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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Ikan Nila (Oreochromis niloticus) 

Ikan nila merupakan ikan yang berasal dari Afrika Bagian Timur, seperti 

Sungai Nil maka dari itu ikan ini memiliki nama latin Oreochromis niloticus. Ikan 

nila pertama kali didatangkan ke Indonesia dari Taiwan pada tahun 1969. (Kordi, 

2000; Saparinto & Rini, 2013). 

2.1.1 Klasifikasi 

Menurut Saparinto & Rini (2013) klasifikasi ikan nila adalah sebagai 

berikut :  

Kingdom : Animalia 

Filum : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas : Pisces 

Sub kelas : Acanthoptherigii 

Ordo : Perciformes 

Sub ordo : Percoidea 

Famili : Cichlidae 

Genus : Oreochromis 

Spesies : Oreochromis niloticus (Saparinto & Rini, 2013). 
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Gambar 2.1 Ikan Nila (Oreochromis niloticus) 

(Sumber : Anonim, 2013) 

 

 

2.1.2 Morfologi 

Ikan nila memiliki ciri khas dimana bentuk tubuhnya pipih, memanjang, 

bersisik berukuran besar dan kasar, serta memiliki garis linealateralis (gurat sisi) 

yang terbagi menjadi 2 yaitu, bagian atas dan bagian bawah. Mata pada ikan nila 

sedikit menonjol berwarna hitam dengan tepiannya berwarna putih (Saparinto & 

Rini, 2013). 

Ukuran panjang tubuh dari mulut hingga ekor mencapai 30 cm dengan 

ditutupi sisik sisir (stenoid) dimana warna sisik ditentukan oleh jenis ikan itu 

sendiri. Tubuh ikan nila memiliki garis atau pita gelap vertikal (belang) yang akan 

semakin memudar dengan bertambahnya umur ikan tersebut. Garis vertikal yang 

terdapat pada tubuh ikan nila berjumlah 8 buah, sirip punggung 8 buah, sirip ekor 

6 buah, warna sirip punggung akan berubah menjadi berwarna kemerahan saat 

musim berbiak. Ikan nila dilengkapi dengan sirip yang sempurna, yaitu sirip 

punggung (dorsal fin), sirip perut (ventral fin), sirip dada (pectoral fin), sirip dubur 

(anal fin), dan sirip ekor (caudal fin) (Saparinto & Rini, 2013). 
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2.2 Standar Mutu Ikan Segar 

Usaha yang dilakukan masyarakat dalam standarisasi mutu ikan segar 

yaitu, melihat mutu kriteria mikrobiologis ikan segar dengan mengetahui jumlah 

mikroba yang tumbuh pada ikan segar, berdasarkan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) batas cemaran mikroba pada ikan segar dapat dilihat pada table 2.1. 

Tabel 2.1 Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan 

Kategori Pangan Jenis Cemaran Mikroba Batas Maksimum 

 

 

Ikan Segar 

ALT (30˚C, 72 jam) 

APM Escherichia coli 

Salmonella sp. 

Vibrio cholera 

Vibrio parahaemolyticus 

5 x 105 koloni/g 

< 3/g 

Negatif/ 25 g 

Negatif/ 25 g 

Negatif/ 25 g 
(Sumber : SNI 7388, 2009) 

 

2.3 Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) 

Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) umumnya ditanam sebagai pohon 

buah, namun dapat tumbuh liar dan sering kali ditemukan pada daratan rendah 

hingga ketinggian 500 mdpl. Tanaman ini berasal dari Amerika tropis, dimana 

belimbing wuluh ini membutuhkan tempat yang cukup lembab dan terkena cahaya 

matahari langsung (Wijayakusuma & Setiawan, 2006). 

2.3.1 Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Oxalidales 

Famili  : Oxalidaceae 

Genus  : Averrhoa 

Spesies  : Averrhoa bilimbi (Putra, 2013). 
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Gambar 2.2 Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2018) 

 

 

2.3.2 Morfologi 

Pohon belimbing wuluh dapat tumbuh hingga ketinggian 10 meter dengan 

batang yang tidak terlalu besar, kasar berbenjol-benjol, dan memiliki garis tengah 

hanya sekitar 30 cm. Tanaman ini memiliki sedikit percabangan, arahnya condong 

ke atas, cabang muda memiliki rambut halus seperti beludru berwarna cokelat 

muda. Daun belimbing wuluh merupakan daun majemuk menyirip ganjil dengan 

21-45 pasang anak daun. Anak daun berbentuk bulat telur hingga jorong dengan 

ujung runcing dan pangkal membundar serta tepi rata. Ukuran panjang anak daun 

antara 2-10 cm degan lebar 1-3 cm berwarna hijau dengan permukaan bagian 

bawahnya berwarna lebih muda (Wijayakusuma & Setiawan, 2006). 

Bunga belimbing wuluh berupa malai, berkelompok, keluar dari batang 

atau cabang yang besar. Bunganya kecil-kecil berbentuk bintang, berwarna ungu 

kemerahan. Buahnya merupakan buah buni, berbentuk bulat lonjong bersegi, 

memiliki panjang 4-6,5 cm, berwarna hijau kekuningan. Biji belimbing wuluh 

berbentuk bulat telur tetapi sedikit pipih (Wijayakusuma & Setiawan, 2006). 
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2.3.3 Manfaat Belimbing Wuluh 

Daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) dapat digunakan sebagai 

obat untuk kulit gatal, dan menghilangkan bekas jerawat atau cacar. Tanaman ini 

dalam farmakalogi China juga memiliki khasiat untuk menghilangkan sakit 

memperbanyak pengeluaran empedu, anti radang, pegal linu, penyakit gondong, 

dan batuk (Putra, 2013).   

2.3.4 Kandungan Daun Belimbing Wuluh 

Daun belimbing wuluh mengandung senyawa saponin, flavonoid, tanin 

yang berguna sebagai antibakteri (Maryani & Lusi, 2005). Putra, (2013) 

menyebutkan daun belimbing wuluh juga mengandung kalsium oksalat, 

peroksidase, dan kalium sitrat. Kandungan tanin pada ekstrak daun belimbing 

wuluh sebesar 10,92% sedangkan kandungan flavonoid pada ekstrak daun 

belimbing wuluh sebesar 3,625% (Hayati, 2010; Ramadhan, 2015). 

2.3.4.1 Tanin 

Tanin merupakan senyawa fenol yang mempunyai berat molekul besar 

yang terdiri dari gugus hidroksi serta beberapa gugus yang bersangkutan seperti 

karboksil untuk membentuk kompleks kuat yang efektif dengan protein dan 

beberapa makromolekul (Horvart, 1981 dalam Hayati, 2010).  

Tanin mempunyai target pada polipeptida dinding sel, growth inhibitor 

merupakan senyawa tanin, dimana senyawa ini mempunyai kemampuan untuk 

menghambat sintesis dinding sel bakteri dan sintesis protein sel bakteri gram positif 

maupun gram negatif (Liantari, 2014). 
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Aktivitas tanin sebagai antimikroba terjadi melalui beberapa mekanisme 

yaitu menghambat enzim antimikroba dan menghambat pertumbuhan bakteri, 

dengan cara bereaksi dengan membran sel dan menginaktivasi enzim-enzim 

esensial ataupun materi genetik. Kemudian, senyawa tanin membentuk komplek 

dengan protein melalui interaksi hidrofobik sehingga dengan adanya ikatan 

hidrofobik dapat terjadi denaturasi dan akhirnya metabolisme sel terganggu 

(Liantari, 2014). 

2.3.4.2 Saponin 

Glikosida merupakan salah satu metabolit sekunder pada belimbing wuluh 

yang termasuk dalam golongan saponin. Saponin memiliki fungsi untuk merusak 

membran sitoplasma yang kemudian membunuh sel bakteri (Fahrunnida & 

Rarastoeti, 2015).   

2.3.4.3 Flavonoid  

Flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol yang memiliki 

sifat efektif dalam menghambat pertumbuhan virus, bakteri, dan jamur. Flavonoid 

juga memiliki beberapa aktivitas farmakologikal yang memiliki fungsi sebagai 

antioksidan, antidiabetes. Flavonoid bekerja dengan cara mendenaturasi protein. 

Proses ini dapat menyebabkan gangguan dalam pembentukan sel sehingga dapat 

merubah komposisi komponen protein, membran sel yang terganggu dapat 

mengakibatkan peningkatan permeabelitas sel, dengan diikuti terjadinya kerusakan 

sel bakteri. Kemudian sel bakteri akan mengalami lisis yang menyebabkan 

kematian sel bakteri (Kurniawaty & Eka, 2016; Liantari, 2014). 
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2.4 Pengawetan 

Pengawetan merupakan suatu teknik yang digunakan oleh manusia pada 

bahan pangan sedemikian rupa sehingga bahan tersebut tidak mudah rusak. Macam-

macam pengawetan dibagi menjadi 2 macam yaitu, pengawetan tradisional dan 

pengawetan modern, contoh dari pengawetan tradisional yaitu, fermentasi, 

pendinginan, pengemasan, penggaraman, pengeringan, dan pengasapan. 

Sedangkan pengawetan modern meliputi pengawetan bahan pangan radiasi, suhu 

tinggi, dan suhu rendah (Suprayitno, 2017). 

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

722/MenKes/Per/IX/88 bahan tambahan pangan yang dilarang penggunaannya 

dalam pangan antara lain: asam borat, asam salisilat, dietilpirokarbonat, dulsin, 

kalsium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, dan 

formalin (Suprayitno, 2017). 

2.4.1 Pengawetan Hasil Perikanan 

Proses pengawetan ikan merupakan hal terpenting dalam industri 

perikanan. Tujuan dari pengawetan yaitu, untuk menghambat atau mencegah 

terjadinya kerusakan, dan mempertahankan mutu. Proses pengawetan sendiri lebih 

tepat jika dikatakan sebagai usaha untuk menghambat kerusakan (Suprayitno, 

2017). 
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Menurut Suprayitno, (2017), menyatakan bahwa pengawetan dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Pendinginan  

Pendinginan ikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan masyarakat 

untuk mengatasi masalah pembusukan ikan, baik selama penangkapan, 

pengangkutan, maupun penyimpanan sementara. Keuntungan dari proses 

pendinginan ini yaitu sifat asli ikan relatif tidak berubah, tujuan dari proses 

pendinginan adalah untuk menghambat proses kemunduran mutu yang 

disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme, proses kimiawi, dan fisis. Proses 

pengawetan ini dapat mempertahankan kesegaran ikan selama 12-18 hari. 

2. Penggaraman  

Penggaraman ikan adalah cara pengawetan ikan yang banyak dijumpai 

diberbagai negara. Ikan yang diawetkan menggunakan garam biasa disebut 

ikan asin, garam yang digunakan untuk mengawetkan ikan yaitu garam dapur 

NaCl, baik yang berupa Kristal maupun yang berupa larutan. Dalam proses 

ini ikan mengalami pengeringan (kadar air berkurang). 

3. Menggunakan Suhu Tinggi 

Aktivitas bakteri pembusuk, enzim, maupun jamur dapat dihentikan dengan 

menggunaka suhu kisaran 80-90˚C 

4. Menggunakan Suhu Rendah 

Aktivitas bakteri pembusuk akan terhambat atau terhenti jika suhu diturunkan 

dengan cepat hingga 0˚C, suhu rendah dapat digunakan untuk  mengawetkan 

ikan segar maupun ikan yang sudah mengalami proses pengawetan. 
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2.5 Sumber Belajar 

Pembelajaran merupakan interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Belajar dan pembelajaran 

merupakan aktivitas yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu yang memiliki 

ciri yaitu, keterlibatan sejumlah komponen yang saling terkait satu sama lain. 

Komponen yang dimaksud adalah perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana 

pelaksanaan pembelajaran, alat pembelajaran yang meliputi metode, media, sumber 

belajar, dan alat evaluasi baik berupa nontes maupun tes (Hanafy, 2014). 

Sumber belajar merupakan semua sumber baik seperti pesan, orang, 

bahan, alat, teknik, serta latar yang digunakan peserta didik sebagai sumber yang 

dapat meningkatkan kualitas belajar (Abdullah, 2012).  

Menurut Musfiqon (2012) sumber belajar adalah kebutuhan penting yang 

bisa menjadi sumber informasi, sumber alat, sumber peraga, serta kebutuhan lain 

yang diperlukan dalam pembelajaran. 

Menurut Rohani (1997) dalam Musfiqon (2012) sumber belajar 

merupakan segala macam sumber yang berada di luar diri siswa yang 

keberadaannya memudahkan terjadinya proses belajar. 

2.5.1 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) atau biasa dikenal dengan Lembar 

Kerja Siswa (LKS). LKPD merupakan lembaran-lembaran tugas yang digunakan 

siswa untuk mempelajari suatu materi dengan secara mandiri. Penggunaan LKPD 

dalam pembelajaran dapat mendorong siswa untuk mengolah bahan yang sudah 

dipelajari baik secara individu maupun bersama teman. LKPD juga dapat 
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memberikan kesempatan terhadap siswa untuk dapat mengungkapkan 

kemampuannya (Iqbal, 2017). 
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2.6 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 

Ikan Nila (Oreochromis niloticus) 

Daya tahan kesegaran ikan 5-8 jam setelah penangkapan 

Pengawetan dengan suhu 

rendah (pendinginan) 
Pengawetan dengan 

bahan alami 

Daun Belimbing 

Wuluh 

Kandungan senyawa antibakteri daun belimbing wuluh : 

Tanin, flavonoid, dan saponin 

Mekanisme kerja senyawa antibakteri : 

 Tanin : menghambat sintesis dinding sel bakteri dan sintesis 

protein sel 

 Flavonoid : mendenaturasi protein sel bakteri sehingga sel bakteri 

akan mengalami lisis yang menyebabkan kematian sel bakteri 

 Saponin : merusak membran sitoplasma yang kemudian 

membunuh sel bakteri 

Jumlah koloni bakteri kurang dari standar SNI      

(5 x 105 CFU/gr) 

Hasil penelitian 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

1. Tidak ada pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak daun belimbing 

wuluh dan lama penyimpanan terhadap jumlah koloni bakteri pada ikan 

nila 

2. Ada pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak daun belimbing wuluh dan 

lama penyimpanan terhadap jumlah koloni bakteri pada ikan nila 

 


