
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tubuh manusia membutuhkan suplai protein untuk pertumbuhan dan 

pergantian sel-sel tubuh yang telah rusak. Salah satu sumber protein yang tinggi yaitu 

ikan. Ikan memiliki kadar protein sekitar 20 %. Protein yang terkandung dalam ikan 

mempunyai mutu yang baik, sebab sedikit mengandung kolesterol (suatu zat yang 

bisa menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi) dan sedikit lemak. Disamping 

memiliki kandungan protein yang tinggi, ikan juga memiliki harga yang relatif murah 

sehingga dapat dijangkau dan mudah diperoleh oleh masyarakat. Beberapa jenis ikan 

juga mengandung minyak ikan atau vitamin A dan mineral-mineral yang bermanfaat 

bagi manusia.  

Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan 

karena memiliki kadar air tinggi. Kerusakan tersebut disebabkan oleh kegiatan 

enzimatis yang ada dalam tubuh ikan dan adanya pertumbuhan mikroorganisme. 

Mikroorganisme tersebut dapat berasal dari tubuh ikan itu sendiri maupun akibat 

penanganan pasca panen yang tidak memenuhi persyaratan. Kondisi demikian 

menunjukan ikan telah mengalami kemunduran mutu sehingga tidak layak untuk 

dikonsumsi, meskipun kenampakannya masih sesuai dengan kriteria mutu (Widyasari, 

2006). 

Salah satu enzim yang sangat berperan dalam proses kemunduran kualitas ikan 

adalah enzim-enzim pengurai protein (enzim proteolitis) yang menguraikan protein 

menjadi pepton, peptida dan asam-asam amino. Proses hidrolisis protein oleh suatu 

enzim protease dapat menyebabkan timbulnya akumulasi metabolit, perubahan cita 

rasa, dan pelunakan tekstur, terbentuknya komponen volatil serta peningkatan jumlah 
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bakteri yang akhirnya menimbulkan kebusukan pada ikan. Aktivitas proteolitik dapat 

menyebabkan perubahan fungsional dan sifat organoleptik dari daging ikan (Rusyadi, 

2010). Katepsin (katepsin  B dan L) merupakan kelompok dari sistem protease yang 

dapat menyebabkan terjadinya pelunakan daging (softening) pada ikan (Ladrat et al., 

2006). 

Ikan bandeng merupakan satu komoditas perikanan yang memiliki rasa cukup 

enak dan gurih sehingga banyak digemari masyarakat. Selain melihat dari rasanya, 

harganya juga terjangkau oleh segala lapisan masyarakat. Ikan bandeng  digolongkan 

sebagai ikan yang berprotein tinggi dan berkadar lemak rendah. Dalam proses 

produksinya, cara pengawetan yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu cara 

pengawetan dengan pengasapan. Menurut perkiraan FAO 2 % dari hasil tangkapan 

ikan dunia diawetkan dengan cara pengasapan, sedangkan di negara-negara tropic 

(termasuk Indonesia) dapat mencapai 30%.  Proses pengasapan adalah salah satu cara 

memasak, memberi aroma, atau proses pengawetan makanan, terutama daging, dan 

ikan agar bisa tahan lebih lama. Makanan diasapi dengan panas yang berasal dari asap 

yang dihasilkan dari pembakaran kayu, dan tidak diletakkan dekat dengan api agar 

tidak terpanggang atau terbakar. Ikan asap merupakan produk akhir yang siap untuk 

dimakan artinya tanpa pengolahanpun sudah dapat dikonsumsi langsung.  

Data selama 20 tahun terakhir, menyatakan bahwa di Indonesia, hasil ikan 

yang diolah hanya 23-47%, sisanya dijual sebagai ikan segar atau ikan basah di 

pasaran. Cara pengolahan ikan secara tradisional seperti penggaraman, pengeringan, 

pemindangan, pengasapan dan fermentasi lebih dominan dari pada cara pengolahan 

secara modern seperti pembekuan dan pengalengan. Hal ini menunjukan bahwa 

pengolahan ikan secara tradisional lebih tinggi dibandingkan dengan pengolahan ikan 
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modern walaupun selama ini citra pengolahan ikan secara tradisional masih kurang 

bergengsi dikalangan masyarakat dunia (Heruwati, 2002).  

Ikan bandeng asap merupakan hasil produk olahan yang siap untuk 

dikonsumsi, yang artinya tanpa dilakukan pengolahan atau pemasakan sudah siap 

untuk disantap, karena selama proses pengasapan ikan telah mendapat perlakuan 

panas yang cukup untuk memasak daging ikan sekaligus membunuh sebagian besar 

bakteri yang terdapat pada ikan. Selain itu proses pengasapan juga menghasilkan efek 

pengawetan yang berasal dari beberapa senyawa kimia yang terkandung di dalamnya, 

khususnva senyawa-senyawa aldehid, keton, dan berbagai asam-asam organik, dan 

pengasapan menghasilkan rasa serta flavor ikan asap yang spesifik. Namun 

dibandingkan dengan hasil pengolahan atau pengawetan ikan dengan cara tradisional 

lainnya seperti cara penggaraman, pemindangan dan fermentasi, ikan asap kurang 

begitu populer. Kemungkinan hal ini disebabkan masyarakat konsumennya masih 

terbatas dan ikan asap hanya diproduksi di daerah-daerah tertentu saja.  

Walaupun ikan bandeng asap sudah dapat dikonsumsi secara langsung, tidak 

menutup kemungkinan pada ikan bandeng asap masih terdapat bakteri.  Tidak semua 

bakteri pada ikan bandeng dapat terbunuh pada saat proses pengasapan. Bakteri yang 

dapat diisolasi dari ikan bandeng yang diasapkan, diduga bakteri yang tahan hidup 

pada kondisi tersebut, yang berarti bakteri tersebut dapat memanfaatkan ikan bandeng 

sebagai sumber nutrisi dengan cara mendegradasi senyawa dalam tubuh ikan 

bandeng. Umumnya bakteri yang masih bertahan hidup pada ikan yang diawetkan 

yaitu golongan bakteri Gram negatif, seperti  Pseudomonas, Salmonella, Moraxella, 

dan golongan gram positif seperti micrococcus. Bakteri-bakteri tersebut kemungkinan 

ada juga pada ikan bandeng yang diawetkan melalui pengasapan. Pertumbuhan dan 

metabolisme bakteri tersebut merupakan penyebab utama pembusukan ikan yang 
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menghasilkan amine, biogenik amine (seperti putrescine, histamin, dan kadaverin), 

asam organik, sulfat, alkohol, aldehid, dan keton yang menimbulkan rasa yang tidak 

enak (Adam & Moss 2008). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka akan diteliti isolasi 

dan identifikasi bakteri pembusuk pada ikan bandeng yang diawetkan melalui proses 

pengasapan, sehingga dapat diketahui bakteri pembusuk apa saja yang ada pada ikan 

bandeng yang diawetkan melalui pengasapan yang kemudiaan akan diatasi dengan 

penelitian uji daya hambat ekstrak biji picung terhadap pertumbuhan bakteri 

pembusuk pada ikan bandeng yang diawetkan melalui pengasapan. 

2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: bagaimana isolasi dan identifikasi bakteri pembusuk 

yang ada pada ikan bandeng busuk yang diawetkan melalui proses pengasapan dan 

jenis bakteri apa saja yang ada dalam ikan bandeng busuk yang diawetkan melalui 

proses pengasapan. 

3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri 

pembusuk yang ada pada ikan bandeng busuk yang diawetkan melalui proses 

pengasapan dan mengetahui jenis bakteri pembusuk apa saja yang ada pada ikan 

bandeng busuk yang diawetkan melalui pengasapan. 

4.1 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

macam-macam bakteri yang ada pada ikan bandeng yang diawetkan melalui proses 

pengasapan dan kebijakan dalam menanggulangi awetan ikan bandeng. 
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