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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Ikan merupakan pangan yang memiliki kandungan zat gizi yang 

tinggi. Kandungan gizi pada ikan adalah protein, lemak, vitamin, mineral, 

karbohidrat, serta kadar air. Pembusukan berlangsung segera setelah ikan 

mati. Faktor utama yang berperan dalam pembusukan adalah kandungan 

kadar air yang tinggi (70-80% dari berat daging), proses degradasi protein 

yang membentuk Hipoksantin dari hasil pembongkaran terakhir dari ATP, 

pertumbuhan mikroorganisme dan lemak yang tinggi menyebabkan mikroba 

mudah untuk tumbuh dan berkembang biak. Lemak ikan banyak 

mengandung asam lemak tidak jenuh ganda berantai panjang yang sangat 

mudah mengalami oksidasi atau hidrolisis menghasilkan bau tengik 

(Astawan, 2004). 

Berdasarkan data dari Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 

2009 dalam kurun waktu 2004 hingga tahun 2008, ikan nila memiliki 

pertumbuhan produksi tertinggi, yakni sekitar 23,96%. Ikan nila memiliki 

kandungan gizi yang lebih baik bila dibandingkan dengan ikan air  tawar  

yang lain seperti ikan lele. Kandungan protein ikan nila sebesar 43,76%; 

lemak 7,01 %; kadar abu 6,80% dan air 4,28 % per 100 gram berat ikan, 

sedangkan ikan lele memiliki kandungan protein 40,28%; lemak 11,18%; 

kadar abu 5,52% dan air 3,64% (Leksono dan Syahrul, 2001). Selain itu ikan 

nila memiliki daging yang tebal, mudah diperoleh dimana saja dan harganya 

terjangkau oleh masyarakat (Leksono dan Syahrul, 2001). 
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Pengawetan ikan perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki 

dan meningkatkan daya tahan ikan mentah secara maksimum (Nuraini, 2008 

dalam Harisna, 2010). Terdapat bermacam-macam pengawetan ikan antara 

lain dengan cara bekasem (penggaraman dan peragian), pemindangan, 

peragian atau fermentasi, penggaraman (proses osmosa), pengeringan, 

pengasapan, pendinginan, pengawet alami (chitosan) dan rempah-rempah. 

Selain itu masih ada pengawetan ikan lainnya, misal pengawetan 

menggunakan zat antiseptik, dan pengawetan dengan menggunakan ruang 

hampa udara (Harisna, 2010). 

Nuraini (2008) menyatakan bahwa salah satu pengawetan ikan 

dengan cara pemindangan pada intinya merupakan perebusan ikan dalam 

air garam. Hasil pemindangan ikan akan mudah busuk karena kadar air yang 

tinggi. Pengawetan dapat dilakukan dengan perendaman dalam es dan air 

laut, asam cuka dan air laut, garam dan air laut, asam cuka dan kalium 

sorbat, penambahan zat pengawet (asam sorbat, kalium, natrium sorbat, 

antibiotik klortetrasiklin (CTC), dan ortotetrasiklin (OTC), tetapi penambahan 

zat pengawet tersebut mahal dan masih terdapat sifat toksik. Pengawetan 

ikan lainnya adalah dengan fermentasi enseling, yaitu melibatkan peran 

mikroorganisme yaitu dengan menggunakan bakteri asam laktat. Kelemahan  

fermentasi enseling yang dilakukan tidak cukup tahan lama, hal tersebut 

dapat disebabkan oleh keadaan ikan yang kurang steril. Pengawetan ikan 

nila antara lain dengan cara pengasapan, tetapi pengawetan dengan cara 

pengasapan ini dapat membentuk zat karsinogenik yang dapat 

menyebabkan terjadinya kanker (Mohi, 2007). Hasil penelitian Rostini (2007) 

menyatakan bahwa penambahan bakteri asam laktat pada masa simpan 
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ikan nila pada suhu rendah dapat menghambat bakteri pembusuk oleh 

karena terjadinya dengan penurunan kadar pH dan dapat memperpanjang 

masa simpan hingga hari ke-9. Kelemahan pada penambahan bakteri asam 

laktat ini adalah membutuhkan biaya yang mahal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rempah-rempah dan bumbu asli 

Indonesia ternyata banyak mengandung senyawa anti mikroba salah 

satunya adalah kunyit yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pengawet 

alami. Senyawa antimikrobia yang terdapat pada kunyit adalah senyawa 

fenolik. Senyawa fenolik yang bersifat antimikrobia, seperti senyawa fenol, 

gingerol, zingeberen, halogen, etiloksida dan glutaraldehida (Hiserodt et al., 

1998).  Senyawa fenolik mempunyai cara kerja dengan mendenaturasi 

protein dan merusak membran sel (Demark dan Batzing, 1987 dalam 

Pandiangan, 2011). 

Kunyit selain berpotensi sebagai pengawet, masyarakat telah banyak 

memanfaatkan sebagai bumbu dapur maupun obat-obatan. Kunyit selain 

harganya murah, berdasarkan dari beberapa penelitian, teryata mampu 

menghambat pertumbuhan mikroba perusak ikan. Pengawetan dengan 

kunyit mempunyai nilai tambah tersendiri karena kunyit mengandung 

Kurkuminoid juga mengandung minyak atsiri sebesar antara 2.5-7.5% yang 

merupakan golongan senyawa bioaktif yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri (Krisnamurthy dkk, 1976). 

Hasil penelitian Purwani, dkk (2008) yang telah melakukan isolasi 

mikroba perusak ikan nila, ditemukan jenis-jenis mikroba perusak ikan nila 

terdiri dari Bacillus licheniformis, Bacillus alvei, Bacillus cereus, 

Staphylococcus saphropyticus, Klebsiella pneumonia, Acinetobacter 
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calcoaceticus, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, dan Klebsiella oxytoca.  Mikroba ini merupakan mikroba perusak 

pangan dan bersifat patogen yang dapat menyebabkan infeksi dan 

peradangan pada manusia. 

Hasil penelitian Wijaya, 1998 dalam penelitian Taufik (2008) 

menunjukkan bahwa kunyit dengan konsentrasi 3,6 dan 9% mampu 

menghambat pertumbuhan gram positif (Bacilus cereus) dan flora mikroba 

lain sampai waktu kontak 6 jam dan setelah waktu kontak 24 jam terjadi 

peningkatan jumlah mikroba. Hasil penelitian Wasilah, dkk (2004) 

menunjukkan bahwa ekstrak rimpang kunyit dalam etanol terbukti dapat 

menghambat pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum schlecht secara in 

vitro. Konsentrasi efektif yang dapat menghambat pertumbuhan jamur 

Fusarium oxysporum Schlecht adalah 0,10%, dengan rata-rata diameter 

pertumbuhan jamur 4,4 cm dan persentase penghambatan 51,1%. Nilai 

tersebut berbeda signifikan dibandingkan dengan kontrol yaitu 9 cm. 

Mekanisme komponen antibakteri fenolik pada umumnya akan 

berinteraksi dengan protein yang ada pada dinding sel atau sitoplasma 

melalui ikatan hidrogen (Naidu dan Davidson, 2000 dalam penelitian 

Pandiangan, 2011). Mekanisme lain dari ekstrak kunyit dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri adalah dengan menganggu aktivitas enzim dalam sel. 

Menurut Huhtanen (1980), bahwa ekstrak kunyit dalam etanol dapat 

menghambat Clostridium botulinum dan nilai Minimum Inhibitory 

Concentrations (MIC) sebesar 500 µg/ml dapat mengawetkan pangan. MIC 

adalah konsentrasi terendah dari antimikrobia yang dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba tertentu. 
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Pengemulsi merupakan bahan tambahan yang digunakan agar antara 

air dan bahan menjadi homogen. Pengemulsi CMC Na ternyata tingkat 

homogenitas pada ekstrak jahe kurang hal ini memberikan respon hambat 

bakteri yang berbeda dibandingkan dengan Tween 80. Pengemulsi yang 

digunakan untuk mengekstrak jahe yaitu Tween 80 karena sangat larut 

dalam air dan minyak sehingga dapat mempengaruhi tingkat homogenitas 

pada senyawa terkait dan dapat memberikan efek terhadap ekstrak jahe 

untuk menghambat mikrobia. Tween 80 merupakan bahan pengemulsi non 

ionik dengan bahan dasar alkohol heksahidrat, alkilen oksida/oksitilen, dan 

asam lemak (Rahmat, 2011). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian yang 

mempelajari tentang aktivitas anti mikrobia ekstrak kunyit (Curcuma 

domestica) terhadap pertumbuhan mikrobia perusak ikan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: “Bagaimana aktivitas  anti mikrobia ekstrak kunyit 

(Curcuma domestica) terhadap pertumbuhan mikrobia perusak ikan?  

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui aktivitas antimikrobia ekstrak kunyit (Curcuma 

domestica)  pada mikrobia perusak ikan dengan sistem emulsi tween 80. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur aktivitas antimikrobia dari ekstrak kunyit sistem emulsi 

Tween 80 terhadap daya hambat pada pertumbuhan mikrobia perusak 

ikan. 

b. Mengukur nilai Minimum Inhibitory Consentration (MIC) dan Minimal 

Bactericid Concentration (MBC) ekstrak kunyit. 

c. Menentukan konsentrasi efektif ekstrak kunyit dalam menghambat 

mikrobia perusak nila. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat  

  Memberikan informasi tentang manfaat kunyit sebagai pengawet 

pangan pada ikan. 

2. Bagi Penelitin Lanjutan 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penelitian yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 


