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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Ikan merupakan bahan makanan yang banyak mengandung protein dan 

dikonsumsi oleh manusia sejak beberapa abad yang lalu. Ikan banyak dikenal 

karena termasuk lauk pauk yang mudah didapat, harga terjangkau dan 

memiliki nilai gizi yang cukup. Ikan merupakan bahan pangan yang mudah 

rusak dan busuk bila tidak langsung dikonsumsi. Dalam waktu 6-7 jam 

sesudah ikan mati, akan mulai membusuk akibat bakteri atau autolisis.  

Daging ikan tersusun oleh unsur-unsur organik, yaitu oksigen (75%), 

hidrogen (10%), karbon (9,5%), dan nitrogen (2,5%). Unsur-unsur tersebut 

merupakan penyusun senyawa-senyawa protein, karbohidrat, lipida (lemak), 

vitamin, enzim, dan sebagainya. Unsur-unsur organik terdapat pada daging 

ikan adalah kalsium, fosfor, dan sulfur. Seperlima dari bagian tubuh ikan 

merupakan komponen protein yang tersusun oleh asam-asam amino yang 

sangat diperlukan oleh tubuh manusia ( Hadiwiyoto, 1993). 

Daging ikan memiliki senyawa-senyawa yang  berguna bagi manusia, 

yaitu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan garam mineral. Protein 

merupakan komponen terbesar, karena jumlahnya yang cukup banyak, 

sehingga ikan merupakan sumber protein hewani yang sangat potensial. 

Protein pada ikan terdapat berbagai asam amino esensial dan asam amino non 

esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang diperlukan oleh tubuh 



dari luar karena tubuh tidak dapat membuat (mensintesa), sedangkan asam 

amino non esensial dapat dibentuk di dalam tubuh. Kandungan lemak pada 

beberapa jenis ikan merupakan sumber lemak yang baik. Meskipun 

kandungan karbohidrat dan vitamin pada ikan sangat rendah, tetapi vitamin 

yang terbanyak pada ikan adalah vitamin A dan vitamin D (Suwedo, 1993). 

Penanganan ikan merupakan bagian penting karena dapat 

mempengaruhi mutu. Hal ini perlu diperhatikan karena ikan mempunyai kadar 

air yang tinggi (80%) dan pH-nya mendekati netral sehingga merupakan 

media yang baik untuk pertumbuhan bakteri pembusuk maupun 

mikroorganisme lain. Ikan merupakan bahan pangan yang mudah busuk, 

sehingga nilai gizi menurun (Buckle, 1987). 

Di sekitar kampus UMS terdapat dua warung tenda sea food yang 

banyak dikunjungi masyarakat umum. Kedua warung tenda tersebut berada di 

depan supermarket Alfa dan di dekat swalayan Relasi. Warung tersebut 

menyediakan bahan makanan ikan lele dan ikan kakap. Bahan (ikan lele dan 

ikan kakap) tersebut harus habis dalam waktu kurang lebih 2 hari karena 

bahan pangan ini mudah rusak. Berdasarkan observasi, kedua bahan pangan 

(ikan lele dan ikan kakap) tersebut baru habis sekitar 2-3 hari sehingga 

dimungkinkan bahan tersebut kualitasnya sudah menurun. Selain itu bahan 

tersebut berasal dari media air, dimana air merupakan media infeksi coliform. 

Oleh karena itu perlu adanya pengujian tentang kandungan bakteri terutama 

golongan coliform yang ada di dalam bahan pangan tersebut (ikan lele dan 

ikan kakap) yang disimpan dalam boks yang berisi pecahan es balok. Es 



balok- es balok tersebut berasal dari air mentah yang banyak mengandung 

bakteri-bakteri, terutama bakteri coliform yang dapat mengkontaminasi ikan 

lele dan ikan kakap. 

Coliform adalah kelompok bakteri gram negative berbentuk batang 

yang pada umumnya menghasilkan gas jika ditumbuhkan dalam medium 

laktosa. Salah satu anggota kelompok coliform adalah E. coli. Karena E. coli 

adalah bakteri coliform yang ada pada kotoran manusia, maka E. coli sering 

disebut sebagai coliform fecal. Apabila pada bahan pangan terdapat coliform, 

berarti bahan pangan (ikan lele dan ikan kakap) tersebut telah tercemar oleh 

kotoran manusia atau hewan. Bahan pangan itu kemungkinan pula 

mengandung bakteri-bakteri pathogen yang berasal dari kotoran tersebut. 

Bakteri jenis Salmonella,  Vibrio, dan Clostridium adalah beberapa jenis 

bakteri pathogen yang dapat mencemari produk perikanan, berbagai jenis 

bakteri tersebut dapat menguraikan komponen gizi ikan menjadi senyawa-

senyawa berbau busuk seperti asam indol, H2S, dan merkaptan yang 

berbahaya bagi manusia jika dikonsumsi. Oleh karena itu perlu adanya 

pengujian tentang kandungan bakteri terutama golongan coliform yang ada di 

dalam bahan pangan tersebut. Adanya bakteri coliform merupakan indikator 

untuk mengetahui sejauh mana bahan pangan terkontaminasi oleh bahan 

buangan organis khususnya bahan-bahan faeces (tinja). 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul ”UJI COLIFORM PADA IKAN LELE 

(Clarias batracus) DAN IKAN KAKAP ( Lates calcarifer) DI WARUNG 



TENDA SEA FOOD SEKITAR KAMPUS UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA”. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dalam 

penelitian ini agar tidak terlalu luas dan untuk mempermudah memahami 

masalah, maka peneliti membatasi sebagai berikut : 

1. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah ikan lele (Clarias batracus) dan 

ikan kakap (Lates calcarifer) dari warung tenda sea food A dan B di sekitar 

kampus UMS. 

2. Objek penelitian adalah uji coliform ikan lele (Clarias batracus) dan ikan 

kakap (Lates calcarifer) dari warung tenda sea food A dan B di sekitar 

kampus UMS. 

3. Parameter yang diukur yaitu jumlah bakteri coliform pada ikan lele (Clarias 

batracus) dan ikan kakap (Lates calcarifer) dengan table MPN. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut : 

Bagaimana kualitas mikrobiologis (jumlah coliform fecal) dalam ikan lele 

(Clarias batracus) dan ikan kakap (Lates calcarifer) dari warung tenda sea 

food di sekitar kampus UMS berdasarkan Standart The Most Probable 

Number (MPN)? 



D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian adalah: 

Mengetahui kualitas mikrobiologis (jumlah Coliform fecal) dalam ikan lele 

(Clarias batracus) dan ikan kakap (Lates calcarifer) dari warung tenda sea 

food di sekitar kampus UMS berdasarkan  Standart The Most Probable 

Number (MPN). 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan keberhasilan penelitian ini diharapkan : 

1. Bagi peneliti sendiri, yaitu dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 

tentang bakteri Coliform pada bahan pangan. 

2. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan dalam penelitian yang akan 

dilakukan khususnya yang berhubungan dengan masalah mikrobiologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




