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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam sektor perikanan. 

Produk perikanan yang diproduksi setiap tahunnya mencapai 12 juta ton 

dengan pertumbuhan 9,5% (Ferinaldy, 2008). Salah satu produk unggulan 

perikanan Indonesia adalah ikan bandeng (Sihombing 2012). Ikan bandeng 

merupakan salah satu komoditas utama perikanan di Indonesia karena ikan 

bandeng mudah dibudidayakan di semua daerah perairan di Indonesia, 

rasanya enak dan gurih, tidak asin seperti ikan laut, tidak mudah hancur jika 

dimasak dan harganya terjangkau sehingga banyak digemari oleh masyarakat 

(Anonim 2009). Permintaan ikan bandeng selalu mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun, baik untuk tujuan konsumsi lokal maupun untuk pasar ekspor. 

Menurut data Susenas tahun 2009, secara nasional permintaan ikan bandeng 

per kapita mencapai 1,22 kg/tahun. Namun kendala yang terjadi pada 

penawaran ikan bandeng adalah tentang konsistensi mutu. 

Ikan bandeng memiliki kandungan gizi yang sangat baik dan 

digolongkan sebagai ikan yang berprotein tinggi dan berlemak rendah. 

Komposisi ikan bandeng per seratus gram antara lain terdiri dari air (76%), 

protein (17%), lemak (4,5%), vitamin (4,5%), dan mineral (2,52%). Semakin 

tinggi kadar air suatu bahan pangan maka semakin besar kemungkinan 

kerusakannya, baik sebagai akibat aktivitas biologis internal maupun 

masuknya mikroba perusak. 
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Ikan merupakan bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan 

biologis oleh enzim atau mikroba pembusuk. Ikan segar akan mulai 

mengalami pembusukan pada jam ke-5 sampai jam ke-8 setelah 

penangkapan. Oleh karena itu diperlukan upaya pengawetan agar ikan dapat 

diterima oleh konsumen dalam keadaan masih layak konsumsi. Usaha 

pengawetan yang dapat dilakukan sebenarnya cukup beragam mulai 

penggunaan suhu rendah sampai dengan radiasi, tetapi beberapa penemuan di 

lapangan, menunjukkan bahwa formalin banyak digunakan untuk 

mengawetkan ikan (Sinaga, 2009). 

Pemakaian formalin dalam makanan sangat tidak dianjurkan karena 

formalin bersifat racun bagi tubuh. Tingginya kandungan formalin dalam 

tubuh dapat menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat mutagen, 

menyebabkan muntah, diare dan kencing bercampur darah. Apabila terhirup 

akan merangsang terjadinya iritasi hidung, teronggorokan dan mata. Dengan 

bahaya penggunaan formalin tersebut maka perlu usaha untuk menemukan 

pengawet dari bahan alami. Selain tidak memiliki efek samping dan tidak 

berbahaya bagi kesehatan, limbah pengawet alami juga ramah terhadap 

lingkungan. Purwani (2009) menyatakan bahwa rempah-rempah dan bumbu 

asli Indonesia banyak mengandung zat aktif anti mikroba yang berpotensi 

yang dijadikan sebagai bahan pengawet alami. Penelitian tentang potensi 

pengawet alami yang dikembangkan dari tanaman rempah seperti jahe, kayu 

manis, dan daun salam. 
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Pada pengawetan alami yang telah dikembangkan masih belum 

efektif, misalnya pada penggunaan kunyit sebagai bahan pengawet alami 

yaitu terjadi perubahan warna pada ikan tersebut. Sedangkan para konsumen, 

mayoritas banyak yang menginginkan warna alami dan  kesegaran pada ikan 

yang akan dikonsumsi. Lengkuas diharapkan dapat menjadi alternatif 

pengawetan alami pada ikan. 

Lengkuas merupakan salah satu tanaman yang diketahui dapat 

digunakan sebagai antibakteri. Senyawa aktif antibakteri yang terkandung 

dalam lengkuas adalah fenol yang terdapat dalam minyak atsiri. Dalam dunia 

kedokteran, senyawa fenol telah lama dikenal sebagai antiseptik dan 

dipercaya memiliki daya antibakteri. Rimpang lengkuas mengandung minyak 

atsiri berwarna kuning kehijauan, kurang lebih 1%. Minyak atsiri pada 

umumnya dibagi menjadi dua komponen, yaitu golongan hidrokarbon dan 

hidrokarbon teroksigenasi. Menurut Heyne (1987) dalam Parwata (2008), 

senyawa-senyawa turunan hidrokarbon teroksigenasi memiliki daya 

antibakteri yang kuat. 

Senyawa fenol berperan pada mekanisme pertahanan mikroorganisme. 

Pada konsentrasi rendah, fenol bekerja dengan merusak membran sel 

sehingga menyebabkan kebocoran sel. Pada konsentrasi tinggi, fenol dapat 

berkoagulasi dengan protein seluler dan menyebabkan membran sel menjadi 

tipis (Buchbaufr 2003 dalam Parwata 2008). Aktivitas tersebut sangat efektif 

ketika bakteri dalam tahap pembelahan, dimana lapisan fosfolipid di 

sekeliling sel dalam kondisi sangat tipis sehingga fenol dapat dengan mudah 
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berpenetrasi dan merusak isi sel. Adanya fenol mengakibatkan struktur tiga 

dimensi protein terganggu dan terbuka menjadi struktur acak tanpa merusak 

struktur kerangka kovalen protein. Hal ini mengakibatkan protein sel bakteri 

berubah sifat. Deret asam amino protein tersebut tetap utuh setelah berubah 

sifat, namun aktivitas biologisnya menjadi rusak sehingga protein tidak dapat 

melakukan fungsinya. 

Lengkuas mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan 

perusak pangan, salah satu diantaranya adalah Bacillus cereus. Uji 

mikrobiologi yang dilakukan Ogonoki (2009) menunjukkan bahwa 8 mg 

lengkuas yang dilarutkan dalam etanol dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri E.coli, Staphilococcus aureus, Salmonella typhimurium dan 

Salmonella enteritidis. Penelitian lain membuktikan bahwa minyak atsiri 

lengkuas konsentrasi 8% di dalam methanol dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Bacillus subtilis dan Staphilococcus aureus dengan diameter daerah 

hambatan masing-masing 10 mm dan 7 mm (Yuharmen et al. 2002). Selain 

berfungsi sebagai antibakteri, peran lengkuas sebagai antijamur juga telah 

dibuktikan dalam beberapa penelitian, salah satunya penelitian yang 

dilakukan oleh Handajani (2008).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handajani 2008, 

telah dibuktikan bahwa lengkuas kering yang dilarutkan dalam etanol 

sebanyak 100mg/L dapat menghambat pertumbuhan Aspergilus sp. 

Disamping fungsinya sebagai bahan pengawet alami, lengkuas sangat mudah 

diperoleh dan harganya murah.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh berbagai konsentrasi filtrat lengkuas terhadap jumlah 

bakteri? 

2. Pada konsentrasi berapakah filtrat lengkuas mempunyai pengaruh paling 

efektif menurunkan jumlah bakteri? 

3. Dapatkah hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi 

di SMA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi filtrat lengkuas terhadap 

jumlah bakteri. 

2. Mengetahui pada konsentrasi berapakah filtrat lengkuas mempunyai 

pengaruh paling efektif menurunkan jumlah bakteri. 

3. Untuk memperoleh data mengenai hasil penelitian pengaruh berbagai 

konsentrasi filtrat lengkuas (Alpinia galanga) pada perendaman ikan 

bandeng (Chanos chanos) terhadap jumlah bakteri sebagai sumber belajar 

biologi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber ilmiah bagi 

peneliti selanjutnya atau sebagai dasar acuan bagi penelitian yang lebih 

mendalam berkenaan dengan pengaruh konsentrasi filtrat lengkuas pada 

perendaman ikan bandeng (Chanos chanos) terhadap jumlah bakteri. Hal 

ini sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi 

kalangan akademis maupun masyarakat umum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar di SMA dalam 

rangka pengorganisasian sumber belajar.  

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan memberi rangsangan bagi peneliti terhadap data 

yang dihasilkan dari pengaruh konsentrasi filtrat lengkuas (Alpinia 

galanga) pada perendaman  ikan bandeng (Chanos chanos) terhadap 

jumlah bakteri. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini sebagai sumber informasi mengenai pengawetan alami 

pada ikan bandeng tanpa menggunakan bahan kimia serta bernilai 

ekonomis. 
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d. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pemerintah, khususnya lembaga terkait seperti Dinas Peternakan dan 

Perikanan, yaitu dengan menerapkan strategi penyuluhan mengenai 

pengawetan alami pada ikan bandeng dengan menggunakan filtrat 

lengkuas. Dengan demikian, hasil penelitian ini nantinya dapat 

memberikan masukan juga bagi distributor produksi ikan bandeng 

mengenai pengawetan secara sehat dan alami. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak meluas maka peneliti melakukan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian dikasanakan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang pada bulan Desember 2014. 

2. Pada penelitian ini yang diamati adalah berapa banyak koloni bakteri yang 

terdapat pada masing-masing sampel. 

3. Perlakuan aplikasi filtrat lengkuas pada perendaman ikan bandeng 

sebanyak 24 ekor dengan berat yang sama.  

4. Perbandingan konsentrasi terdiri dari K0, K1, K2, K3, K4, K5 

1.6 Definisi Operasional 

1. Konsentrasi adalah stilah umum untuk menyatakan banyaknya bagian zat 

terlarut dan pelarut yang terdapat dalam larutan. Konsentrasi dapat 

dinyatakan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Untuk ukuran 
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secara kualitatif, konsentrasi larutan dinyatakan dengan istilah larutan 

pekat (concentrated) dan encer (Hannum, 2012). 

2. Filtrasi adalah proses pemisahan dari campuran heterogen yang 

mengandung cairan dan partikel-partikel padat dengan menggunakan 

media filter yang hanya meloloskan cairan dan menahan partikel-partikel 

padat (Susilo T. A., 2011). 

3. Lengkuas adalah salah satu tanaman rempah-rempah yang dapat 

digunakan sebagai bumbu dapur dan dapat juga digunakan sebagai bahan 

obat tradisional. Tanaman ini mudah dibudidayakan tanpa perawatan 

khusus (Buchbaufr, 2003). 

4. Perendaman adalah suatu kegiatan merendam suatu objek atau 

menggunakan suatu cairan tertentu atau air. 

5. Ikan Bandeng adalah ikan yang memiliki nama latin Chanos chanos F. 

Sejenis ikan laut yang memiliki famili Chanidae dan ordo Malacopterygii. 

Ikan bandeng dikenal sebagai Milkfish dan memiliki karakteristik tubuh 

langsing berbentuk seperti peluru dengan sirip ekor bercabang sebagai 

petunjuk bahwa ikan bandeng memiliki kesanggupan berenang lebih 

cepat. Tubuh ikan bandeng berwarna putih keperak-perakan dan 

dagingnya berwarna putih susu (Murtidjo B.A., 2002). 

6. Bakteri adalah suatu organisme yang jumlahnya paling banyak dan 

tersebar luas dibandingkan dengan organisme lainnya di bumi. Bakteri 

umumnya merupakan organisme uniseluler (bersel tunggal), 

prokariota/prokariot, tidak mengandung struktur yang terbatasi membran 



9 
 

 

di dalam sitoplasmanya dan tidak mengandung klorofil, serta berukuran 

mikroskopik (sangat kecil) (Pelczar M. J., 2008). 

7. Sumber belajar Menurut Rohani (2004), adalah guru dan bahan-bahan 

pelajaran atau bahan pengajaran baik buku-buku bacaan dan semacamnya 

baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung serta dapat 

melengkapi peserta didik pada saat proses pengajaran berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


