
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Ikan bandeng (Chanos chanos ) merupakan salah satu hasil budi daya 

ikan yang hidup di air payau atau ikan yang berasal dari tambak yang 

mempunyai prospek cukup baik untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan 

permintaan pasar yang cukup tinggi karena rasa dagingnya yang enak, harga 

yang relatif stabil serta pemeliharaannya yang mudah. Ikan bandeng 

merupakan bahan pangan yang mengandung gizi yang cukup dan bermanfaat 

bagi tubuh. Kandungan gizi ikan bandeng yaitu kadar air 70,7%; kadar abu 

1,4%; protein 24,1%; lemak 0,85%; karbohidrat 2,7% (Hafiludin,2015). Ikan 

bandeng juga mengandung protein yang diperlukan untuk pembentukan sel 

otak dalam peningkatan intelegensia, mengkonsumsi ikan bandeng selain 

menyehatkan juga meningkatkan kemampuan otak untuk mencapai prestasi 

belajar optimal (Zulaihah,2006). Namun ikan bandeng mudah mengalami 

kerusakan yang di akibatkan oleh aktivitas bakteri, khamir maupun jamur oleh 

karena itu perlu adanya suatu pengawetan. 

Pengawetan merupakan salah satu proses untuk mempertahankan 

kesegaran suatu bahan dan memperpanjang umur simpan suatu bahan. 

Pengawetan memiliki fungsi untuk menghambat atau menghentikan beberapa 

aktifitas bakteri pembusuk dalam tubuh ikan bandeng. Proses pengawetan 

dikelompokan menjadi dua yakni pengawetan secara alami dan pengawetan 

secara sintetis. Pengawetan sintetis merupakan pengawetan secara kimia yang 

menimbulkan efek samping dari bahan tersebut akan memicu pertumbuhan sel 

pada manusia akibat zat karsinogenik dalam pengawet (Susilo,2013) untuk itu 

diperlukan suatu pengawetan yang baik dan aman untuk memperpanjang daya 

simpan bahan pangan yaitu dengan menggunakan pengawet alami. 
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 Pengawet alami merupakan salah satu jenis pengawet yang berasal 

dari hewan ,mikroba dan tumbuhan. Pengawet alami relatif aman jika di 

bandingkan dengan pengawet sintetis, pengawet alami yang sering digunakan 

untuk pengawetan ikan meliputi pengeringan, pengaraman, penyaringan dan 

pendinginan. Hasil Penelitian Florensia (2012) bahwa penggunaan ekstrak 

lengkuas pada perendaman ikan bandeng 30 menit berpengaruh terhadap 

penurunan jumlah bakteri 3.92x10
6 

CFU/g.. salah satu tanaman yang 

berpotensi sebagai pengawet alami adalah daun sirih hijau. 

Daun sirih mengandung minyak atsiri 0,8 – 1, 8% (terdiri atas 

chavikol, chavibetol (betel phenol), allypyrocatechol 16  (hydroxylchavikol), 

allypyrocatechol-mono dan –diacetate, karvakrol, eugenol, eugenol 

methylether, p-cymene, cineole caryophyllene, cadinene, estragol), terpenana, 

seskuiterpena, fenil propana, tanin, diastase, karoten, tiamin, riboflavin, asam 

nikotinat, vitamin C, gula, pati, dan asam amino. Chavikol yang menyebabkan 

daun sirih berbau khas dan memiliki khasiat antibakteri (daya bunuh bakteri 

lima kali lebih kuat dari pada fenol biasa) serta imunomodulator, daun sirih 

juga dapat dimanfaatkan sebagai obat gigi, obat kumur dan dapat mencegah 

infeksi cacing telur (Dalimatra,2008). Hasil penelitian Devi (2015) bubur 

daun sirih hijau 150 gram dan lama perendaman 60 menit dapat menghambat 

populasi bakteri pada ikan nila dengan total bakteri 2,7x 10
5
 CFU/g. Hasil 

penelitian Heni (2002) ekstrak daun sirih konsentrasi 10% dengan lama 

perendaman 30 menit menurunkan total bakteri pada ikan bawal dengan 

jumlah populasi 3,92x10
3
 CFU/g. Hasil penelitian Andayani (2014) bahwa 

minyak atsiri daun sirih merah  1.0% dan lama perendaman 10 menit dapat 

menghambat populasi bakteri pada ikan teri dengan total bakteri 3.8x 10
6
 

CFU/g. 
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Dengan latar belakang tersebut peneliti telah melakukan penelitian 

dengan judul “Kualitas Dan Daya Simpan Ikan Bandeng Menggunakan 

Konsentrasi Daun Sirih Hijau Dan Lama Perendaman Yang Berbeda”. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar pokok masalah yang di bahas tidak terlalu luas, maka 

permasalahan di batasi sebagai berikut : 

1. Objek penelitian   :  kualitas dan daya simpan ikan bandeng dan 

konsentrasi daun sirih hijau dan lama perendaman yang berbeda. 

2. Subjek penelitian   : Konsentrasi daun sirih hijau, ikan bandeng, 

lama perendaman  

3. Parameter penelitian  : Jumlah populasi bakteri , pH , kadar air , uji 

sensoris (aroma, tekstur , warna, mata, insang ), daya simpan . 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana jumlah populasi bakteri, pH dan Kadar air ikan bandeng yang 

diawetkan menggunakan konsentrasi daun sirih hijau dan lama 

perendaman yang berbeda ? 

2. Bagaimana sifat sensoris (kualitas fisik) dan daya simpan ikan bandeng 

menggunakan konsentrasi daun sirih hijau dan lama perendaman yang 

berbeda ? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan penelitiannya adalah : 

1. Mengetahui jumlah populasi bakteri, pH dan Kadar air ikan bandeng yang 

diawetkan menggunakan konsentrasi daun sirih hijau dan lama 

perendaman yang berbeda. 
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2. Mengetahui sifat sensoris (kualitas fisik) dan daya simpan ikan bandeng 

menggunakan konsentrasi daun sirih hijau dan lama perendaman yang 

berbeda. 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Ilmu pengetahuan  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya berkenaan dengan pemanfaatan daun sirih hijau. 

b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang Biologi 

khususnya pemanfaatan daun sirih hijau sebagai pengawet alami. 

2. Peneliti  

Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pemanfaatan daun sirih 

hijau sebagai pengawet alami ikan bandeng. 

3. Masyarakat  

a. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa alam memberikan 

manfaat yang banyak, salah satunya tanaman sirih yang banyak 

mengandung manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daun sirih hijau 

mempunyai potensi sebagai bahan pengawet alami pada ikan bandeng 

yang ramah lingkungan. 

c. Penelitian ini dapat meningkatkan nilai ekonomi tanaman sirih hijau 

dan ikan bandeng bagi para petani dan nelayan ikan bandeng. 

 


