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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kerang hijau (Perna viridis) merupakan salah satu komoditas sumber 

daya laut yang memiliki nilai ekonomis. Kerang ini tergolong dalam filum 

Mollusca makanan laut yang banyak ditemukan di pasaran Indonesia dan 

termasuk hidangan yang banyak diminati. Hasil penelitian (Feri, 2010) 

menjelaskan bahwa kerang hijau termasuk organisme yang memiliki kadar 

protein tinggi yaitu 11,84 % dan kadar lemak rendah 0,70 %, dengan kadar air 

78,86 %, abu 3,60 %, serta karbohidrat 4,70 %, sehingga menjadikan kerang 

hijau sebanding dengan daging sapi, telur maupun daging ayam. Daging 

kerang hijau hanya sekitar 30% dari bobot keseluruhan (daging dan 

cangkang), tetapi dalam 100 gram daging kerang hijau mengandung 100 

kalori yang tentunya sangat bermanfaat untuk ketahanan tubuh manusia dan 

juga mengandung asam lemak omega 3 rantai panjang yang baik bagi 

kesehatan jantung (Swignyo, 1984). 

Kerang hijau yang dibeli di supermarket dan pasar tradisional belum 

terjamin kesegarannya. Kulit kerang yang berlendir saat dipegang, 

cangkangnya. masih tertutup rapat dan, bau amis yang khas atau sangat 

menyengat karena sudah rusak dan membusuk menjadikan permasalahan bagi 

para konsumen. Terdapatnya bakteri pathogen Vibrio di perairan laut 

menandakan adanya kontak dengan buangan limbah industri dan rumah 

tangga seperti tinja manusia atau sisa bahan makanan lainnya, di mana bakteri 

tersebut secara langsung akan tumbuh dan berkembang. Keadaan ini 

kemudian akan berpengaruh terhadap biota perairan contohnya pada kerang 

hijau (Hashimoto S, Nishibuchi M. 1999). Hasil penelitian (Rengki 2011), 

menunjukkan bahwa sampel kerang laut yang diperiksa terdapat bakteri 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ayam
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Vibrio sp. dalam sampel  warna ungu dan bersifat gram positif. Bakteri Vibrio 

sp. akan tumbuh baik pada kondisi basa dan pH optimum untuk pertumbuhan 

bakteri adalah antara 7,0 - 7,5 dan serta suhu optimum pertumbuhan 37°C 

(Supardi, 1999). 

Vibrio vulnificus merupakan bakteri yang relative baru dalam 

identifikasinya sebagai bakteri yang pathogen. Bakteri ini ditemukan sebagai 

patogen di tiram pada tahun 1976 dan kasus infeksi pertama pada manusia 

oleh Vibrio vulnificus didokumentasikan pada tahun 1979 (Jawetz, 2005). 

Dari permasalahan tersebut banyak cara yang digunakan untuk penyimpanan 

kerang hijau dalam waktu yang lama agar tampilan tetap segar dan menarik 

seperti bahan pengawet buatan atau alami, sehingga kerang hijau akan tahan 

selama 2 hari hingga 1 minggu dalam suhu ruangan. 

Bahan pengawet merupakan bahan tambahan makanan yang mencegah 

atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap 

makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme dan menjamin mutu suatu 

bahan pangan agar tetap terjaga dengan baik dalam waktu selama mungkin 

(Broto, 2003). Menurut FDA, pengawet sebenarnya dibutuhkan untuk 

mencegah aktivitas mikroorganisme dan mencegah proses peluruhan yang 

terjadi sesuai dengan pertambahan waktu, untuk menjaga kualitas yang 

diinginkan namun harus tetap dipertimbangkan keamanannya.  

Di masyarakat penggunaan pengawet yang saat ini tidak sesuai masih 

sering digunakan dan sudah sedemikian luas penggunaannya sehingga tidak 

lagi memperdulikan dampaknya terhadap kesehatan konsumen. Penggunaan 

bahan pengawet sintetis tidak direkomendasikan oleh Badan Obat dan 

makanan (BPOM) karena diduga dapat menimbulkan penyakit kanker 

(Carcinogen agent). Oleh sebab itu perlu dicari bahan alternatif lain yang 

bersumber dari bahan pengawet nabati ( Barus, 2009). 

Pengawet alami merupakan jenis pengawet yang memiliki banyak 

khasiat, terutama sebagai bahan pengawet makanan. Bahan pengawet alami 
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relatif aman dibandingkan dengan bahan pengawet sintetis yang mengandung 

zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan dan bersifat karsinogenik (Winarno & 

Rahayu, 1994). Beberapa proses pengawetan alami seperti penggaraman, 

pendinginan (pembekuan), pengeringan, pengalengan (canning), penyaringan, 

dan penyinaran (iradiasi) Sinar ultraviolet atau sinar gamma dapat mematikan 

atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan makanan tanpa 

menurunkan kualitasnya (Fardiaz, 1992).  

Pengawet alami yang mengandung zat antimikroba yang khas dapat 

digunakan untuk mengawetkan bahan makanan yaitu rempah-rempah (spices 

bautacea) dari bagian-bagian yang terdapat pada tumbuhan seperti buah, 

bunga, batang atau daun. Menurut penelitian (Hapsari, 2010) bahan-bahan 

alami memiliki aktivitas menghambat mikroba yang disebabkan oleh 

komponen tertentu yang ada didalamnya. Senyawa fenol dan flavonoid pada 

bahan-bahan alami berperan sebagai antibakteri (Barus dalam Pahlevi, 2011).  

Tanaman Indonesia yang berpotensi sebagai pengawet alami sangat 

banyak dan beraneka ragam, beberapa diantaranya adalah daun jeruk bali, 

daun kecombrang, dan daun pandan, yang memiliki kandungan antibakteri 

yang tinggi untuk mengawetkan kerang hijau (Perna viridis) agar tetap segar 

dengan daya simpan yang lama dan aman dikonsumsi tanpa mengurangi kadar 

protein pada kerang hijau.  Jeruk bali (Citrus maxima) memiliki khasiat pada 

bagian kulit buahnya berkhasiat mengeluarkan dahak dan bijinya berkhasiat 

meredakan nyeri hernia (Nyoman, 2004).Penelitian (Yunazar, 2013) 

menunjukkan bahwa daun Jeruk bali (Citrus maxima) memiliki kandungan 

senyawa metabolit sekunder, aktivitas antioksidan daun jeruk bali dengan 

pelarut metanol. Hasil penelitian (Unzila dkk, 2013) daun Jeruk bali (Citrus 

maxima) mengandung Likopen, pectin, flavonoid, fenolik, steroid, terpenoid, 

saponin, kumarin dan vitamin c.  

Kecombrang (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) merupakan tanaman 

rempah asli Indonesia secara tradisional telah lama digunakan masyarakat. 
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Pemanfaatan daun tanaman ini sebagai salah satu jenis sayuran dan dapat 

digunakan sebagai pengobat luka dan penghilang bau badan (Hidayat dan 

Hutapea, 1991). Hasil penelitian (Dede, 2011) menyatakan bahwa ekstrak air 

daun kecombrang bersifat antibakteri E. Coli (zona hambat 10 mm/100%),            

S. Aureus (zona hambat 8,663 mm/20%. Hasil penelitian (Naufalin, 2005) 

diperoleh kandungan daun kecombrang yaitu senyawa alkaloid, saponin, 

tanin, fenolik, flavonoid, triterpenoid, steroid, dan glikosida yang berperan 

aktif sebagai antioksidan.  

Daun pandan (Pandanus amaryllifolius) termasuk dalam family 

Pandanaceae dimanfaatkan sebagai bahan pewarna dan pewangi makanan, 

serat tekstil, serta penghasil minyak atsiri (Stone,1999). Hasil penelitian (Ana, 

2014) menunjukkan bahwa pandan wangi (Pandanus amayllifolius Roxb) 

memiliki aktivitas antibakteri etanol terhadap Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli. Hasil penelitian (Dalimarta,2000) menunjukkan bahwa 

kandungan kimia yang dimiliki daun pandan wangi yaitu flavonoid, polifenol, 

saponin, minyak atsiri dan alkaloid.  

Hasil penelitian (Purnamasari, 2013),  Menunjukkan bahwa lama 

perendaman 15 jam dan konsentrasi jus daun sirih 15 %  berpengaruh 

terhadap peningkatan kadar protein (29,35%). Hasil penelitian (April, 2014), 

menunjukkan bahwa dalam 150 gram daun beluntas dengan penambahan 

aquades 500 ml dapat mengurangi jumlah bakteri pada satu ekor ikan gabus 

(berat 100 gram). Hasil penelitian (Triana, 2014), menunjukkan bahwa 

konsentrasi minyak atsiri daun sirih merah 1.0% dan waktu perendaman 13 

jam pada ikan teri, tingkat kesukaan meliputi warna , bau , tekstur, pH 7.3, 

kadar air 52.50% dan total bakteri 3.8x10
6
  CFU/g.  

Dari latar belakang diatas peneliti telah melakukan penelitian dengan 

judul “KUALITAS DAN DAYA SIMPAN KERANG HIJAU (Perna viridis) 

MENGGUNAKAN VARIASI JENIS PENGAWET ALAMI DAN LAMA 

PERENDAMAN “ 
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B. PEMBATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang jelas maka perlu 

adanya suatu pembatasan masalah. Adapun batasan masalah tersebut adalah :  

1. Subyek penelitian adalah daun jeruk bali, daun kecombrang, dan daun 

pandan (daun nomor dua pada bagian ujung dari batang), lama perendaman 

(13 jam, 17 jam). 

2. Obyek penelitian adalah kerang hijau (Perna viridis) hasil pengawetan. 

3. Parameter penelitian adalah Jumlah populasi bakteri, pH, kadar air dan Uji 

sensoris (tekstur, warna, bau), dan daya simpan kerang hijau (Perna 

viridis). 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah : 

1. Bagaimana jumlah populasi bakteri, kadar air, dan pH pada kerang hijau 

menggunakan variasi jenis pengawet alami dan lama perendaman ? 

2. Bagaimana sifat sensoris kualitas fisik dan daya simpan kerang hijau 

(Perna viridis) menggunakan variasi jenis pengawet alami dan lama 

perendaman ? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan diatas maka disusun tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui jumlah populasi bakteri, kadar air, dan pH pada kerang hijau 

menggunakan variasi jenis pengawet alami dan lama perendaman.  

2. Mengetahui sifat sensoris kualitas fisik dan daya simpan kerang hijau 

(Perna viridis) menggunakan variasi jenis pengawet alami dan lama 

perendaman. 
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E. MANFAAT 

1. Ilmu Pengetahuan 

a. Penelitian ini diharapkam bisa menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Penelitian ini akan memberi konstribusi dalam bidang Biologi 

khususnya pemanfaatan daun jeruk bali, daun kecombrang, dan daun 

pandan. 

2. Peneliti 

a. Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang uji populasi bakteri, uji 

kadar air, uji pH, uji sensoris, dan daya simpan kerang hijau yang 

diberikan bahan pengawet alami dengan lama perndaman dan jenis daun 

(jeruk bali, kecombrang, dan pandan) yang berbeda. 

b. Memberikan pengalaman bagi peneliti dalam memanfaatkan daun jeruk 

bali, daun kecombrang, dan daun pandan sebagai pengawet alami 

kerang hijau. 

3. Masyarakat 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan 

kandungan daun jeruk bali, daun kecombrang, dan daun pandan 

sehingga dapat meningkatkan minat konsumsi masyarakat. 

b. Menjadi wacana bagi masyarakat tentang pemanfaatan daun jeruk bali, 

daun kecombrang, dan daun pandan sebagai bahan pengawet alami 

kerang hijau. 

 


