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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ikan merupakan bahan pangan yang memiliki kandungan gizi yang 

cukup tinggi. Di kalangan masyarakat terdapat beberapa jenis ikan yang 

menjadi bahan makanan sehari-hari. Menurut Angienda dkk (2010), ikan 

berdasarkan habitatnya terdiri dari ikan air laut dan ikan air tawar. Pada ikan 

air laut memiliki berbagai jenis ikan yang sangat beragam dan mempunyai 

beberapa kelebihan salah satunya adalah ikan kakap merah. 

Ikan kakap merah (Lutjanus sp.) merupakan salah satu komoditas hasil 

perikanan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan digemari oleh 

masyarakat. Ikan kakap merah memiliki kandungan gizi berupa kadar air 

79,31%, kadar abu 1,92%, protein 16,30%, lemak 0,05%, dan karbohidrat 

0,23% (Jacoeb, 2015). Ikan kakap merah sebagai bahan makanan yang 

memiliki kandungan kadar air yang cukup tinggi (±77%). Kandungan air 

tersebut menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme 

pembusuk, maka ikan sangat mudah mengalami pembusukan.  

Proses pembusukan pada ikan disebabkan oleh adanya aktivitas enzim, 

mikroorganisme, dan oksidasi dalam tubuh ikan dengan adanya perubahan 

seperti timbul bau busuk, daging ikan menjadi kaku, sorot mata pudar, dan 

adanya lendir pada insang atau pada tubuh bagian luar. Pada saat tubuh ikan 

mengandung kadar air tinggi sebanyak (80%) dan pH tubuh mendekati netral, 

bakteri pembusuk sangat mudah untuk tumbuh. Daging ikan mempunyai 

kandungan asam lemak tak jenuh yang cukup tinggi yang sifatnya mudah 

mengalami proses oksidasi sehingga akan menimbulkan bau tengik pada ikan 

tersebut (Adawyah, 2008). Untuk memperpanjang daya simpan ikan kakap 

merah agar lebih awet maka perlu adanya suatu pengawetan pada ikan kakap 

merah.  
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Pengawetan ikan bertujuan untuk mengurangi kadar air pada tubuh 

ikan, sehingga dapat menghambat bakteri untuk berkembangbiak. 

Penggunaan bahan pengawet sintetis diduga dapat meracuni tubuh jika 

penggunaannya secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Melihat 

hal tersebut maka masyarakat tidak menggunakan bahan pengawet sintetis 

dan menggantinya dengan bahan pengawet alami yag lebih aman bagi 

masyarakat. Sampai saat ini telah ditemukan berbagai jenis tanaman yang 

bersifat antibakteri seperti rempah-rempah, tanaman obat-obatan, tanaman 

untuk jamu dan tanaman pangan (Murhadi et al, 2004). Pengawet alami 

merupakan bahan pengawet pengganti bahan pengawet kimia yang lebih 

aman, dan lebih potensial sebagai bahan antimikroba alami yang dapat 

mengawetkan makanan (Afrianti, 2010). Salah satu tanaman yang dapat 

digunakan untuk pengawetan ikan yaitu daun kelor.  

Tanaman kelor merupakan salah satu jenis tanaman yang termasuk 

dalam famillia Moringaceae yang memiliki nilai ekonomis di daerah tropis 

dan subtropis (Ayotunde et al, 2011). Tanaman kelor memiliki manfaat 

sebagai antibiotik, antitripanosomal, antispasmodic, antiulkus, aktivitas 

hipotensif, antiinflamasi dan dapat menurunkan kolesterol (Fahey, 2005). 

Daun kelor mengandung asam amino argine 406,6 mg, histidine 149,8 mg, 

isoleusine 299,6 mg, leusine 492,2 mg, lysine 342,4 mg, methionine 117,7 

mg, phenylalanine 310,3 mg, threonine 117,7 mg, tryptophan 107 mg, valine 

374,5 mg per 100 gram (Aminah, 2015). Selain itu, daun kelor juga terdapat 

kandungan antioksidan tinggi dan antimikrobia (Das et al., 2012). Hal 

tersebut disebabkan oleh adanya kandungan zat kimia yaitu tannin, steroid, 

triterpenoid, flavonoid, saponin, antarquinon dan alkaloid (Kasolo et al., 

2010). Daun kelor mengandung senyawa luteolin, jenis flavonoid tersebut 

merupakan flavonoid semi polar yang ada dalam fraksi etil asetat dan 

memiliki aktivitas antibakteri (Andersen dan Markham, 2006). Kemampuan 

penghambat pada fraksi etil asetat di duga karena adanya aktivitas senyawa 

luteolin dengan mengurangi sintesis asam nukleat dan protein (Xie, et al., 

2010). Hasil penelitian Trilaksani (2013) produk gelatin terbaik diperoleh dari 
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kulit ikan kakap merah yang direndam dalam asam asetat 3% dan direndam 

selama 18 jam. Hasil penelitian Widowati, Imas dkk. (2014) ekstrak daun 

kelor dengan konsentrasi 50% dapat digunakan sebagai anti bakteri 

(Pseudomonas aeruginosa) yaitu bakteri pembusuk ikan segar. Hasil 

penelitian Dima, Lusi L.R.H dkk. (2016) ekstrak daun kelor dengan 

konsentrasi 5% terdapat Kadar Hambat Minimum (KHM) sebesar 12 mm 

pada bakteri Escherichia coli dan 11 mm pada bakteri S. aureus. Hasil 

penelitian Purwanto Andhi (2014) menunjukkan bahwa konsentrasi asap cair 

dan kadar garam mempengaruhi total mikroba ikan kakap merah selama 

penyimpanan. Total mikrobia terbanyak pada K2 (9,5 x 10
9
 CFU/g), total 

mikrobia terendah pada P0R0 (2,5 x 10
5
), perlakuan penambahan asap cair 

2%, garam 20%, dan perlakuan yang memberikan kenampakan ikan paling 

baik setelah disimpan selama 4 hari adalah asap cair 2% dan garam 20%. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti telah melakukan 

penelitian dengan judul “Kualitas dan Daya Simpan Ikan Kakap Merah 

dengan Daun Kelor 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 Ikan kakap merah  

3. Parameter penelitian :  

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

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

 insang, bola mata)  
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C. Rumusan Masalah 

Bagaimana kualitas dan daya simpan ikan kakap merah dengan daun 

kelor sebagai pengawet alami? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengetahui kualitas dan daya simpan ikan kakap merah dengan daun 

kelor sebagai pengawet alami? 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Ilmu Pengetahuan/Pendidikan 

a. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya tentang pemanfaatan daun kelor. 

b. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam bidang Biologi 

khususnya pada pemanfaatan daun kelor. 

c. Salah satu materi pembelajaran Biologi SMP Kelas VIII semester 

genap mengenai Zat Adiktif khususnya pada materi Pengawetan. 

2. Masyarakat  

a. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daun kelor banyak 

mengandung manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. 

b. Memberikan informasi kepada masayarakat bahwa daun kelor mampu 

sebagai bahan pengawet alami yang aman bagi kesehatan. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam proses 

pengawetan makanan yang lebih alami. 

3. Peneliti 

Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pemanfaatan daun kelor 

yang mempunyai potensi sebagai pengawet alami pada ikan kakap merah. 

  


