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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Penggunaan pengawet berbahaya dalam bahan makanan seperti 

ikan menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah. 

Banyaknya penggunaan bahan pengawet berbahaya misalnya formalin ke 

dalam bahan makanan membuat resah masyarakat. Ada beberapa alasan 

produsen makanan melakukan pengawetan pada makanan. Salah satunya 

karena daya tahan hampir sebagian besar bahan makanan sangat terbatas 

dan mudah rusak. Dengan pengawetan, bahan makanan bisa disimpan 

berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Selain itu, beberapa zat pengawet 

berfungsi sebagai penambah daya tarik makanan itu sendiri. 

Produsen cenderung menggunakan suatu bahan pengawet kimiawi 

yang dapat menghasilkan produksi lebih banyak, dibandingkan dengan 

bahan tambahan alami yang aman bagi tubuh. Sebagian besar konsumen 

tidak paham seberapa besar bahaya yang ditimbulkan akibat 

mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet berbahaya, mereka 

tertarik pada bahan makanan seperti ikan atau daging yang tampak segar, 

berwarna cerah, kenyal, tidak berbau dan murah walaupun sebenarnya 

bahan makanan tersebut mengandung pengawet berbahaya. Hal ini 

dikarenakan konsumen sulit untuk mengidentifikasi bahan makanan yang 
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masih segar dengan bahan makanan yang sudah terkontaminasi zat 

pengawet. 

Bahan pengawet merupakan bahan kimia yang berfungsi untuk 

memperlambat kerusakan makanan baik yang disebabkan mikroba 

pembusuk, bakteri, ragi maupun jamur dengan cara menghambat, 

mencegah, menghentikan proses pembusukan, dan fermentasi dari bahan 

makanan. Penggunaan pengawet harus mempertimbangkan keamanan 

pengawet tersebut, tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi. Dalam 

penggunaan pengawet tanpa mengindahkan kesehatan konsumen seperti 

penggunaan formalin pada pengawetan ikan (Warisno, 2008). 

Ikan merupakan sumber protein hewani dan juga memiliki 

kandungan gizi yang tinggi di antaranya mengandung mineral, vitamin, 

dan lemak tak jenuh. Protein dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan 

pengganti sel-sel tubuh yang telah rusak. Ikan memiliki kadar protein yang 

sangat tinggi, protein yang terkandung dalam ikan mempunyai mutu yang 

baik, sebab sedikit mengandung kolestrol dan sedikit lemak. Disamping 

kelebihan tersebut, ikan memiliki kelemahan yaitu mudah membusuk. 

Indonesia merupakan salah satu kawasan nan subur. Tidak sedikit 

jenis flora di dalamnya. Tumbuhan dapat ditemukan di setiap penjuru 

nusantara. Mulai dari tanaman yang dipelihara, hingga tanaman yang 

tumbuh dengan sendirinya. Itu adalah bukti bagi kesuburan tanah kita. 

Beluntas merupakan tanaman perdu tegak, berkayu, bercabang banyak, 
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dengan tinggi bisa mencapai dua meter. Beluntas sebetulnya tidak seasing 

namanya bagi kita. Setiap orang akan langsung mengenalnya sebagai 

tanaman yang sering terdapat di halaman rumah, karena sering digunakan 

sebagai tanaman pagar serta tanaman sayuran. Tidak sedikit dari kita yang 

mengetahui tentang tanaman beluntas.  

Tanaman beluntas untuk masyarakat Jawa dikenal sebagai sayuran 

yang bisa mengurangi bau badan sama seperti kemangi, namun daun yang 

mempunyai rasa getir dan aroma yang khas ini ternyata mempunyai 

manfaat yang lain selain bisa mengurangi bau badan. Dalam daun beluntas  

terkandung alkaloid, flavonoid, tanin, minyak atsiri, kalsium, asam 

klorogenat, natrium, magnesium, dan fosfor (Paini, 2005).  

Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak tanaman beluntas                

(Pluchea indica L.) diketahui kaya akan polifenol, yang mempunyai 

aktivitas terapi seperti antioksidan, antimikroba, dan antibakteri. 

Berkhasiatnya daun beluntas diduga diperoleh dari beberapa kandungan 

kimia seperti alkaloid, minyak atsiri, dan flavonoid (Hariana, 2006).  

Dalam penelitian ini, ikan gabus dengan penambahan ekstrak daun 

beluntas akan tetap dijual sebagai ikan segar. Karena ikan segar memiliki 

kandungan gizi yang tinggi, selain itu protein ikan segar mudah dicerna 

dan protein ikan segar mengandung berbagai bentuk yang mendekati asam 

amino di dalam tubuh manusia. Jadi disamping rasanya akan lebih lezat, 

ikan segar memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh. 
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Dari data-data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa daun 

beluntas mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai ekstrak yang 

berfungsi sebagai pengawet makanan, karena kemampuan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri penyebab pembusukan makanan 

dan bakteri penyebab kerusakan makanan. Berdasarkan uraian di atas, 

maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ANGKA 

LEMPENG TOTAL BAKTERI IKAN GABUS (Ophiocephalus striata) 

DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK TANAMAN BELUNTAS                

(Pluchea indica less) SELAMA PROSES PENYIMPANAN” 
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B. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan berbagai masalah yang ada perlu dibuat pembatasan 

masalah supaya permasalahan yang akan dibahas tidak meluas. Oleh 

karena itu, peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Obyek Penelitian adalah ikan gabus (Ophiocephalus striatus). 

2. Subyek penelitian adalah ekstrak tanaman beluntas             

(Pluchea indica L.) 

3. Parameter dalam penelitian ini adalah angka lempeng total dan 

sifat organoleptik ikan gabus (Ophiocephalus striatus) yang 

meliputi : tekstur, warna, aroma, kenampakan. 

C. Rumusan Masalah  

Bagaimana  pengaruh variasi konsentrasi dan lama perendaman 

ekstrak tanaman beluntas (Pluchea indica L.) terhadap angka lempeng 

total dan sifat organoleptik ikan gabus (Ophiocephalus striatus) ? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui angka lempeng total ikan gabus dengan penambahan 

ekstrak tanaman beluntas selama proses penyimpanan. 

2. Mengetahui sifat organoleptik ikan gabus yang telah diawetkan dengan 

ekstrak tanaman beluntas. 
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E. Manfaat Penelitian  

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat di antaranya: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ekstrak dari tanaman 

beluntas dapat dimanfaatkan sebagai pengawet, khususnya ikan gabus. 

2. Menambah pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat tentang 

pemanfaatan ekstrak tanaman beluntas sebagai pengawetan ikan gabus. 

 


