 

% 

Maks. 1,5 

Min. 15 

c. Cemaran Mikroba  n      c       m         M 

 Escherichia coli (3 Kelas 

Sampling 

 Salmonella (2 Kelas Sampling) 

APM/g 

Per 25 g 

5      1      <3        3,6 

5      0        -          td 

CATATAN: 

* Untuk setiap parameter sensori 

** Terasi Pasta 

*** Terasi Kering padat blok 

**** Terasi Kering Serbuk dan Granula 

n jumlah sampel uji 

c 2 kelas sampling : jumlah maksimum sampel yang diperbolehkan 

melebihi batas persyaratan maksimum yang tercantum pada m. 

3 kelas sampling: jumlah maksimum sampel yang persyaratannya berada 

antara m dan M dan tidak boleh satupun sampel melebihi batas 

persyaratan maksimum yang tercantum pada M serta sampel yang lain 

harus kurang dari nilai m 

m (2 kelas sampling): batas persyaratan maksimum 

M (3 kelas sampling): batas persyaratan maksimum 

Sumber: BSN, 2016. 
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2.2 Tinjauan Pustaka tentang Ikan Asin 

2.2.1 Pengertian Ikan Asin  

Ikan asin merupakan bahan makanan yang banyak dikonsumsi 

masyarakat. Ikan asin merupakan produk awetan ikan yang berbahan dasar dari 

ikan air laut ataupun ikan air tawar dan diolah melalui proses penggaraman atau 

pengasinan (Yulisa, 2014). Menurut Badan Standarisasi Nasional (2009), ikan 

asin kering merupakan produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan 

yang telah mengalami perlakuan penggaraman dengan atau tanpa perebusan, dan 

pengeringan dengan kadar garam minimum 12% dari berat ikan pada produk 

akhir.  

 

Gambar 2.2  Ikan Asin (Dokumentasi Pribadi). 

Proses pengolahan ikan asin mulai dari penerimaan, sortasi, pencucian I, 

penyiangan, pencucian II, pembentukan, pencucian III, penirisan, penggaraman, 

pencucian IV, pengeringan, sortasi, penimbangan, pengemasan, dan pelabelan. 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (2009), syarat bahan baku, bahan penolong 

dan bahan tambahan makanan adalah sebagai berikut: 
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a) Semua jenis ikan segar belum mengalami pengolahan, bentuk bahan baku 

berupa ikan segar yang sudah atau belum disiangi. Bahan baku berasal dari 

perairan yang tidak tercemar. 

b) Bahan baku garam sesuai dengan syarat mutu garam bahan baku untuk 

industri garam beryodium. 

c) Bahan penolong dan bahan tambahan yang digunakan tidak merusak, 

mengubah  komposisi. 

2.2.2 Macam-Macam Ikan Asin 

Produk hasil perikanan baik ikan air tawar maupun laut dapat diolah 

menjadi produk ikan asin yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini dikarenakan ikan 

asin pada dasarnya adalah ikan diolah hanya melalui proses penggaraman dan 

penjemuran alami sehingga hasil akhir yang didapat adalah ikan yang kering 

dengan rasa yang asin. Ikan asin mempunyai kadar air rendah karena penguapan 

oleh panas dan penyerapan oleh garam. Berbagai macam ikan dapat digunakan 

untuk diolah menjadi produk ikan asin. Beberapa produk ikan asin yang 

berukuran kecil misalnya teri asin putih, teri asin hitam, teri tambang (lemet), teri 

nasi dan jambrong. Ikan-ikan berukuran sedang yang sering diawetkan dengan 

pengasingan misalnya petek, selar. layang dan sarden, sedangkan ikan asin yang 

terbuat dari ikan berukuran besar yang telah rnengalami pembelahan dan 

penyiangan pada waktu pernbuatannya meliputi ikan gabus, tenggiri, tongkol, 

pari, jarnbal dan cucut (Afrianto & Liviawaty, 1989). 
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2.2.3 Metode Penggaraman Ikan Asin 

Pada dasarnya terdapat tiga cara penggaraman dalam pembuatan ikan 

asin, yaitu penggaraman kering, penggaraman basah, dan kombinasi keduanya. 

Penggaraman kering dilakukan dengan cara menaburkan atau melumurkan kristal 

garam pada seluruh bagian ikan dan rongga perut. Karena garam bersifat 

higroskopis (bersifat menarik air) dan osmosis, maka air yang terdapat di dalam 

daging ikan akan tertarik keluar dan membentuk larutan garam pekat, yang 

kernudian berfungsi sebagai larutan perendam ikan. Cara penggaraman kering 

biasanya diterapkan pada ikan berukuran besar yang dilakukan penyiangan dan 

pembelahan pada waktu pembuatannya. misalnya ikan gabus, tenggiri, tongkol, 

pan, jambal dan cucut (Hildaniyulia, 2012). 

Penggaraman basah dilakukan dengan cara merendam ikan di dalam 

larutan garam jenuh, kemudian ditiriskan dan dikeringkan. Penggaraman basah 

sering diterapkan untuk menggarami ikan-ikan yang berukuran kecil, misalnya 

teri. Bahan utama yang digunakan untuk pengasinan ikan adalah garam NaCI. 

Kemurnian garam akan sangat mempengaruhi rnutu ikan asin yang dihasilkan. 

Garam yang mengandung Cu dan Fe akan menyebabkan daging ikan menjadi 

berwama coklat kotor atau kuning; CaSO4 menyebabkan daging menjadi 

berwama putih, kaku dan agak pahit; MgC12 atau MgSO4 akan menimbulkan rasa 

agak pahit. Sebaiknya menggunakan garam NaCl mumi (konsentrasi 95%) agar 

dapat dihasilkan ikan asin yang dagingnya berwama putih kekuningan dan lunak 

(Hildaniyulia, 2012). 
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Pembuatan ikan asin yang umum dilakukan oleh para nelayan adalah 

kombinasi penggaraman kering dan basah, kemudian dikeringkan dengan dijemur. 

lkan dicampur dengan kristal garam dengan perbandingan 3 : 1 atau 4 : 1 di dalam 

bak semen. Campuran ini disiram dengan larutan garam jenuh sebanyak 500 liter 

untuk 2 - 2.5 ton ikan. dan dibiarkan satu sampai tiga malam, tergantung pada 

cuaca. Setelah penggaraman cukup dan cuaca memungkinkan, ikan diangkat dan 

dibilas dengan air, kemudian dijemur. Penambahan garam yang biasa dilakukan 

oleh para nelayan di Indonesia berkisar antara 20 sampai 40 persen berat ikan, 

kadang-kadang sampai 60 - 100 persen berat ikan. Lama penggaraman berkisar 

antara 1 - 6 hari. Pada cuaca yang baik, pengeringan ikan-ikan kecil seperti teri 

cukup dilakukan selama 5 - 7 jam, sedangkan ikan beruran sedang membutuhkan 

waktu 2 hari, dan ikan berukuran besar mernbutuhkan lebih lama kadang-kadang 

sampai 4 hari. Kelemahan produk ikan yang diolah dengan cara pengasinan 

adalah karena kandungan garamnya yang tinggi, maka rasanya menjadi asin 

sehingga hanya dapat dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Keadaan ini 

mengakibatkan ikan asin tidak dapat digunakan sebagai makanan sumber protein 

hewani (Hildaniyulia, 2012). 

 

2.2.4 Prosedur Pembuatan Ikan Asin 

2.2.4.1 Persiapan Alat dan Bahan Pembuatan Ikan Asin 

a) Kebutuhan bahan 

Menurut Hildaniyulia (2012), bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 

membuat ikan asin meliputi bahan baku utama dan bahan-bahan pembantu. Bahan 

http://tugi-291.blogspot.co.id/2009/10/blog-post.html
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baku utama yakni ikan. Untuk mendapatkan ikan asin yang bermutu baik, 

dibutuhkan bahan baku berupa ikan yang segar dengan ciri-ciri yang telah 

disebutkan sebelumnya. Bahan pembantu yakni garam. Garam merupakan faktor 

utama dalam proses penggaraman ikan. Kemurnian garam sangat mempengaruhi 

mutu ikan asin yang dihasilkan. Beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah: 

 Kehati-hatian dalam menggunakan garam, karena saat ini masih banyak garam 

yang tercampur dengan bahan-bahan asing yang dapat mengurangi mutu ikan 

asin yang dihasilkan bahkan dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi 

tubuh. 

 Menggunakan garam murni yang mengandung NaCl tinggi (95%) 

b) Kebutuhan peralatan:  

Peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan ikan asin ini 

meliputi: 

 Pisau 

 Telenan 

 Waskom 

 Ember 

 Loyang 

 Anyaman bambu untuk penjemuran 

 Kotak kemasan. 

2.2.4.2 Langkah-Langkah Pembuatan Ikan Asin 

Cara pembuatan ikan asin sangat bewariasi tergantung pada jenis dan 

ukuran ikan, hasil yang diinginkan, serta daerah produksinya. Pada jenis ikan 

http://tugi-291.blogspot.co.id/2009/10/blog-post.html
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besar terlebih dahulu dilakukan pembelahan dan penyiangan, sedangkan jenis ikan 

berukuran kecil seperti teri diasin dalam keadaan utuh. Menurut Hildaniyulia 

(2012), langkah-langkah pembuatan ikan asin terdiri atas persiapan ikan dan 

penggaraman. Berikut langkah-langkah pembuatan ikan asin: 

A. Persiapan lkan  

1. Persiapan ikan berdasarkan ukuran  

a.  lkan berukuran besar (misalnya kakap, tenggiri) : membuang sisik, 

dan potong insangnya, membelah ikan menjadi dua sepanjang garis 

punggung ke arah perut (tetapi jangan sampai terbelah atau putus). 

Mengeluarkan isi perut dan menjaga agar empedu tidak pecah, serta 

membuang bagian kepala. 

b. lkan berukuran sedang (misalnya layang, kembung, mujair) : 

membuang sisiknya, bisa membelah dua atau tidak. Jika ikan dibelah 

dua, insang dan isi perut dikeluarkan dengan menarik insang secara 

perlahan sehingga isi perut ikut tertarik keluar melalui rongga insang.  

c. lkan berukuran kecil (misalnya teri, petek) : sisik, insang maupun isi 

perut tidak perlu dihilangkan, tetapi ikan cukup dicuci dengan air 

bersih.  

2. Mencuci ikan dengan air bersih (sebaiknya yang mengalir) agar semua 

kotoran yang masih melekat terutama dibagian rongga perut dan sisa 

pembuluh darah dapat dibersihkan.  



20 
 

3. Untuk rneniriskan air dari ikan, menyusun ikan pada wadah dengan posisi 

bagian perut menghadap ke bawah agar tidak ada air yang menggenang di 

rongga perut.  

4. Setelah agak kering, menimbang berat ikan guna menghitung jumlah garam 

yang dibutuhkan untuk proses penggaraman.  

 

B. Penggaraman lkan Cara Kombinasi  

1. Mencuci ikan teri sampai bersih, atau jika digunakan ikan yang ukurannya 

sedang buang sisik dan jerohannya serta mencuci sampai bersih. Jika 

menginginkan proses pengeringan yang lebih cepat, ikan dapat dibelah 

pada bagian perutnya sedangkan bagian punggung tetap melekat kemudian 

dibuka.  

2. Setelah dicuci, memasukkan ikan ke dalam ember perendaman yang telah 

diberi butir-butir garam di dalamnya sebagai lapisan pertama. Kemudian 

menyusun ikan-ikan tersebut berlapis-lapis dimana diantara lapisan- 

lapisan menaburi garam sehingga semua ikan tertutup garam.  

3. Menyiram ikan yang telah disusun di dalam ember dengan larutan garam 

40% supaya proses penggaraman lebih sempuma. Jumlah garam yang 

digunakan dan lamanya perendaman tergantung dari jenis ikan asin yang 

dikehendaki, yaitu:  

a) Setengah asin:  

Berat garam: ikan adalah 1 : 8 dengan lama perendaman 1 - 2 jam.  

b) Asin:  



21 
 

Berat garam : ikan adalah 1 : 4 dengan lama perendarnan minimal 12 jam.  

4. Setelah perendaman selesai, memisah-misahkan ikan dan atur di atas 

anyaman bambu untuk dikeringkan di bawah sinar matahari yang terik. 

Selama penjemuran, ikan dibalik-balikkan supaya penjemuran berlangsung 

merata. lkan teri akan lebih cepat kering dan sudah dapat diangkat setelah 

5 - 6 jam jika udaranya cukup panas. Ikan-ikan yang berukuran lebih besar 

memerlukan waktu lebih lama.  

C. Pengasinan lkan Cara Penggaraman Kering  

1. Menimbang garam atau NaCl yang dibutuhkan sebagai berikut :  

a)  ikan ukuran besar : 20 - 30% dari berat ikan  

b)  ikan ukuran sedang : 15 -20% dari berat ikan .  

c)  ikan ukuran kecil : 5% dari berat ikan  

2. Menaburi garam di dasar wadah yang dapat berupa bak semen, wadah plastik 

atau wadah dari tanah liat (tembikar) misalnya paso. Menyusun ikan secara 

teratur di atas lapisan garam tersebut. Mengusahakan agar perut ikan 

menghadap ke dasar wadah. Menaburi kembali garam sehingga seluruh 

permukaan ikan terlutupi garam. Lapisan garam ini merupakan dasar bagi 

lapisan ikan berikutnya. Demikian seterusnya, sampai di permukaan wadah. 

Pada lapisan atas menaburkan kembali garam sampai menutupi seluruh 

permukaan ikan, agar ikan tidak dihinggapi lalat.  

3. Menutup bagian atas wadah dengan menggunakan papan yang diberi pemberat. 

Lama proses penggaraman ikan tergantung kepada jenis, tingkat kesegaran dan 

ukuran ikan.  
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4. Selesainya proses penggaraman ditandai dengan perubahan tekstur ikan 

menjadi kencang dan padat.  

D. Pengasinan dengan Penggaraman basah :  

1. Membuat larutan garam jenuh, yang akan digunakan sebagai media 

penggaraman.  

2. Menyusun ikan yang akan diproses di dalam wadah yang tidak bocor. 

Menambahkan larutan garam tadi ke dalam bak berisi ikan, sampai seluruh 

ikan terendam di dalam air garam.  

3. Menutup garam dengan papan yang diberi pemberat dan biarkan sampai 

proses penggaraman selesai, yang ditandai dengan penambahan tekstur 

daging ikan menjadi lebih kencang dan padat.  

4. Mencuci ikan yang telah selesai digarami dengan air bersih, untuk 

menghilangkan kotoran yang mungkin berasal dari garam.  

5. Meniriskan ikan yang telah dicuci hingga benar-benar kering.  

6. Menjemur ikan tersebut di bawah sinar matahari sampai kering. Pada 

waktu penjemuran, sebaiknya bagian tubuh ikan yang dibelah diletakkan 

menghadap ke atas agar dapat terkena sinar matahari. lkan harus sering 

dibolak-batik agar proses pengeringan lebih cepat. Menghindarkan ikan 

dari kemungkinan terkena debu dan kotoran.  

7. Memeriksa derajat kekeringan dengan cara sebagai berikut :  

a) Menekan tubuh ikan dengan jari tangan. Jika pada bagian ikan tidak 

meninggalkan bekas, ikan dapat dianggap cukup kering.  
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b) Untuk ikan berukuran besar, menutup bagian tubuh ikan yang dibelah. 

Jika tidak patah, berarti ikan sudah dianggap cukup kering.  

 

2.2.5 Analisis Mutu 

2.2.5.1 Syarat Bahan Baku Ikan Asin 

Badan Standarisasi Nasional (2006) menetapkan bahan baku diambil dari 

ikan segar yang belum mengalami penyiangan atau pengolahan, asal bahan baku 

berasal dari perairan yang tidak tercemar. Bahan baku harus bersih, bebas dari 

setiap bau yang menandakan pembusukan, bebas dari tanda dekomposisi dan 

pemalsuan, bebas dari sifat-sifat alamiah lain yang dapat menurunkan mutu serta 

tidak membahayakan kesehatan. Secara organoleptic bahan baku harus 

mempunyai karakteristik kesegaran seperti berikut memiliki penampakan mata 

cerah, cemerlang, bau segar, dan tekstur elastis, padat dan kompak. Bahan baku 

disimpan dalam wadah yang baik dan diberi es sehingga suhu produk mencapai 

0oC-5oC. Bahan baku secara organoleptik mempunyai karakteristik sebagai 

berikut. :  

a. Kenampakan : bersih, sangat cerah spesifik jenis 

b. Bau : spesifik jenis kuat 

c. Tekstur : padat, kering 

2.2.5.2 Persyaratan Mutu dan Keamanan Ikan Asin 

Persyaratan mutu dan keamanan produk adalah salah satu hal yang patut 

diperhatikan karena menyangkut keselamatan konsumen apabila mengkonsumsi 

produk tersebut. Produk ikan asin memiliki berberapa ketentuan atau persyaratan 



24 
 

terkait dengan mutu dan keamanan. Berdasarkan SNI 8273: 2016, Persyaratan 

Mutu dan Keamanan Ikan Asin ditampilkan pada tabel 2.2  

Tabel 2.2 Persyaratan Mutu dan Keamanan Ikan Asin  

Parameter Satuan Persyaratan 

d. Sensori  Min. 7,0* 

e. Kimia 

 Kadar Air 

 Kadar Garam 

 Kadar Abu Tak Larut 

dalam Asam 

 

% 

% 

% 

 

Maks. 40,0 

12,0-20,0 

Maks. 0,3 

f. Cemaran Mikroba  n      c       m      M 

 ALT (3 Kelas Sampling) 

 Escherichia coli (3 Kelas 

Sampling 

Koloni/g 

APM/g 

5      2      105          106 

5      1      <3        3,6 

CATATAN: 

* Untuk setiap parameter sensori 

n jumlah sampel uji 

c 2 kelas sampling : jumlah maksimum sampel yang diperbolehkan 

melebihi batas persyaratan maksimum yang tercantum pada m. 

3 kelas sampling: jumlah maksimum sampel yang persyaratannya berada 

antara m dan M dan tidak boleh satupun sampel melebihi batas 

persyaratan maksimum yang tercantum pada M serta sampel yang lain 

harus kurang dari nilai m 

m (2 kelas sampling): batas persyaratan maksimum 

M (3 kelas sampling): batas persyaratan maksimum 

 Sumber: BSN, 2016. 
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2.3 Tinjauan Pustaka tentang Timbal 

2.3.1 Pengertian Timbal 

Timbal atau dikenal sebagai logam Pb dalam susunan unsur merupakan 

salah satu logam berat yang terdapat secara alami di dalam kerak bumi dan 

tersebar ke alam dalam jumlah kecil melalui proses alami yang berbahaya bagi 

kehidupan, baik bagi kehidupan karena bersifat polutan (Ajeng, 2012). Menurut 

WHO (2010), timbal merupakan logam berat bewarna abu-abu kebiruan. Timbal 

memiliki titik leleh yang rendah sehingga mudah dicetak dsn dibentuk, dan juga 

dapat dikombinasi dengna logam lain membentuk logam panduan. Hal ini 

menyebabkan timbal banyak digunakan oleh manusia selama ribuan tahun.  Saat 

ini timbal terdapat luas dalam berbagai produk seperti pipa, baterai, tinta dan cat, 

kaca, amunisi dan pelapis kabel. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Timbal (Wiaryanti, 2013). 

Timbal secara alami terdapat di tanah, air, maupun udara. Ion Pb2+ 

merupakan bentuk utama di lingkungan laut. Timbal (Pb) dan persenyawaannya 

dapat berada dalam badan perairan secara alamiah dan sebagai dampak dari 

aktivitas manusia. Secara alamiah timbal (Pb) dapat masuk ke perairan melalui 
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pengkristalan Timbal (Pb) di udara dengan bantuan air hujan (Irwan, 2013). 

Manifestasi utama keracunan timbal adalah gangguan sistem pencernaan, 

gangguan sistem saraf pusat, dan anemia. Keracunan akut akibat makanan, injeksi 

laruta, atau penyerapan cepat komponen timbal dapat menimbulkan gejala sakit 

perut, muntah, diare, oliguria, pingsan, dan koma. Keracunan kronis umumnya 

disertai gejala awal seperti kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, lesu, 

muntah, mudah lelah, sakit kepala, dan anemia. Keracunan timbal parah dapat 

menyebabkan muntah, ataksia, peningkatan tekanan darah, paralisis saraf kranial, 

dan koma (BSN, 2009). 

 

2.3.2 Karakteristik Timbal  

Timbal (Pb) merupakan salah satu jenis logam beratyang sering juga 

disebut dengan istilah timah hitam. Timbal merupakan unsur dengan nomor atom 

82. Timbal memiliki titik lebur yang rendah, mudah dibentuk, memiliki sifat 

kimia yang aktif sehingga biasa digunakan untuk melapisi logam agar tidak 

timbul perkaratan. Timbal adalah logam yang lunak berwarna abu- abu kebiruan 

mengkilat dan memiliki bilangan oksidasi +2 (Sunarya, 2007). 

Timbal mempunyai nomor atom 82 dengan berat atom 207,20. Titik leleh 

timbal adalah 1740oC dan memiliki massa jenis 11,34 g/cm3 (Fatoba, 2008). 

Logam Pb pada suhu 500-600oC dapat menguap dan membentuk oksigen diudara 

dalam bentuk timbal oksida (PbO).  

Timbal mudah dibentuk dan mempunyai sifat kimia yang aktif sehingga 

dapat digunakan untuk melapisi logam untuk mencegah perkaratan. Bila dicampur 
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dengan logam lain, timbal dapat membentuk logam campuran yang lebih bagus 

daripada logam murninya. Selain itu, timbal juga memiliki kepadatan melebihi 

logam lain. Logam ini banyak digunakan pada industri baterai, kabel, cat, 

pestisida, dan yang paling banyak digunakan sebagai zat anti letup pada bensin. 

Timbal juga digunakan sebagai zat penyusun pateri dan sebagai formulasi 

penyambung pipa (Gusnita, 2012). 

2.3.3 Sumber Pencemaran Timbal 

Sumber utama pencemaran timbal (Pb) dapat berasal dari tanah, udara, 

maupun air. Sumber pencemaran timbal yang berasal dari udara dapat 

dikarenakan emisi gas buang kendaraan bermotor serta limbah industri yang 

dalam proses produksinya menggunakan timbal (Irwan, 2013). Disisi lain, 

fenomena semakin meningkatnya pertambahan penduduk mengakibatkan 

bertambahanya jenis dan kuantitas sampah, yang mana apabila sampah tidak 

dikelola dengan baik maka akan menyebabkan pencemaran tanah. Pujiati (2006) 

mengatakan adanya kadar timbal yang tinggi pada sampah yakni mencapai 129,32 

mg/l (ppm). Tingginya kadar timbal tersebut diperkirakan karena tingginya 

volume tumpukan sampah dan sampah yang bercampur.  

Peningkatan jumlah penduduk pada dasarnya mengakibatkan jumlah 

limbah yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan terganggunya potensi yang ada di 

wilayah pesisir. Wilayah pesisir seringkali sebagai tempat bermuaranya limbah-

limbah dari industri maupun domestik yang dibuang ke sungai (Darmawan, 2014). 

Limbah industri seperti pengilangan minyak, petrokimia, industri kimia, dan 

industri plastik merupakan sumber pencemar utama dari timbal yang ada di laut. 
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Timbal (Pb) yang terkandung dalam perairan nantinya diserap oleh alga sebagai 

komponen piramida terbawah pada rantai makanan. Alga ini kemudian dimakan 

ikan kecil serta berbagai macam gastropoda lain termasuk udang. Akhirnya, 

timbal akan terakumulasi di tubuh ikan dan udang. Logam berat dapat terkumpul 

dalam tubuh organisme dan akan tetap tinggal dalam tubuh pada waktu yang lama 

sebagai racun yang terakumulasi. 

Peningkatan kadar timbal di alam juga dapat bersumber dari polusi udara 

yakni dari asap kendaraan bermotor. Timbal banyak digunakan di berbagai 

industri dan juga digunakan sebagai campuran bahan bakar kendaraan. 

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dinilai sebanding dengan peningkatan 

polutan di udara. Emisi gas buang NOx, SO2, CO2, khususnya CO dan Pb pada 

pembakaran tidak sempurna dalam kendaraan bermotor menyebabkan semakin 

tingginya kadar timbal di udara. 

 

2.3.4 Efek Paparan Timbal Terhadap Kesehatan Manusia 

NIOSH (2012) mengatakan Timbal masuk ke dalam tubuh melalui 

inhalasi, pencernaan, kulit dan mata. logam Pb dapat menurunkan sintesis 

hemoglobin, gangguan fungsi ginjal, sendi, sistem reproduksi dan kardiovaskular 

serta kerusakan sistem saraf pusat dan perifer (Singh, 2010). Penelitian Widyasari 

(2013) yang mengatakan kadar Pb yang tinggi dan yang tidak sengaja dikonsumsi 

olehmakhluk hidup terutama manusia akan sangat berbahaya karena sifat timbal 

(Pb) yang persistenpada lingkungandantoksisitas timbal (Pb) yang tinggi. Hal ini 

dikarenakan di dalam tubuh manusia, Pb bisa menghambat aktivitas enzim yang 
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terlibat dalam pembentukan hemoglobin (Hb) dan sebagian kecil Pb diekskresikan 

lewat urine atau feses, sebagian lainterakumulasi dalam ginjal, hati, kuku, jaringan 

lemak dan rambut. 

Hal lain yang perlu diperhatikan yakni terpaparnya timbal dalam tubuh 

dalam dosis yang rendah ternyata dapat menimbulkan gangguan pada tubuh tanpa 

disertai adanya gejala klinik yang terlihat (Hasan, 2012). Timbal juga terbukti 

meningkatkan jumlah kematian pada penderita penyakit jantung. Penelitian 

Gusnita (2013) memperkuat bahwa timbal yang terakumulasi dalam tubuh orang 

dewasa dapat menyebabkan kemunduran otak, IQ rendah, hingga tekanan darah 

tinggi. Hal ini dikarenakan timbal yang masuk dalam tubuh manusia akan 

mengakibatkan berubahnya ukuran dan bentuk dari sel darah merah manusia. 

Gangguan lainnya yang dapat muncul pada orang dewasa yang terpapar timbal 

yakni kerusakan ginjal, kerusakan saraf, susah tidur, sakit sendi, dan gangguan 

reproduksi (BSN, 2009). 

 

2.3.5 Batas Cemaran Logam Berat pada Makanan 

Badan Standarisasi Nasional  (2009) menetapkan batas maksimum 

cemaran logam cadmium pada ikan dan hasil olahannya sebesar 0,1 mg/kg. Batas 

maksimum cemaran logam plumbum pada ikan dan hasil olahannya sebesar 0,3 

mg/kg. Batas maksimum cemaran logam dalam makanan telah diatur oleh 

pemerintah melalui Keputusan Direktur lenderal Pengawasan obat dan Makanan 

No. 03725/B/SK/VII/89 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam  Dalam 

Makanan. Logam-logam tersebut adalah: arsen, timbal, tembaga, seng, timah dan 
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merkuri. Untuk batas maksimum cemaran logam Pb adalah 2 ppm. Sedangkan 

menurut SNI No. 7387:2009 batas maksimum cemaran logam Pb pada ikan dan 

hasil olahannya serta udang dan krustasea lainnya yakni sebesar 2,0 mg/kg 

sedangkan pada terasi yakni 1,0 mg/kg.. BPOM RI (2010) mengatakan batas  

maksimum  kandungan  timbal  dalam makanan ditetapkan  dengan  kisaran 0,02  

mg/kg -  10,0  mg/kg. 

  

2.4 Tinjauan Tentang Sumber Belajar 

Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan 

lingkungannya. Dalam memperlajari biologi diperlukan adanya sumber belajar 

agar dapat memudahkan siswa untuk memahami materi yang ada. Tujuan agar 

proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik apabila diperlukan adanya 

komponen – komponen dalam pembelajaran dapat terpenuhi, beberapa komponen 

ini diantaranya manusia dan penggunaan media atau sumber – sumber belajar 

(Rohmana, 2014). Selain sumber belajar agar siswa paham mengenai materi 

diperlukan adanya media pembelajaran. Sumber belajar dapat ditetapkan sebagai 

informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat 

membantu siswa dalam belajar. 

Menurut Purnomo (2012) salah satu masalah dalam proses pembelajaran 

adalah kurangnya kesediaan buku teks yang berkualitas sehingga siswa sulit 

memahami buku yang dibacanya dan buku-buku teks tersebut cenderung 

membosankan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dikembangkan sistem 

pembelajaran berupa artikel yang memberi kepercayaan pada kemampuan guru 
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untuk memberikan materi. Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi berupa artikel dalam perencanaan pembelajaran Biologi materi 

Pencemaran Lingkungan. 

2.4.1 Artikel 

Artikel merupakan suatu tulisan yang mengungkapkan pemikiran, 

penelitian, pengamatan, dan peninjauan terhadap sesuatu yang disusun. Artikel 

ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah atau 

buku kumpulan artikel ilmiah yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti 

pedoman atau konvensi ilmiah (Siahaan, 2012). Untuk menulis artikel diperlukan 

adanya data berupa data penelitian ataukah data secara pemikiran. Berdasarkan 

berbagai pemikiran yang telah dikemukakan, sebuah karya tulis ilmiah atau artikel 

ilmiah pada dasarnya ditandai dengan hasil penelitian atau kajian, dilakukan oleh 

seorang atau tim, penulisannya mengikuti kaidah atau tata cara ilmiah, dan 

disajikan kepada publik melalui jurnal atau pertemuan ilmiah (Siahaan, 2012). 

Menurut Siregar (2008) format penulisan artikel ilmiah sebagai berikut: (i). 

Judul/topik, (ii) Nama Penulis, (iii) Abstrak, (iv) Pendahuluan, (v) Kajian 

Literatur/ kajian teori yang mencakup: kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan, (vi) Metodologi yang berisikan rancangan/model, sampel dan data, 

tempat dan waktu, teknik pengumpulan dan analisis data, (vii) Hasil dan 

Pembahasan yang mencakup uraian tentang hasil analisis data dan implikasinya 

(disesuaikan dengan variabel penelitian yang diteliti), (viii) Diskusi, (ix) Penutup 

yang berisikan tentang beberapa kesimpulan (didasarkan atas hasil analisis data) 

dan saran-saran, (xi) Pustaka Acuan.  
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2.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan yang dilakukan oleh Angkat (2013), 

menyimpulkan bahwa dari 5 lokasi pasar yang digunakan dalam proses 

pengambilan sampel diantaranya adalah Pasar Simpang Limun Medan, Pasar 

Pusat Pasar Medan, Pasar Petisah Medan, Pasar Sei Sikambing Medan, dan Pasar 

Aksara Medan dengan sampel terasi bermerek dan tidak bermerek menunjukkan 

hasil terasi bermerek dengan kandungan timbal (Pb) tertinggi (1,88 mg/kg) dan 

melewati ambang batas, adalah terasi yang dijual di Pasar Aksara Medan asal 

Belawan. Terasi tidak bermerek dengan kandungan timbal (Pb) tertinggi (1,80 

mg/kg) dan melewati ambang batas adalah terasi yang dijual di Pasar Sei 

Sikambing asal Kabupaten Asahan. Sebagian besar terasi bermerek lebih aman 

dikonsumsi karena tidak terdeteksi mengandung timbal (Pb) dibanding terasi tidak 

bermerek. Penelitian terdahulu yang relevan lainnya dilakukan oleh Ariansyah 

(2013), menyimpulkan bahwa kandungan timbal kerupuk kemplang ikan laut 

tertinggi terdapat pada sampel lokasi penjemuran di tepi jalan raya di Desa Tebing 

Gerinting Utara Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir sebesar 

0,0108 mg/kg. 
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2.6 Kerangka Konseptual 

 
Kabupaten Tuban penghasil perikanan 

terbesar di Jawa Timur 

Pertambahan penduduk semakin 

meningkat dari tahun ke tahun 

Terasi Udang 

Ikan Asin 

Kawasan industry dan pengilangan minyak 

di Kabupaten Tuban semakin berkembang 

pesat 

Potensi pencemaran air Potensi pencemaran udara 

Pembuangan limbah 

cair industri 

Pembuangan limbah 

domestik 

Asap kendaraan 

bermotor 

Kadar timbal air laut melebihi ambang 

batas untuk kehidupan biota 

Produk olahan hasil perikanan 

terakumulasi timbal 

Pengujian kandungan timbal pada 

produk makanan olahan 

Spektrofotometer 

Serapan Atom 

Rekomendasi Pengelolaan 

Lingkungan 
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2.7  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  maka  

hipotesis peneliti adalah: 

1. Terdapat kandungan timbal (Pb) pada terasi udang di Kecamatan Palang

Kabupaten Tuban.

2. Terdapat kandungan timbal (Pb) pada ikan asin di Kecamatan Palang

Kabupaten Tuban.


