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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Ikan Bandeng (Chanos chanos) 

2.1.1 Deskripsi dan Klasifikasi Ikan Bandeng (Chanos chanos) 

Ikan bandeng merupakan salah satu komoditas ekspor yang 

dikenal dengan sebutan milkfish. Ikan ini memiliki karakteristik 

berbadan langsing, sirip bercabang serta lincah di air, memiliki sisik 

seperti kaca dan berdaging putih. Ikan bandeng memiliki keunikan, 

yakni mulutnya tidak bergigi dan makanannya adalah tumbuh-

tumbuhan dasar laut. Selain itu panjang usus bandeng 9 kali panjang 

badannya (Murtidjo, 2002). 

Klasifikasi ikan bandeng (Saanin 1984) adalah sebagai berikut: 

Filum : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas : Pisces 

Subkelas : Teleostei  

Ordo : Malacopterygii  

Famili  : Chanidae  

Genus  : Chanos 

Spesies  : Chanos chanos 

Ikan bandeng mempunyai ciri-ciri morfologi badan memanjang, 

agak pipih, tanpa skut pada bagian perutnya, mata diseliputi lendir 

mempunyai sisik besar pada sirip dada dan sirip perut, sirip ekor 
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panjang dan bercagak, sisik kecil dengan tipe cycloid, tidak bergigi, 

sirip dubur jauh di belakang sirip punggung (Saanin 1984). Morfologi 

ikan bandeng dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1 Morfologi ikan bandeng (Chanos chanos) (Anonimous, 2013). 

 Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan budidaya air 

payau yang potensial dikembangkan. Jenis ikan ini mampu mentolerir 

salinitas perairan yang luas (0-158 ppt) sehingga digolongkan sebagai 

ikan euryhaline. Ikan bandeng mampu beradaptasi terhadap perubahan 

lingkungan seperti suhu, pH dan kekeruhan air, serta tahan terhadap 

serangan penyakit (Ghufron dan Kardi 1997). 

Secara eksternal ikan bandeng mempunyai bentuk kepala 

mengecil dibandingkan lebar dan panjang badannya, matanya tertutup 

oleh selaput lendir (adipose). Sisik ikan banding yang masih hidup 

berwarna perak, mengkilap pada seluruh tubuhnya. Pada bagian 

punggungnya berwarna kehitaman atau hijau kekuningan atau kadang-

kadang albino, dan bagian perutnya berwarna perak serta mempunyai 

sisik lateral dari bagian depan sampai sirip ekor. Pada ikan bandeng 

ukuran juvenil dan dewasa jumlah sirip dorsal II :12-14, anal II: 8 atau 

9, sirip dada I: 15-16, sirip bawah I:10 atau 11 dan mempunyai sisik 
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lateral dari bagian depan sampai caudal antara 75-85, dan tulang 

belakang berjumlah 44 ruas. 

Secara morphologi ikan bandeng dewasa masih sulit dibedakan 

antara jantan dan betina, baik mengenai morphologi, ukuran,warna 

sisik, bentuk kepala dan lain-lainnya. Namun pada bagian anal (lubang 

pelepasan) pada induk ikan bandeng yang matang kelamin 

menunjukkan bentuk anatomi yang berbeda antara ikan bandeng jantan 

dan ikan bandeng betina. Walaupun demikian perlu suatu 

pengetahuan/ketrampilan yang khusus untuk mengetahui perubahan-

perubahan yang terjadi selama induk matang kelamin. 

Ikan bandeng hidup diperairan pantai, muara sungai, hamparan 

hutan bakau, lagoon, daerah genangan pasang surut dan sungai. Ikan 

bandeng dewasa biasanya berada diperairan littoral. Pada musim 

pemijaham induk ikan bandeng sering dijumpai berkelompok pada 

jarak tidak terlalu jauh dari pantai dengan karakteristik habitat perairan 

jernih, dasar perairan berpasir dan berkarang dengan kedalaman antara 

10-30 m kematangan kelamin. 

Daerah penyebaran ikan Bandeng yaitu di laut tropik Indo 

Pasifik dan dominan didaerah Asia. Di Asia Tenggara ikan bandeng 

berada didaerah perairan pantai Burma, Thailand, Vietnam, Philipina, 

Malalysia dan Indonesia. Secara umum penyebaran ikan bandeng 

tercatat berada di sebagian besar laut Hindia dan laut Pasifik kira-kira 

dari 40 BT-100 BB dan antara 40 LU - 40 LS. Penyebarannya sangat 
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dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti fase bulan, pasang surut, 

arus air dan kelimpahan plankton. 

Ikan bandeng mempunyai kebiasaan makan pada siang hari. Di 

habitat aslinya ikan bandeng mempunyai kebiasaan mengambil 

makanan dari lapisan atas dasar laut, berupa tumbuhan mikroskopis 

seperti: plankton, udang renik, jasad renik, dan tanaman multiseluler 

lainnya. Makanan ikan bandeng disesuaikan dengan ukuran mulutnya, 

(Purnomowati, 2007). Pada waktu larva, ikan bandeng tergolong 

karnivora, kemudian pada ukuran fry menjadi omnivore. Pada ukuran 

juvenil termasuk ke dalam golongan herbivore, dimana pada fase ini 

juga ikan bandeng sudah bisa makan pakan buatan berupa pellet. 

Setelah dewasa, ikan bandeng kembali berubah menjadi omnivora lagi 

karena mengkonsumsi, algae, zooplankton, bentos lunak, dan pakan 

buatan berbentuk pellet (Aslamyah, 2008). 

2.1.2 Budidaya Ikan Bandeng 

Ikan bandeng merupakan komoditas andalan pengembangan 

budidaya laut yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

dengan spesies lainnya, antara lain adalah teknik pembenihannya telah 

dikuasai, teknik budidayanya relatif mudah dan dapat diadopsi oleh 

petani, tahan terhadap perubahan lingkungan yang cukup ekstrim 

(salinitas), tanggap terhadap pakan buatan yang telah tersedia secara 

komersial, dapat dipelihara dengan kepadatan tinggi dan tidak bersifat 

kanibalisme. Selain itu ikan bandeng juga memiliki rasa yang lezat dan 
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harga yang terjangkau, sehingga ikan bandeng sangat digemari oleh 

masyarakat terutama di Jawa dan Sulawesi Selatan. Ikan bandeng juga 

dapat dijadikan umpan bagi kebutuhan industri perikanan tuna dan 

cakalang (Rachmansyah, 2004). 

Keunggulan budidaya ikan bandeng di keramba jaring apung 

(KJA) dibandingkan budidaya bandeng di tambak salah satunya adalah 

bandeng KJA tidak berbau lumpur sehingga tidak memenuhi kriteria 

bandeng kualitas ekspor. Bau lumpur atau off flavor disebabkan oleh 

adanya senyawa geosmin (C12H22O) yang dihasilkan oleh beberapa 

plankton Cyanobacteria, terutama dari genus Oscillatoria, Symloca, dan 

Lyngbia. Apabila ikan tinggal di tempat yang kaya geosmin atau 

memakan plankton ini, dagingnya memiliki cita rasa tanah. Selain itu 

kandungan Omega-3 bandeng laut dan lebih tinggi dibandingkan 

bandeng tambak yaitu masing-masing 1.44 EPA dan 0.44 DHA 

(Rachmansyah, 2004). 

2.1.3 Kandungan Gizi dan Manfaat Ikan Bandeng 

Ikan Bandeng yang termasuk dalam ini memiliki Kandungan 

Gizi per-100 gram daging ikan yang terdiri dari energi 129 kkal, protein 

20 gr, lemak 4.8 gr, kalsium 20 mg, fosfor 150 mg, besi 2 mg, vitamin 

A 150 SI serta vitamin B1 0.05 mg. Dari kandungan nutrisi tersebut 

kelihatan bahwa kandungan protein ikan bandeng cukup tinggi. Hal ini 

yang menjadikan ikan bandeng sangat mudah dicerna serta sangat baik 

untuk dikonsumsi oleh semua usia dalam mencukupi kebutuhan protein 
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tubuh, menjaga dan memelihara kesehatan serta mencegah penyakit 

akibat kekurangan zat gizi mikro. 

Ikan Bandeng memiliki kandungan protein yang tinggi 

mencapai 20,38% sehingga baik sebagai sumber pemenuhan kebutuhan 

protein tubuh. Berdasarkan Balai Pengembangan dan Pengujian Mutu 

Hasil Perikanan (1996), kandungan Omega 3 pada Bandeng (14,2%), 

Sardines/Mackerel (3,9%), Salmon (2,6%), dan Tuna sebesar 0,2%. 

Namun sayangnya, ikan bandeng memiliki banyak duri kurang lebih 

164 duri atau 82 pasang duri. 

Ikan bandeng termasuk rendah kolesterol. Lemak jenuh 

merupakan salah satu penyebab dari penyumbatan darah arteri yang 

menyebabkan penyakit jantung koroner. Dengan mengkonsumsi ikan 

secara rutin adalah salah satu cara diet yang bagus untuk mencegah 

penyakit jantung koroner. Ikan ini juga mengandung asam lemak 

omega-3. Asam lemak ini dapat mencegah pembekuan sel darah granul, 

sehingga mengurangi risiko arteriosklerosis dan mencegah jantung 

koroner. Asam lemak pada bandeng memiliki karakteristik 

hipokolesterolemik yang menurunkan kadar kolesterol darah. Memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan penting untuk 

perkembangan otak janin juga pengembangan sistem neuron yang lain. 

Sudah banyak yang tahu kalau bangsa Eskimo jago dalam 

mengkonsumsi ikan, 300 - 400 gr perhari, sehingga kasus penyakit 

jantung sangat rendah ditemukan disana. Jadi sebagai bahan pangan, 
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ikan merupakan sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral yang 

sangat baik dan prospektif. Keunggulan utama protein ikan 

dibandingkan dengan produk lainnya adalah kelengkapan komposisi 

asam amino dan kemudahannya untuk dicerna. Ikan juga mengandung 

asam lemak, terutama Omega-3, yang sangat penting artinya bagi 

kesehatan dan perkembangan otak bayi untuk potensi kecerdasannya. 

Demikian besar peranan gizinya bagi kesehatan, ikan merupakan 

pilihan yang tepat untuk diet di masa yang akan datang. 

Berikut manfaat yang didapat dengan mengkonsumsi ikan 

Bandeng: 

a. Mencegah penyakit jantung koroner. 

b. Menurunkan kadar kolesterol darah. 

c. Meningkatkan daya tahan tubuh. 

d. Membantu pertumbuhan sistem sarat serta perkembangan otak. 

e. Mencegah penyakit karena kekurangan gizi mikro. 

f. Mengurangi resiko hipertensi. 

Hal ini juga berdasarkan Balai Pengembangan dan Pengujian Mutu 

Hasil Perikanan (1996). 

2.1.4 Tanda-tanda Kerusakan yang Terjadi pada Ikan 

Kerusakan pada ikan terutama disebabkan oleh pertumbuhan 

bakteri pembusuk. Tanda-tanda kerusakan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan bakteri pada ikan yang belum diolah meliputi: 

a. Pembentukan lendir pada permukaan ikan. 
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b. Bau busuk karena terbentuknya amonia, H2S dan senyawa-senyawa 

berbau busuk lainnya. 

c. Perubahan warna, yaitu warna kulit dan daging ikan menjadi kusam 

atau pucat. 

d. Peruhahan tekstur, yaitu daging ikan akan berkuran kekenyalannya. 

e. Ketengikan karena terjadi pemecahan dan oksidasi lemak ikan. 

Faktor lain yang berperan dalam pembusukan (perubahan yang 

bersifat enzimatis, mikrobiologis maupun fisis). 

1. Enzimatis 

Di dalam tubuh ikan terutama alat pencernaan terdapat 

beberapa enzim. Selama ikan masih hidup enzim masih bisa diatur 

kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada ikan 

yang mati fungsi enzim tidak bekerja lagi, sehingga akan terjadi 

peristiwa otolisis yaitu perubahan di dalam tubuh ikan yang 

disebabkan oleh aktifitas enzim. Pada suasana agak asam dan suhu 

37˚C enzim aktif sekali bekerja. 

2. Mikrobiologis 

Pembusukan olah mikrobiologis ini disebabkan karena 

kesalahan pengolahan dan penanganan yang mengakibatkan luka 

mekanis pada ikan sehingga memungkinkan bakteri lebih mudah 

masuk ke dalam tubuh ikan. 
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3. Fisis 

Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam penyimpanan 

pada suhu kamar akan mempercepat pembusukan. 

4. Peristiwa Oksidasi Lemak 

Daging ikan umumnya mengandung lemak berkisar antara 

10-20% dioksidasi oleh oksigen dari udara akibatnya ikan menjadi 

bau dan tengik. 

2.2 Tinjauan Umum Bakteri 

2.2.1 Pengertian Bakteri 

Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang tidak 

terlihat oleh mata, tetapi dengan bantuan mikroskop, mikroorganisme 

tersebut akan nampak. Bahan-bahan makanan yang biasanya mudah 

tercemar bakteri antara lain meliputi kue-kue yang mengandung saus, 

susu, daging cincang dan daging panggang, ikan, unggas yang 

diperdagangkan. Bakteri merupakan salah satu kelompok jasad renik 

yang sangat penting yang berhubungan dengan bahan pangan, jenis 

bakteri beraneka ragam, terdapat secara kosmopolit yaitu secara luas di 

alam bebas, dan berhubungan dengan air, udara, tanah, hewan dan 

tumbuh-tumbuhan. Sebagian bakteri dalam bahan pangan dapat 

menguntungkan, misalnya untuk kelangsungan proses fermentasi, 

sedangkan sebagian lainnya dapat merugikan karena dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan (patogenik) (Pelczar M. J., 2008). 
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2.2.2 Sumber Pencemar 

Bakteri merupakan kelompok organisme omnivora (memakan 

segalanya). Mereka mampu melaksanakan proses-proses metabolisme 

dengan memanfatkan segala macam sumber bahan makanan, mulai 

substrat anorganik sampai bahan organik yang sangat kompleks. 

Umumnya bakteri berkembangbiak secara amitosis dengan membelah 

menjadi dua bagian (pembelahan biner). Waktu di antara dua 

pembelahan sel disebut generation time dan inti berlainan untuk tiap 

jenis bakteri, bervariasi antara 20 menit sampai 15 jam. Bakteri dalam 

bahan makanan yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Bakteri yang dapat menyebabkan penyakit disebut pathogen atau 

bakteri penyakit atau “food borne illness”. 

b. Bakteri yang dapat menyebabkan pembusukan bahan makanan. 

c. Bakteri yang digunakan untuk produksi makanan. 

2.2.3 Pertumbuhan Bakteri 

Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pertambahan secara 

teratur semua komponen di dalam sel hidup. Pada organisme bersel 

tunggal, pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel yang berarti juga 

pertambahan jumlah organisme. 

Suatu kelompok bakteri yang terdapat di dalam suatu makanan 

dapat tumbuh subur, tetap dominan, mati sangatlah bergantung pada 

beberapa faktor penyebab. Suatu bakteri dikatakan dorman, apabila 
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keadaan bakteri tersebut tidak mati dan juga tidak dapat tumbuh karena 

tidak melakukan metabolisme (Pelczar M. J., 2008). 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteri 

Pertumbuhan bakteri pada pangan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor dan setiap bakteri membutuhkan kondisi pertumbuhan yang 

berbeda, oleh karena itu jenis dan jumlah bakeri yang dapat tumbuh 

kemudian menjadi dominan pada setiap pangan juga berbeda, 

tergantung dari jenis pangan tersebut. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan bakteri meliputi: 

a. Kandungan gizi 

Seperti halnya makhluk hidup lainnya, bakteri juga membutuhkan 

zat gizi untuk pertumbuhannya, bahan makanan yang akan menjadi 

sumber energi dan menyediakan unsur-unsur kimia dasar untuk 

pertumbuhan sel. 

b. Waktu  

Waktu antara masing-masing pembelahan sel berbeda-beda, 

tergantung dari spesies dan lingkungannya, tapi untuk kebanyakan 

bakteri berkisar antara 10-60 menit. Dikenal empat fase 

pertumbuhan, selama pertumbuhan populasi mikroorganisme atau 

kultur, yaitu: 

1) Fase Lambat atau penyesuaian diri (Lag Phase) 

Fase Suatu periode awal di mana tidak terjadi pembelahan 

berkembangbiak, bila kondisi lingkungan menguntungkan, 
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ukuran sel, material inti dan jumlah sistem enzim meningkat 

tetapi aktifitas metabolismenya sangat tinggi. Merupakan 

persiapan dan penyesuaian diri dengan kondisi pertumbuhan dan 

lingkungan yang baru. Waktu penyesuaian ini umumnya 

berlangsung selama 2 jam. 

2) Fase pembelahan (Log Phase) 

Dalam fase ini jumlah bakteri meningkat dan tumbuh dengan 

laju pertumbuhan yang konstan selama beberapa saat karena 

berkurangnya pembelahan sel atau adanya keseimbangan antara 

laju perbanyakan sel dengan laju kematian adanya setelah 

beradaptasi sel-sel ini akan tumbuh dan membelah diri secara 

eksponensial sampai jumlah maksimum yang dapat dibantu oleh 

kondisi lingkungan yang dicapai. Pada sebagian besar bakteri 

fase ini berlangsung 18 - 24 jam. 

3) Fase Tetap (Stationary Phase) 

Pertumbuhan populasi bakteri dibatasi oleh habisnya bahan gizi 

yang tersedia atau penimbunan zat racun sebagai hasil akhir 

metabolisme, sehingga kecepatan pertumbuhan menurun, mulai 

ada yang mati, pembelahan terhambat pada suatu saat terjadi 

jumlah bakteri tetap sama. 

4) Fase Menurun (Decline or Death Phase) 

Fase penurunan pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa kondisi 

seperti menjadi habisnya persediaan nutrien esensial, akumulasi 
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hasil metabolik asam dan pengaruh proses reservasi tertentu. 

Sel-sel yang berada dalam fase tetap akhirnya akan tidak mati 

bila dipindahkan ke media segar lainya. Dalam bentuk 

logiritmik fase menurun atau kematian merupakan penurunan 

secara garis besar lurus yang digambarkan oleh jumlah sel-sel 

yang hidup terhadap waktu. Jumlah bakteri hidup berkurang dan 

menurun. Kecepatan kematian berbeda-beda tergantung spesies 

dan lingkunganya. 

c. Suhu 

Suhu merupakan faktor fisika yang sangat penting pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan dan kegiatan bakteri. Berdasarkan pada 

kisaran suhu pertumbuhannya, bakteri dapat dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu: 

1) Psikrofil 

Suhu pertumbuhan minimum -5˚C - 0˚C, pertumbuhan optimum 

5˚C - 15˚C, suhu maksimum 15˚C - 20˚C. 

2) Mesofil 

Suhu pertumbuhan minimum 10˚ C - 20˚C, suhu maksimum 

40˚C - 45˚C. 

3) Termofil 

Suhu pertumbuhan minimum 25˚C - 45˚C, pertumbuhan optimal 

45˚ C - 55˚ C, suhu pertumbuhan maksimumnya 60˚C- 80˚C. 
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d. Nilai pH Kebanyakan mikroorganisme tumbuh pada pH netral 

sekitar pH 5,0 - 8,0. Pada pH dibawah 5,0 dan diatas 8,5 bakteri 

tidak dapat tumbuh dengan baik. 

e. Aktivitas air 

Aktivitas air (aw) menunjukkan jumlah air di dalam pangan yang 

dapat digunakan oleh bakteri untuk pertumbuhannya. Bakteri 

mempunyai kebutuhan aw yang berbeda-beda untuk 

pertumbuhannya. Aw berperan dalam metabolik dalam sel dan 

merupakan alat pengangkut zat-zat gizi. 

f. Ketersediaan oksigen 

Bakteri mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk 

pertumbuhannya. Beberapa kelompok bakteri dapat dibedakan 

sabagai berikut: 

1) Organisme aerobik, dimana tersedianya oksigen dan 

penggunaannya dibutuhkan untuk pertumbuhan. 

2) Organisme anaerobik, tidak dapat tumbuh dengan adanya 

oksigen ini dan bahkan oksigen ini dapat merupakan racun bagi 

organisme tersebut. 

3) Organisme anaerobik fakultatif, dimana oksigen akan digunakan 

apabila tersedianya, apabila oksigen tidak tersedia organisme 

akan tetap tumbuh dalam keadaan anaerobik. 
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4) Organisme mikroaerofilik, yaitu mikroorganisme yang lebih 

dapat tumbuh pada kadar oksigen yang lebih rendah daripada 

kadar oksigen dalam atmosfer (Dwijoseputro, 1998). 

2.2.5 Upaya Pengendalian Pertumbuhan Bakteri 

Pengawetan pada hakikatnya merupakan salah satu usaha untuk 

mengurangi atau menghilangkan bakteri yang tergolong patogen dan 

penghasil racun pada bahan makanan, ada empat macam metode utama 

dalam pengawetan bahan pangan terhadap kebusukan karena kerja 

mikroorganisme, yaitu: 

a. Perusakan mikroorganisme dengan panas atau radiasi ion dan 

perlindungan dari perencanaan selanjutnya dengan pengemasan 

secara efektif. 

b. Penghambatan pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan 

berkadar air normal dengan pendinginan, penambahan bahan 

pengawet kimia (termasuk pengasapan dan perendaman dalam 

larutan garam) atau antibiotika, pengasaman, penyimpanan dengan 

gas dan lain-lain. 

c. Penghambatan pertumbuhan mikroorganisme dengan mengurangi 

kadar air, dengan demikian juga penurunan aktivitas air dengan cara 

pengeringan, pembekuan (suhu rendah juga mempengaruhi 

pertumbuhan mikroorganisme),  pemberian garam, gula, pengentalan 

dan lain-lain. 

d. Menghilangkan mikroorganisme, misalnya penyaringan secara steril. 
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2.3 Pengawet 

2.3.1 Definisi Pengawet 

Pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah 

atau menghambat fermentasi, pengasaman atau penguraian dan 

perusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh 

mikroorganisme. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh fungi, 

bakteri dan mikroba lainnya. Pertumbuhan bakteri dicegah atau 

dihambat tergantung dari jumlah pengawet yang ditambahkan. 

Menurut (Rabiatul Adawiyah 2011), pengawet ada dua yaitu 

pengawet kimia dan pengawet alami yang berfungsi membantu 

mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroorganisme 

pembusuk bakteri dengan cara menghambat, mencegah, menghentikan 

proses pembusukan, fermentasi, pengasaman atau kerusakan komponen 

lain dari bahan pangan. 

2.3.2 Pengawet Kimia 

Bahan pengawet kimia adalah sejumlah besar bahan-bahan 

kimia yang baik ditambahkan dengan sengaja ke dalam bahan pangan 

atau ada dalam bahan pangan sebagai akibat dari perlakuan 

prapengolahan, pengolahan, atau penyimpanan. Beberapa bahan 

pengawet kimia antara lain: 

a. Garam 

Garam sudah lama digunakan sebagai bahan pengawet 

makanan. Garam ditambahkan dalam bahan makanan yang diolah 
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sebagai penambah citra rasa, selain sebagai pengawet juga sebagai 

antiseptik serta untuk menghilangkan sejumlah air yang digunakan 

mikroorganisme untuk pertumbuhan. 

Garam yang dibuat larutan diyakini mampu menghambat 

pertumbuhan aktivitas bakteri penyebab pembusukan, sehingga 

makanan tersebut jadi lebih awet. Prosesnya biasa disebut dengan 

pengasinan (curing) atau penggaraman. Pengawetan dengan garam 

ini memungkinkan daya simpan yang lebih lama dibandingkan 

dengan produk segarnya yang hanya bisa bertahan selama beberapa 

hari atau jam. Contohnya ikan yang hanya tahan beberapa hari, bila 

diasinkan dapat tahan selama berminggu-minggu. Tentu saja 

prosedurn pengawetan ini memerlukan perhatian karena konsumsi 

garam secara berlebihan bisa memicu penyakit darah tinggi. 

b. Asam benzoat dan garamnya 

Umumnya, asam benzoat dapat digunakan dalam benuk asam 

atau garamnya yaitu natrium benzoat. Asam benzoat banyak 

digunakan untuk makanan dan minuman yang mempunyai pH di 

bawah 4,5. contoh penggunaan benzoat digunakan pada sirup, selai, 

mentega, agar, sosis dan lainnya. Natrium benzoat berbentuk granul 

atau serbuk hablur berwarna putih, tidak berbau dan stabil di udara.  

c. Asam sorbat 

Asam sorbat biasanya digunakan dalam bentuk garam kalium 

dan mampu mengahmbat berbagai jenis kapang dan khamir, tetapi 
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tidak efektif terhadap bakteri. Sorbat digunakan pada roti dan kue 

sebagai anti jamur. 

2.3.3 Pengawet Alami 

Bahan tambahan yang alami lebih pekat dan harganya lebih 

murah. Bahan tambahan alami yang sering digunakan dalam 

pengolahan pangan karena dianggap masih dalam batas toleransi. 

Bahan-bahan pengawet alami sangat beragam jenisnya antara lain: 

a. Buah Picung 

Pohon picung atau kluwak (jawa) banyak tersebar di seluruh 

nusantara. Selain sebagai bumbu masak dapur, biji buah picung juga 

bisa dimanfaatkan sebagai pengawet alami ikan segar. 

b. Kunyit 

Secara tradisional rimpang kunyit digunakan untuk penambah nafsu 

makan, peluruh empedu, obat luka dan gatal, anti radang, sesak 

nafas, antidiare, dan merangsang keluarnya angin perut. Sebagai obat 

luar digunakan sebagai lulur kecantikan dan kosmetika. Secara 

umum rimpang kunyit digunakan untuk stimulansia, pemberi warna 

masakan, dan minuman serta digunakan sebagai bumbu dapur, Di 

samping itu rimpang tanaman kunyit itu juga bermanfaat sebagai 

inflamasi, anti oksidan ,anti mikroba, pencegah kanker, anti tumor 

dan menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol, serta sebagai 

pembersih darah (Muhlisah F., 1999). 

c. Gambir 
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Tanaman gambir (Uncariae Romulus et Uncus) di Indonesia daun 

dan getahnya digunakan untuk bahan kelengkapan untuk menyirih. 

Tanaman yang termasuk keluarga Rubiaceae ini juga sering 

digunakan untuk obat luka bakar, sakit kepala, diare, disentri, 

sariawan, dan sakit kulit, serta bahan penyamak kulit dan bahan 

pewarna tekstil. Secara alami para produsen makanan sering 

menggunakan tanaman yang daunnya berbentuk bujur sangkar 

dengan permukaan licin ini untuk pengawet makanan. Pasalnya, 

dalam daun ini terdapat sebuah kandungan katekin yang dapat 

mengawetkan makanan dari kerusakan akibat mikroorganisme dan 

degradasi reaksi oksidasi (penyebab basi). 

d. Kitosan 

Kitosan dihasilkan dari chitin dan mempunyai struktur kimia yang 

sama dengan kitin, terdiri dari rantai molekul yang panjang dan berat 

molekul yang tinggi. Perbedaan antara kitin dan kitosan adalah pada 

setiap cincin molekul kitin terdapat gugus asetil (-CH3-CO) pada 

atom karbon kedua, sedangkan pada kitosan terdapat gugus amina (-

NH). Kitosan dapat dihasilkan dari kitin melalui proses deasetilasi 

yaitu dengan cara direaksikan dengan menggunakan alkali 

konsentrasi tinggi dengan waktu yang relatif lama dan suhu tinggi. 

Chitosan adalah biopolimer yang mempunyai keunikan yaitu dalam 

larutan asam, kitosan memiliki karakteristik kation dan bermuatan 
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positif, sedangkan dalam larutan alkali, kitosan akan mengendap 

(Gunawan, 1989). 

e. Biji kepayang 

Pohon tanaman ini memiliki tinggi hingga 40 m dengan diameter 

batang 2,5 m. Jika melihat uraian diatas, maka dapat dikatakan 

tanaman ini tumbuh tersebar luas hampir di seluruh Nusantara. 

Kepayang mulai berbuah di awal musim hujan pada umur 15 tahun 

dengan jumlah 300 biji di setiap pohonnya. Tanaman ini telah lama 

digunakan sebagai bahan pengawet ikan. 

f. Lengkuas 

Lengkuas juga merupakan salah satu rempah-rempah yang dapat 

digunakan sebagai pengawet alami makanan. Lengkuas selain 

mengandung minyak atsiri juga mengandung golongan senyawa 

flvonoid, fenol, dan terpenoid. Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan minyak atsiri pada rimpang lengkuas mengandung 

senyawa eugenol, sineol, dan metil sinamat (Buchbaufr, 2003). 

2.4 Tinjauan Umum Lengkuas (Alpinia galanga) 

2.4.1 Deskripsi dan Klasifikasi ilmiah  

Klasifikasi lengkuas sebagai berikut: 

Divisio : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Sub-divisio : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas : Liliopsida (berkeping satu / monokotil 

Ordo : Zingiberales 
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Famili : Zingiberaceae (suku jahe-jahean) 

Genus : Alpinia 

Spesies : Alpinia galanga (L.)  

Lengkuas merupakan tanaman yang memiliki tinggi sekitar 1 

sampai 2 meter, bahkan dapat mencapai 3,5 meter. Biasanya tumbuh 

dalam rumpun yang rapat. Batangnya tegak, tersusun oleh pelepah-

pelepah daun yang bersatu membentuk batang semu, berwarna hijau 

agak keputih- putihan. Batang muda keluar sebagai tunas dari pangkal 

batang tua. Daun tunggal, berwarna hijau, bertangkai pendek, tersusun 

berseling. Daun di sebelah bawah dan atas biasanya lebih kecil dari 

pada yang di tengah. Bentuk daun lanset memanjang, ujung runcing, 

pangkal tumpul, dengan tepi daun rata. Pertulangan daun menyirip. 

Panjang daun sekitar 20 – 60 cm, dan lebarnya 4 - 1 5 cm. Pelepah daun 

lebih kurang 15 – 30 cm, beralur, warnanya hijau. Bunga agak berbau 

harum. Buahnya berbentuk bulat, keras. Sewaktu masih muda berwarna 

hijau kuning, setelah tua berubah menjadi hitam kecoklatan, 

berdiameter lebih kurang 1 cm. Ada juga yang buahnya berwarna 

merah. Bijinya kecil-kecil, berbentuk lonjong, berwarna hitam. 

Rimpang besar dan tebal, berdaging, berbentuk silindris, diameter 

sekitar 2-4 cm, dan bercabang-cabang. Bagian luar berwarna coklat 

agak kemerahan atau kuning kehijauan pucat, mempunyai sisik-sisik 

berwarna putih atau kemerahan, keras mengkilap, sedangkan bagian 

dalamnya berwarna putih. 
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Daging rimpang yang sudah tua berserat kasar. Apabila 

dikeringkan, rimpang berubah menjadi agak kehijauan, dan seratnya 

menjadi keras dan liat. Untuk mendapatkan rimpang yang masih 

berserat halus, panen harus dilakukan sebelum tanaman berumur lebih 

kurang 3 bulan. Rasanya tajam pedas, menggigit, dan berbau harum 

karena kandungan minyak atsirinya. 

Lengkuas ada dua macam, yaitu lengkuas merah (Alpinia 

purpurata K Schum) dan putih. Lengkuas putih (Alpina galanga) 

banyak digunakan sebagai rempah atau bumbu dapur, sedangkan yang 

banyak digunakan sebagai obat adalah lengkuas merah. Pohon lengkuas 

putih umumnya lebih tinggi dari pada lengkuas merah. Pohon lengkuas 

putih dapat mencapai tinggi 3 meter, sedangkan pohon lengkuas merah 

umumnya hanya sampai 1-1,5 meter (Soetarno, 1990). 

Berdasarkan ukuran rimpangnya, lengkuas juga dibedakan 

menjadi dua varitas, yaitu yang berimpang besar dan kecil. Oleh karena 

itu, paling tidak ada tiga kultivar lengkuas yang sudah dikenal, yang 

dibedakan berdasarkan ukuran dan warna rimpang, yaitu lengkuas 

merah, lengkuas putih besar, dan lengkuas putih kecil. Lengkuas mudah 

diperbanyak dengan potongan rimpang yang bermata atau bertunas. 

Juga dapat diperbanyak dengan pemisahan anakannya, atau dengan biji. 

Tanaman ini mudah dibudidayakan tanpa perawatan khusus. Lengkuas 

putih memiliki berbagai khasiat sebagai antijamur dan antibakteri. 
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Gambar 3. Rempah lengkuas (Anonimous, 2012) 

2.4.2 Manfaat Lengkuas (Alpinia galanga) 

Rimpangnya sering digunakan untuk mengatasi gangguan 

lambung, misalnya kolik dan untuk mengeluarkan angin dari perut 

(stomachikum), menambah nafsu makan, menetralkan keracunan 

makanan, menghilangkan rasa sakit (analgetikum), melancarkan buang 

air kecil (diuretikum), mengatasi gangguan ginjal, dan mengobati 

penyakit herpes. Juga digunakan untuk mengobati diare, disentri, 

demam, kejang karena demam, sakit tenggorokan, sariawan, batuk 

berdahak, radang paru-paru, pembesaran limpa, dan untuk 

menghilangkan bau mulut. Disamping itu rimpang lengkuas juga 

dianggap memiliki khasiat sebagai anti tumor atau anti kanker terutama 

tumor di bagian mulut dan lambung, dan kadangkadang digunakan juga 

sebagai afrodisiaka (peningkat libido). 

Khasiatnya yang sudah dibuktikan secara ilmiah melalui 

berbagai penelitian adalah sebagai anti jamur dan anti bakteri. Secara 
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tradisional dari sejak zaman dahulu kala, parutan rimpang lengkuas 

kerap digunakan sebagai obat penyakit kulit, terutama yang disebabkan 

oleh jamur, seperti panu, kurap, eksim, jerawat, koreng, bisul, dan 

sebagainya. Di banyak negara di Asia, rimpang lengkuas digunakan 

sebagai bumbu masak. Demikian pula buahnya sering digunakan 

sebagai bumbu masak atau rempah pengganti kapulaga. Minyak 

lengkuas (Oleum galanga) sering ditambahkan sebagai aroma dalam 

pembuatan minuman keras dan bir. Oleum galanga juga bersifat 

insektisida. Buah lengkuas dapat digunakan untuk menghilangkan rasa 

dingin, kembung dan sakit pada ulu hati, muntah, mual, diare, 

kecegukan (singuitus), dan untuk menambah nafsu makan. Juga dapat 

digunakan untuk menyembuhkan bisul. Biji digunakan untuk mengatasi 

kolik, diare, dan muntah-muntah. Daunnya digunakan sebagai 

pembersih untuk ibu sehabis melahirkan, untuk air mandi bagi 

penderita rematik, dan sebagai stimulansia. Tunas muda lengkuas dapat 

digunakan untuk mengobati infeksi ringan pada telinga. Batang yang 

sangat muda (umbut) dan tunas atau kuncup bunga dapat dimakan 

sebagai lalap atau sayur setelah direbus atau dikukus terlebih dahulu 

(Lamapaha, 1899). 

2.4.3 Kandungan Kimia 

Rimpang lengkuas mengandung lebih kurang 1 % minyak atsiri 

berwarna kuning kehijauan yang terutama terdiri dari metilsinamat 48 

%, sineol 20 % - 30 %, eugenol, kamfer 1 %, seskuiterpen, δ-pinen, 
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galangin, dan lain-lain. Selain itu rimpang juga mengandung senyawa 

flavonoid, fenol dan terpemoid. Lengkuas muda berumur 3-4 bulan 

memiliki aktivitas antimikroba yang lebih tinggi dibandingkan lengkuas 

tua yang berumur 12 bulan. 

Bagian dari tanaman lengkuas yang sering digunakan sebagai 

obat adalah rimpangnya. Rimpang lengkuas secara tradisional 

digunakan untuk mengobati penyakit seperti : diare, disentri, panu, 

kudis, bercak-bercak kulit dan tahi lalat, menghilangkan bau mulut, dan 

sebagai obat kuat. Khasiat obat pada suatu tanaman umumnya 

disebabkan oleh kandungan metabolit sekundernya, salah satu 

diantaranya adalah minyak atsiri (Anonim, 2007). 

Minyak atsiri merupakan minyak yang mudah menguap yang 

akhir-akhir ini menarik perhatian dunia, hal ini disebabkan minyak 

atsiri dari beberapa tanaman bersifat aktif biologis sebagai antibakteri 

dan antijamur. Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa minyak 

atsiri dari daun sirih, rimpang temu kunci, dan kunyit memiliki aktivitas 

sebagai antijamur dan antibakteri (Elistina, 2005). Minyak atsiri pada 

umumnya dibagi menjadi dua komponen yaitu golongan hidrokarbon 

dan golongan hidrokarbon teroksigenasi (Robinson, 1991; Soetarno, 

1990). Menurut Heyne (1987), senyawa-senyawa turunan hidrokarbon 

teroksigenasi (fenol) memiliki daya antibakteri yang kuat. 

Lengkuas selain mengandung minyak atsiri juga mengandung 

golongan senyawa flvonoid, fenol, dan terpenoid. Berdasarkan 
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penelitian yang sudah dilakukan minyak atsiri pada rimpang lengkuas 

mengandung senyawa eugenol, sineol, dan metil sinamat (Buchbaufr, 

2003). 

2.4.4 Uji Sensitivitas Lengkuas Sebagai Antimikroba 

Zat antimikroba adalah komponen yang bersifat dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri atau kapang (bakteristatik atau 

fungistatik) atau membunuh bakteri atau kapang (bakterisidal atau 

fungisidal) (Ardiansyah, 2007). 

Beberapa tanaman menghasilkan senyawa medisinal yang 

bermanfaat. Fitokemikal antimikroba yang bermanfaat dapat dibagi ke 

dalam beberapa kategori yang meliputi fenolik dan polifenol, terpenoid 

dan minyak esensial, akaloid, lektin,polipeptida, campuran, dan 

senyawa lain (Naim, rochman, 2004). 

Hasil penelitian menemukan bahwa minyak atsiri dari daun 

sirih, rimpang temu kunci, dan kunyit memiliki aktivitas sebagai 

antijamur dan antibakteri (Elistina, 2005). Minyak atsiri pada umumnya 

dibagi menjadi dua komponen yaitu golongan hidrokarbon dan 

golongan hidrokarbon teroksigenasi (Robinson, 1991; Soetarno, 1990). 

Menurut Heyne (1987), senyawa-senyawa turunan hidrokarbon 

teroksigenasi (fenol) memiliki daya antibakteri yang kuat. 

Pada dasarnya terdapat dua jenis penyulingan (Sastrohamidjojo, 

2004). 

a. Penyulingan dengan uap air (hidrodestilas) 
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b. Penyulingan tanpa menggunakan uap air. 

Antimikroba adalah suatu zat yang mampu mengganggu 

pertumbuhan dan metabolisme mikroba. Mekanisme kerja antimikroba 

antara lain dengan jalan merusak dinding sel, merusak membran, 

sitoplasma, mendenaturasi protein sel dan menghambat kerja enzim 

dalam sel (Prajitno, 2007). 

Mekanisme penghambatan mikroorganisme oleh senyawa 

antimikroba dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) 

gangguan pada senyawa penyusun dinding sel, (2) peningkatan 

permeabilitas membran sel yang dapat menyebabkan kehilangan 

komponen penyusun sel, (3) menginaktivasi enzim, dan (4) destruksi 

atau kerusakan fungsi material genetik (Ardiansyah ,2007). 

Minyak atsiri  aktif sebagai antibakteri karena senyawa kimia 

tersebut mengandung gugus fungsi hidroksil (-OH) dan karbonil. 

Selain itu, senyawa kimia lain seperti fenol atau alkohol yang ada pada 

rimpang tersebut juga berperan penting dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri. Senyawa yang terdiri dari gugus OH yang 

dihubungkan secara langsung dengan cincin aromatis tersebut 

berbentuk padat dan terlarut dalam air sehingga dalam 

mendapatkannya pati lengkuas tidak usah mengalami proses 

pengeringan karena sifatnya yang mudah menguap akan hilang selama 

proses pengeringan.  

http://www.beritaiptek.com/profilpenulis.php?id=9
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Fenol memiliki kelarutan terbatas dalam air, yakni 8,3 gram/100 

ml. Fenol memiliki sifat yang cenderung asam, artinya ia dapat 

melepaskan ion H+ dari gugus hidroksilnya. Pengeluaran ion tersebut 

menjadikan anion fenoksida C6H5O− yang dapat dilarutkan dalam air. 

Dibandingkan dengan alkohol alifatik lainnya, fenol bersifat lebih 

asam. Hal ini dibuktikan dengan mereaksikan fenol dengan NaOH, di 

mana fenol dapat melepaskan H+. Pada keadaan yang sama, alkohol 

alifatik lainnya tidak dapat bereaksi seperti itu. Pelepasan ini 

diakibatkan pelengkapan orbital antara satu-satunya pasangan oksigen 

dan sistem aromatik, yang mendelokalisasi beban negatif melalui 

cincin tersebut dan menstabilkan anionnya (Anonim, 2006). Senyawa 

fenol dapat menghambat pertumbuhan bakteri dikarenakan turunan 

fenol berinteraksi dengan sel bakteri melalui proses adsorpsi yang 

melibatkan ikatan hidrogen. Pada kadar rendah akan membentuk 

kompleks protein fenol dengan ikatan yang lemah dan segera 

mengalami peruraian, diikuti penetrasi fenol ke dalam sel dan 

menyebabkan presipitasi serta denaturasi protein. Pada kadar tinggi 

fenol menyebabkan koagulasi protein dan sel membran akan 

mengalami lisis (Luthana, 2009). Seperti senyawa antimikroba lainnya, 

mekanisme kerja fenol adalah menghambat pertumbuhan dan 

metabolisme bakteri dengan cara merusak membran sitoplasma dan 

mendenaturasi protein sel. Sehingga senyawa tersebut dapat bersifak 

bakterisidal atau bakteriostatis, bergantung dosis yang digunakan. 
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Menurut Corn dan Stumpf (1976) dalam Pudjiarti (2000) 

menyatakan bahwa fenol merupakan suatu alkohol yang bersifat asam 

lemah sehingga disebut juga asam karbolat. Sebagai asam lemah 

senyawa-senyawa fenolik juga dapat terionisasi melepaskan ion Hˉ dan 

meninggalkan gugus sisanya yang bermuatan negatif. Kondisi yang 

bermuatan negatif ini akan ditolak oleh dinding sel bakteri garam 

positifyang secara alami juga bermuatan negatif. Kondisi yang asam 

pada senyawa tersebut menyebabkan fenol dapat bekerja menghambat 

pertumbuhan bakteri. Senyawa fenol pada PH rendah akan bermuatan 

positif, sehingga fenol tidak akan terionisasi. Perbedaan muatan ini 

menyebabkan terjadinya tarik menarik antara fenol dengan dinding sel 

sehingga fenol secara keseluruhan dalam bentuk molekulnya akan 

lebih mudah melekat atau melewati dinding sel bakteri. 

Pada praktikum ini, bakteri akan mulai tumbuh 40 jam setelah 

pemberian pati dari rimpang lengkuas. Hal itu disebabkan bakteri akan 

dapat tumbuh setelah senyawa kimia berupa senyawa fenolik yang 

diberikan pada konsentrasi tertentu telah berfungsi dengan baik. Selain 

itu pengaruh suhu dan udara yang menyebabkan senyawa kimia 

tersebut menguap. Faktor lain yang dapat memicu pertumbuhan bakteri 

adalah adanya suhu optimum pertumbuhan. 

2.5 Tinjauan Umum Sumber Belajar 

Berdasarkan Association for Education and Communication 

Technology (AECT) sumber belajar adalah segala sesuatu yang mendukung 
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terjadinya proses belajar, temasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan 

lingkungan. Sumber belajar tidak hanya terbatas pada bahan dan alat, tetapi 

juga mencakup tenaga, biaya, dan fasilitas. Dalam kegiatan belajar, sumber 

belajar dapat digunakan, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga 

mempermudah anak didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi 

yang harus dicapainya (Warsita, 2008). 

Edgar Dale berpendapat bahwa yang disebut sumber belajar itu 

pengalaman. Ia mengklasifikasikan pengalaman yang dapat dipakai sebagai 

sumber belajar menurut jenjang tertentu yang berbentuk Cone of Experience 

atau kerucut pengalaman yang disusun dari yang konkret sampai yang 

abstrak yang tercantum dalam Audio Visual Methods in Teaching (Rohani, 

2004). 

Sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri 

seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan (memudahkan) terjadinya 

proses belajar. Oleh karena itu, dalam pemilihan sumber belajar yang baik, 

perlu memperhatikan beberapa kriteria, yaitu: ekonomis, praktis dan 

sederhana, mudah diperoleh, bersifat fleksibel (luwes), dan komponen-

komponennya sesuai dengan tujuan pembelajaran (Rohani, 2004). 

2.5.1 Jenis-jenis Sumber Belajar 

Menurut Warsita (2008) secara garis besar terdapat dua jenis 

sumber belajar yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) 
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Sumber belajar yang dirancang merupakan sumber belajar 

yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai 

komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar 

yang terarah dan bersifat formal. 

2. Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by 

utilization) 

Sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu sumber belajar 

yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan 

keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan 

untuk keperluan pembelajaran. 

Berdasarkan teknologi yang digunakan, bahan ajar dapat 

dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu bahan cetak (printed) 

seperti antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, 

leaflet, wallchart, foto atau gambar, model atau maket.  Bahan ajar 

dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk 

audio. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti  video 

compact disk, film. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive 

teaching material) seperti CAI (Computer Assisted Instruction), 

compact disk (CD) multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar 

berbasis web (web based learning material) (Depdiknas, 2008). 

Menurut Sudjana dan Rivai (2001) klasifikasi sumber belajar 

meliputi: 
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1. Sumber belajar tercetak, seperti buku, brosur, majalah, peta, denah, 

ensiklopedi, kamus, dan lain-lain. 

2. Sumber belajar non cetak, seperti film, video, audio cassette, 

transparansi, realita, dan lain-lain. 

3. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas seperti perpustakaan, ruang 

belajar, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. 

4. Sumber belajar yang berupa kegiatan, contohnya wawancara, kerja 

kelompok, observasi, simulasi, dan lain-lain. 

5. Sumber belajar yang berupa lingkungan di masyarakat, taman, 

terminal, toko, pasar, pabrik, museum, dan lain-lain (Astuti, 2011). 

Menurut Warsita (2008) berdasarkan AECT (Association of 

Educational Communication Technology) sumber belajar dibedakan 

menjadi enam jenis, yaitu: 

1. Pesan 

Pesan merupakan ajaran atau informasi yang akan 

disampaikan oleh komponen lain, dapat berbentuk ide, fakta, 

makna, dan data. 

2. Orang 

Orang memiliki fungsi untuk bertindak sebagai penyimpan 

atau penyalur informasi, contohnya peserta didik, guru, dosen, 

peneliti, produser, tenaga ahli dan instruktur dan sebagainya. 

3. Bahan 
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Barang atau biasa disebut media atau perangkat lunak yang 

biasanya berisi pesan atau informasi untuk disampaikan dengan 

menggunakan peralatan, dan kadang-kadang bahan itu sendiri 

sudah merupakan bentuk penyajian. Contohnya buku teks, majalah, 

video, pembelajaran terprogram, dan film. 

4. Alat 

Barang atau biasa disebut perangkat keras yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan atau informasi yang terdapat dalam 

bahan. Contohnya OHP, proyektor, tape recorder, televisi, dan 

radio. 

5. Teknik 

Prosedur atau langkah-langkah tertentu dalam menggunakan 

bahan, alat, tempat dan orang untuk menyampaikan pesan atau 

informasi. Contohnya simulasi, permainan, studi lapangan, 

pembelajaran individual, pembelajaran kelompok, dan diskusi. 

6. Latar 

Latar merupakan lingkungan dimana pesan atau informasi 

diterima oleh siswa. Contohnya lingkungan fisik (gedung sekolah, 

perpustakaan, studio, museum, taman) dan lingkungan non fisik 

(penerangan, sirkulasi udara) (Pranatha, 2013). 

2.5.2 Fungsi Sumber Belajar 

Menurut Mulyasa, 2004 sumber belajar memiliki fungsi 

(kegunaan) sebagai berikut: 
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1. Pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses 

belajar yang ditempuh. 

2. Pemandu teknis dan langkah-langkah operasional untuk 

menelusuri secara teliti guna penguasaan keilmuan. 

3. Memberikan ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan dengan 

aspek-aspek kelimuan yang dipelajari. 

4. Petunjuk dan gambaran kaitan bidang keilmuan yang sedang 

dipelajari dengan berbagai bidang keilmuan yang lainnya. 

5. Menginformasikan sejumlah penemuan baru yang pernah 

diperoleh orang lain yang berhubungan dengan bidang 

keilmuan tertentu. 

6. Petunjuk berbagai permasalahan yang timbul dan merupakan 

konsekuensi logis dalam suatu bidang keilmuan yang menuntut 

adanya kemampuan pemecahan dari orang yang mengabdikan 

diri dalam bidang tersebut (Badriyah, 2010). 

Fungsi sumber belajar menurut Lasa (2007) sebagai berikut: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan membantu 

guru menggunakan waktu dengan lebih baik dan menhirangi 

beban guru dalam menyajikan informasi. 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya 

individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang tradisional 

dan memberi kesempatan pada siswa untuk berkembang seusai 

dengan kemampuan yang dimilikinya. 
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3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran 

dengan cara perencanaan program pembelajaran yang lebih 

sistematis dan pengembangan bahan ajar yang dilandasi 

penelitian. 

4. Lebih memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan 

kemampuan sumber belajar dan penyajian informasi secara lebih 

konkrit. 

5. Memungkinkan belajar seketika yaitu dengan mengurangi 

kesenjangan antara pembelajaran yang sifatnya verbal dan 

abstrak dengan realitas yang sifatnya konkrit dan memberikan 

pengetahuan yang sifatnya langsung. 

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan 

menyajikan informasi yang mampu untuk menembus batasan 

geografis (Astuti, 2011). 

2.5.3 Penggunaan Sumber Belajar 

Menurut Rohani (2004) penggunaan sumber belajar, antara lain: 

1. Penggunaan sumber belajar dalam rangka memotivasi, 

khususnya untuk meningkatkan motivasi peserta didik yang 

rendah semangat belajar, dan sebagainya. 

2. Penggunaan sumber belajar dalam rangka pencapaian tujuan 

pengajaran,  menjadi daya dukung kegiatan pengajaran, misalnya 

dengan cara memperluas atau memperjelas pelajaran (bahan 

pengajaran) dengan sesuatu sumber belajar yang relevan. 
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3. Penggunaan sumber belajar dalam rangka mendukung program 

pengajaran yang melibatkan aktivitas penyelidikan, misalnya 

suatu sumber belajar yang dapat diobservasi, dianalisis, 

diidentifikasi, didata, dan sebagainya. 

4. Penggunaan sumber belajar yang dapat membantu pemecahan 

suatu masalah. 

5. Penggunaan sumber belajar untuk mendukung pengajaran 

presentasi, misalnya: penggunaan alat, pendekatan dan metode, 

strategi pengajaran, dan sebagainya. 

2.5.4 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai sumber belajar 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memberikan 

kemudahan kepada seseorang dalam belajar (Badriyah, 2010). 

Mengetahui pemanfaatan proses dan hasil penelitian sebagai 

sumber belajar maka perlu dipertimbangkan makna penelitian 

sebagai sumber belajar yang dapat dipandang dari dua segi yaitu 

proses dan produk.  Makna sumber belajar dari segi proses yang 

dapat dicapai ialah berkaitan dengan kepentingan pengembangan 

ketrampilan belajar biologi dan dari segi produk berkaitan dengan 

kepentingan untuk pengembangan terutama fakta dan konsep. 

Menurut Suhardi (2010 dalam Sari, 2012), suatu hasil 

penelitian jika akan diangkat sebagai sumber belajar biologi harus 

melalui beberapa tahapan antara lain: 
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1. Identifikasi proses dan produk penelitian 

Proses dan produk hasil penelitian harus diidentifikasi 

berdasarkan syarat pemanfaatan sumber belajar sebagai berikut: 

a. kejelasan potensi yang terdapat pada tempat dan obyek penelitian  

b. kesesuaian tujuan pembelajaran yaitu berupa kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik 

c. sasaran materi dan peruntukkan, sasaran materi sesuai dari hasil 

penelitian dan diperuntukkan pada siswa kelas berapa sesuai 

dengan isi materi 

d. pedoman eksplorasi yang dapat dilakukan oleh siswa dengan 

pedoman petunjuk kerja yang sudah dimodifikasi 

e. informasi yang diungkap berupa fakta-fakta yang didapatkan dari 

hasil penelitian 

f. perolehan yang akan dicapai berupa pengembangan 

keterampilan, pengembangan karakter, dan pengembangan 

konsep 

2. Seleksi dan modifikasi hasil penelitian sebagai sumber belajar 

biologi 

Hasil penelitian yang sudah memenuhi persyaratan sumber 

belajar, kemudian dimodifikasi untuk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan 

pembelajaran tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

peserta didik, misalnya penyediaan objek atau media, dan 
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pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik, apakah 

dilaksanakan di laboratorium atau di lapangan. Produk penelitian 

yang berupa fakta dan konsep disesuaikan dengan kurikulum 

yang berlaku. 

3. Penerapan dan pengembangan hasil penelitian sebagai sumber 

belajar biologi 

Hasil penelitian yang sudah diseleksi dan dimodifikasi 

kemudian dirancang menjadi suatu sumber belajar yang 

kemudian dapat dikembangkan menjadi jurnal belajar 

berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

2.5.5 Langkah-langkah Penulisan Jurnal Penelitian 

Sistematika penulisan Jurnal Penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Judul 

2. Nama Penulis 

3. Abstrak 

4. Pendahuluan  

Pendahuluan memuat latar belakang pemilihan jurnal, kajian teori 

serta relevansinya dengan topik yang Anda minati. 

5. Metode Penelitian 

Memuat mengenai langkah-langkah penelitian tersebut 

6. Hasil dan Pembahasan 

Membahas hasil mengenai penelitian tersebut 

7. Kesimpulan dan saran  
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Saran diarahkan pada tindak lanjut dari jurnal tersebut menurut 

penulis jurnal. 

8. Daftar Pustaka 

2.6 Hipotesis 

Ada pengaruh berbagai konsentrasi filtrat lengkuas (Alpinia galanga) 

terhadap jumlah bakteri. 

2.7 Kerangka Konsep 

Variabel Bebas    Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Konsentrasi filtrat 

lengkuas 

• Lama perendaman 

Jumlah bakteri ikan bandeng 

Variabel pengganggu 

• Suhu 

• PH 

•  


