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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ikan pada umumnya lebih banyak di kenal daripada hasil perikanan   

lainnya, karena jenis tersebut yang paling banyak di tangkap dan di 

konsumsi.  Hasil perikanan darat merupakan hasil perikanan yang di 

peroleh dari sungai, kolam, telaga dan danau, rawa, tambak, sawah, atau 

semua hasil perikanan yang hidupnya di air tawar.  Sifat hasil perikanan 

adalah cepat menjadi rusak dan busuk karena dagingnya merupakan 

substrat kehidupan bagi pertumbuhan mikroba pembusuk terutama 

bakteri (Hadiwiyoto, 1993). 

Potensi sumber daya perikanan laut Indonesia menghasilkan sekitar 

65 juta ton per tahun (Ghufran dan Kordik, 2009).  Sebagai bahan 

pangan, ikan merupakan sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral.  

Keunggulan utama protein ikan terletak pada kelengkapan komposisi 

asam aminonya dan kemudahan untuk di cerna (Hadiwiyoto, 1993).  

Ikan merupakan bahan pangan yang mudah sekali mengalami 

kerusakan.  Hal ini berkaitan dengan aktivitas kadar air yang cukup tinggi 

(70-80% dari berat daging), enzim proteolitik, kandungan zat gizi yang 

tinggi terutama kandungan lemak dan protein.  Kandungan air yang cukup 

tinggi dapat menyebabkan mikroorganisme mudah untuk tumbuh dan 

berkembang biak (Astawan, 2004).  Kandungan lemak pada ikan banyak 

mengandung asam lemak tidak jenuh yang sangat mudah mengalami 

proses oksidasi yang menghasilkan bau tengik pada tubuh ikan, terutama 



2 
 

pada hasil olahan maupun awetan yang disimpan tanpa menggunakan 

kemasan dan antioksidan.  Kandungan protein ikan memegang peranan 

penting dalam pembentukan jaringan.  Daging ikan mengandung sedikit 

sekali tenunan pengikat (tendon) sehingga sangat mudah dicerna oleh 

enzim autolisis.  Hasil pencernaan tersebut yang menyebabkan daging 

menjadi lunak sehingga menjadi media yang cocok untuk pertumbuhan 

mikroorganisme (Adawyah, 2007).    

Mikrobia dapat menguraikan komponen gizi ikan menjadi senyawa-

senyawa berbau busuk, seperti indol, skatola, H2S dan merkaptan.  

Bakteri patogen dapat mencemari produk perikanan antara lain 

Salmonella, Vibrio, dan Clostridium.  Purwani dkk., (2008) melakukan 

penelitian mengenai isolat mikrobia perusak ikan nila, diperoleh 7 spesies 

mikroba yang terdiri dari Acinetobacter calcoaceticus, Pseudomonas 

aerugenosa, Bacillus alvei, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus, 

Enterobacter aerugenosa dan Klebsiella pneumoniae.  Mikrobia ini 

merupakan kelompok mikrobia perusak pangan dan bersifat patogen. 

       Penanganan dan pengolahan pada ikan perlu dilakukan untuk 

mencegah kerusakan atau pembusukan.  Kerusakan ikan pasca 

ditangkap akan menjadi penghambat dalam upaya pendistribusian dan 

perdagangan ke berbagai daerah dan pasar.  Untuk memperpanjang 

daya simpan ikan segar perlu adanya suatu pengawetan pada ikan.  

Upaya pengawetan yang sering dilakukan yaitu pendinginan, 

pengeringan, pemanasan, dan pengasapan (Winarno, 1993).  Hasil 

penelitian Purwani dan Muwakidah (2006) menyatakan bahwa berbagai 

rempah-rempah seperti jahe, laos, dan kunyit memiliki senyawa 



3 
 

antimikroba dan dapat mengawetkan ikan. Hasil penelitian tersebut juga 

menyatakan bahwa jahe dapat mengawetkan ikan lebih lama 

dibandingkan laos dan kunyit.     

Bahan-bahan alami memiliki potensi untuk pengawetan, khususnya 

ikan.  Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa rempah-rempah 

banyak mengandung zat antimikroba yang berpotensi untuk dijadikan 

sebagai bahan pengawet alami salah satunya adalah jahe.  Senyawa 

fenol jahe merupakan bagian dari komponen oleoresin, yang berpengaruh 

dalam sifat pedas jahe.  Jahe yang rasa pedasnya tinggi mempunyai 

kandungan oleoresin yang tinggi (Paimin dan Murhananto, 2004).  

Senyawa fenol yang terdapat dalam oleoresin seperti gingerol, shogaol, 

dan zingeron bersifat sebagai antimikroba dan antioksidan (Putri, 2011).  

Hasil penelitian Hapsari (2010) menyatakan bahwa hasil pengujian 

daya hambat mikroba dari ekstrak jahe menunjukkan bahwa semua 

konsentrasi ekstrak jahe (50%, 60% dan 70%) mampu menghambat 

pertumbuhan mikroba yang terdapat pada ikan nila.  Hasil penelitian 

Nursal dkk., (2006) menyimpulkan bahwa senyawa-senyawa metabolit 

sekunder golongan fenolik dan minyak atsiri yang terdapat pada ekstrak 

jahe diduga merupakan golongan senyawa bioaktif yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri.  Hasil penelitian Purwani dkk., (2008) 

menunjukkan bahwa ekstrak jahe 35% dengan pengenceran CMC Na 

(Carboxymethil Cellulose Natrium) sudah mampu menghambat 

Pseudomonas aerugenosa.  

Ekstrak jahe dapat diperoleh melalui metode maserasi.  Proses 

maserasi mempunyai kelebihan yaitu cara pengerjaan dan peralatan yang 
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digunakan sederhana, relatif murah, dan bisa menghindari kerusakan 

komponen senyawa yang tidak tahan panas yang terkandung dalam 

sampel.  Hasil penelitian Rauf dkk., (2011) bahwa metode maserasi 

memiliki kadar fenolik tertinggi dibandingkan metode destilasi dan soxhlet. 

Pengemulsi merupakan bahan tambahan yang digunakan agar air 

dan bahan menjadi homogen.  Pembuatan konsentrasi untuk 

mengencerkan ekstrak jahe diperlukan pengemulsi Tween 80 dan CMC 

Na.  Tween 80 merupakan bahan pengemulsi non ionik dengan bahan 

dasar alkohol, heksahidrat, alkilen oksida/oksitilen dan asam lemak.  

Tween 80 digunakan karena sangat larut dalam air dan minyak sehingga 

dapat mempengaruhi homogenitas pada senyawa terkait dan 

kemampuannya dalam mengemulsi (Rahmat, 2009).  Pengemulsi CMC 

Na (Carboxymethyl Cellulose Natrium) pada penelitian Purwani dkk., 

(2008), homogenitasnya kurang efektif dibandingkan Tween 80, 

dikarenakan senyawa yang belum terlarut sempurna dan CMC Na 

berperan sebagai penstabil bukan pengemulsi sehingga CMC Na tidak 

memberikan efek terhadap ekstrak jahe untuk menghambat mikrobia.  

Pengemulsi yang berbeda memberikan perbedaan homogenitas sehingga 

mempengaruhi homogenitas ekstrak jahe.  Hal ini memberikan respon 

hambatan bakteri yang berbeda. 

Berkaitan dengan adanya senyawa antimikroba pada jahe, maka jahe 

dapat digunakan sebagai pengawetan pangan, khususnya pada ikan.  

Berdasarkan latar belakang, maka perlu penelitian yang mempelajari 

tentang daya hambat ekstrak jahe (Zingiber officinale) terhadap 
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pertumbuhan Psedomonas aerugenosa perusak ikan dalam sistem 

emulsi Tween 80. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dibuat perumusan 

masalah: “Bagaimana Daya Hambat Ekstrak Jahe (Zingiber officinale) 

terhadap Pertumbuhan Pseudomonas aerugenosa Perusak Ikan dalam 

Sistem Emulsi Tween 80?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

       Mengetahui Daya Hambat Ekstrak Jahe (Zingiber officinale) 

terhadap Pertumbuhan Pseudomonas aerugenosa Perusak Ikan 

dalam Sistem Emulsi Tween 80. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur Daya Hambat Ekstrak Jahe (Zingiber officinale) 

terhadap Pertumbuhan Pseudomonas aerugenosa Perusak Ikan 

dalam Sistem Emulsi Tween 80. 

b. Menganalisis Pengaruh Ekstrak Jahe (Zingiber officinale) terhadap 

Pertumbuhan Pseudomonas aerugenosa Perusak Ikan dalam 

Sistem Emulsi Tween 80. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pengusaha Ikan 

       Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dalam 

upaya untuk meningkatkan masa simpan ikan selama pendistribusian. 

2. Bagi Masyarakat 

       Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi 

tentang kandungan senyawa aktif pada jahe dan manfaat jahe 

sebagai pengawet ikan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan apabila ingin 

melakukan penelitian yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




