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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang cukup digemari oleh

masyarakat, karena kandungan protein dan mudahnya mendapatkan ikan

segar dipasaran yang bervariasi. Ikan kakap merah merupakan salah satu ikan

air laut yang dijual dipasaran. Rasa gurih dan kandungan protein yang tinggi

menjadikan ikan kakap merah sebagai makanan favorit, serta memiliki nilai

ekonomis yang tinggi jika dibandingkan dengan jenis ikan air laut lainnya.

Ikan kakap merah segar memiliki kandungan kadar air 77,53 %, abu 1,42%,

protein 20,55%, lemak 0,27%, dan karbohidrat 0,23% (Jacoeb, 2015).

Namun, apabila ikan segar tidak segera diolah dan hanya memiliki ketahanan

beberapa jam saja. Maka dari itu diperlukan suatu cara atau metode yang

praktis agar ikan dapat bertahan lebih lama dalam keadaan segar.

Ikan termasuk bahan pangan yang sifatnya mudah rusak (perishable

food), sehingga perlu adanya pengolahan lebih lanjut, ikan tersebut lama

kelamaan akan mengalami perubahan yang disebabkan oleh pengaruh

fisiologi, mekanik, kimiawi, mikrobiologi yang dapat menyebabkan

kerusakan dan selanjutnya tidak dapat dikonsumsi (Lubis, 2009).

Kemunduran mutu ikan sebagai bahan pangan disebabkan oleh aktivitas

mikroorganisme pembusuk (Putro, 2008). Suatu usaha untuk

mempertahankan atau menghambat kecepatan kerusakan ikan segar dapat

dilakukan dengan pengawetan.

Pengolahan dan pengawetan makanan dibagi menjadi 3, yaitu

pengawetan secara fisika, pengawetan secara kimia dan pengawetan secara

mikrobiologi (Effendi, 2012). Pengawetan secara fisika dengan pengeringan,

pengawetan secara kimia dengan penambahan bahan makanan atau pengawet

buatan (sintetis), akan tetapi terkadang bahan kimia cukup berbahaya karena

penggunaan yang tidak tepat seperti penambahan formalin yang dapat

menyebabkan berbagai penyakit. Sedangkan pengawetan secara mikrobiologi
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dengan memanfaatkan bahan alami atau menumbuhkan mikroorganisme yang

berguna secara selektif.

Pengawet alami merupakan jenis pengawet yang berasal dari

tumbuhan, hewan maupun mikroba. Pengawetan dengan menggunakan bahan

alami sangat aman digunakan, karena berasal dari alam yang mudah

ditemukan yaitu dengan penambahan suatu ekstrak dari tanaman yang

memiliki kandungan senyawa aktif antibakteri, sehingga dapat mengurangi

pembusukan atau kerusakan bahan pangan yang disebabkan oleh aktivitas

mikroba serta dapat memperpanjang daya simpan.

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai pengawet alami

ialah Anting-anting (Acalypha Indica L.), tanaman ini dianggap sebagai

penganggu tanaman budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan

pengawet alami. Hasil penelitian Sriwahyuni (2010), menunjukkan bahwa

adanya senyawa aktif tanin, alkaloid dan steroid pada ekstrak Acalypha yang

dapat menghambat pertumbuhan beberapa bakteri patogen. Menurut

penelitian Pambudi (2014), kandungan flavon, flavonol, khalkon dan

isoflavon pada organ daun tanaman anting-anting dapat berpotensi sebagai

sumber antioksidan dan antimikroba. Dari beberapa senyawa yang tergolong

dalam flavonid tersebut isoflavon ialah senyawa yang berpotensi sebagai

antimikroba. Hasil penelitian mengenai kandungan dan manfaat tanaman

anting-anting berpotensi sebagai antibakteri. Menurut Govindarajan (2008),

ekstrak etil asetat anting-anting dapat berpotensi sebagai anti bakteri. Hasil

penelitian Imrosi (2015), menyatakan bahwa anting-anting dapat

dimanfaatkan sebagai antifungal (antijamur) bahan alternatif dalam

mengendalikan beberapa patogen.

Hasil penelitian Suryawati (2011), Waktu perendaman ikan bandeng

pada larutan lengkuas mempunyai peranan terhadap pertumbuhan bakteri.

Adanya penurunan rata-rata jumlah bakteri dari perendaman 2 jam terhadap 4

jam, perendaman 4 jam terhadap 6 jam menunjukkan terdapat perbedaan yang

nyata. Semakin lama waktu perendaman, maka jumlah bakteri yang dapat

terhambat pertumbuhannya akan semakin banyak serta didukung adanya
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kandungan zat kimiawi dalam yang bersifat antibakteri seperti fenol,

flavanoid dan minyak astsiri yang terkandung dalam lengkuas. Hasil

penelitian Bahtika (2015), menunjukkan bahwa presentase penurunan jumlah

bakteri tertinggi pada ikan kembung pada variasi dosis 15% dengan lama

perendaman 3 jam yaitu 83,7% (0,7x105 koloni/gr) dari larutan rimpang

lengkuas.

Hasil penelitian Sukmawati (2014),  menunjukkan bahwa ekstrak

Kappaphycus alvarezii konsentrasi 500 ppm dan lama perendaman 60 menit

menghasilkan pengaruh terhadap nilai total bakteri dan nilai organoleptik

pada ikan nila. Hasil penelitian Iswadi (2015), menunjukkan bahwa lama

perendaman pada 20 % ekstrak daun api-api selama 2 jam dapat bertahan

hingga 12 jam, penampakan ikan tongkol mata bening, kulit tegang, insang

merah, daging kenyal dan konsistensi padat. Hasil penelitian Hijriy (2015),

menunjukkan bahwa konsentrasi sari rimpang jahe 70% dengan lama

perendaman 105 menit pada ikan tongkol dapat menghambat jumlah koloni

bakteri yaitu 1,8 x 105masih dibawah SNI (5x105).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik dan telah

melakukan penelitian dengan judul “Kualitas dan Daya Simpan Ikan Kakap

Merah dengan Daun Anting-Anting (Acalypha indica L.) Sebagai Pengawet

Alami”.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi untuk menghindari

perluasan masalah agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan penelitian.

Adapun pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Subyek penelitian : Ikan kakap merah

2. Obyek penelitian : Kualitas dan Daya simpan

3. Parameter penelitian :

a. Kualitas : Jumlah koloni bakteri, Kadar air, dan pH

b. Daya simpan : Uji sensoris (Kenampakan, aroma, tekstur, warna

insang, dan bola mata)
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C. Rumusan Masalah

Bagaimana kualitas dan daya simpan ikan kakap merah dengan daun

anting-anting (Acalypha indica L.) sebagai pengawet alami?

D. Tujuan Penelitian

Mengetahui kualitas dan daya simpan ikan kakap merah dengan daun

anting-anting (Acalypha indica L.) sebagai pengawet alami.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu media

pembelajaran sebagai contoh dari materi pembelajaran Biologi SMA

kelas X semester gasal mengenai tingkat keanekaragaman hayati, serta

diharapkan mampu menjadi acuan untuk dilakukan penelitian selanjutnya

berkenaan dengan pemanfaatan daun anting-anting.

2. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pemanfaatan daun

anting-anting yang memiliki potensi sebagai pengawet alami ikan kakap

merah.

3. Bagi masyarakat

a. Memberikan suatu wacana kepada masyarakat bahwa alam

memberikan manfaat yang besar, salah satunya tanaman anting-

anting yang mudah ditemukan disekitar kita.

b. Memberikan sebuah informasi kepada masyarakat tentang daun

anting-anting yang mempunyai potensi besar sebagai bahan

pengawet alami yang aman dan ramah lingkungan.

c. Penelitian ini dapat meningkatkan nilai ekonomi dari tanaman

anting-anting.


