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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 

sebagi pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu yang terletak 

di 112‟12‟10,90”-122‟57‟11” Bujur Timur dan 7‟44‟55,11”-8‟26‟35,45 Lintang 

Selatan merupakan bagian dari sub satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) 

Malang Utara. Kota Batu yang terletak 800 meter diatas permukaan air laut ini 

dikariniai kekayaan alam yang memikat. Potensi ini tercermin dari kekayaan produksi 

pertanian, buah, sayuran dan panorama pegunungan dan perbukitan. Sehingga 

dijuluki The Real Tourism City of Indonesia oleh BAPPENAS (Pemkot Batu, 2002). 

Produk holtikultura yang merupakan unggulan Kota Batu harus mampu 

bertahan sebagai ciri khas daerah. Berbagai jenis sayuran produk holtikultura tidak 

hanya dapat dimanfaatkan organ daunnya saja, akan tetapi dapat juga dimanfaatkan 

dari segi buah maupun bunga. Beberapa contoh dari beda pemanfaatan tersebut 

diantaranya Brassica oleracea var. Capitata (kubis) biasa dimanfaatkan daunnya, 

Brassica oleracea var. Bothrytis (bunga Kol) lebih dimanfaatkan bunganya, dan 

Phaseolus vulgaris (buncis) dimanfaatkan  buahnya. (Lowita dkk, 2012).   

Terbukti pada data produktivitas hasil pertanian Kota Batu Tahun 2008 yang 

didapatkan dari profil Kota Batu, disebutkan bahwa hasil produksi kembang kol 

sekitar 466,51 ton pada lahan seluas 321 Ha, sayuran kubis sebesar 112,01 ton pada 
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luas lahan 50 Ha dan sayuran buncis sebesar 54,74 ton pada luas lahan 35 Ha. 

Sedangkan berdasarkan Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Holtikultura 

produksi sayuran nasional pada tahun 2008 diantaranya kembang kol sebesar 109.497 

ton, sayuran kubis sebesar 1.323.702 ton dan sayuran buncis sebesar 266.551. 

Produksi sayuran yang besar tersebut perlu diiringi oleh penanganan pasca panen 

yang optimal sehingga sayuran tidak mudah rusak pada masa penyimpanan dan  

dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama pasca panen. 

Kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat menyebabkan kebutuhan akan 

sayuran meningkat pula. Berdasarkan data yang telah didapatkan dari Pusdatin 

Kementrian Pertanian menyatakan bahwa tingkat konsumsi kembang kol pada tahun 

2006-2008 meningkat sebesar 3.16%. Peningkatan konsumsi kubis sebesar 2,78%, 

dan buncis sebesar 5,88% (Budi, 2010). Realitasnya tingkat konsumsi sayuran tidak 

menentu dikarenakan adanya fluktuasi harga, menyebabkan terjadinya pergantian 

(subtitusi) sayuran yang dikonsumsi (Theresa, 2008). Namun demikian berdasarkan 

data yang didapat menunjukkan bahwa terdapat peningkatan konsumsi sayuran di 

masyarakat tiap tahunnya.  

Permintaan konsumen yang meningkat seiring dengan peningkatan 

permintaan sayuran yang berkualitas dan bebas pestisida sintesis yang berbahaya bagi 

tubuh. Penanganan pasca panen yang tidak tepat akan mempermudah proses 

kerusakan atau pembusukan. Kerusakan yang terjadi pada sayuran yang telah 

dipanen, disebabkan karena organ panenan tersebut masih melakukan proses 

metabolisme dengan menggunakan cadangan makanan yang terdapat dalam sayuran. 
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Selama melalui berbagai proses pemanenan hingga pemasaran, sayuran  tidak dapat 

dihindarkan dari kontak dengan cendawan maupun bakteri. Sehingga menurunkan 

kualitas maupun nilai gizi sayuran  secara kuantitatif. 

Pembusukan sayuran pasca panen dapat dicegah melalui berbagai proses 

diantaranya: pendinginan, bakteri laktat, ozon, laban elektric, pengalengan, 

pengeringan dengan oven, dan edible coating. Namun, proses-proses tersebut 

cenderung kompleks dan susah di aplikasikan oleh para petani pada kelas menengah 

ke bawah. Serta pada proses pengeringan akan mengurangi kandungan gizi pada 

sayuran. Pendinginan merupakan proses pengawetan sayuran yang alami dan mudah, 

namun sayuran tropika seperti kubis, buncis dan bunga kol tidak tahan terhadap suhu 

rendah dan terserang penyakit Chilling injury (Djafaruddin, 2008).  

Kelemahan teknik pengawetan alami tersebut menjadi latar belakang perlu 

diadakannya pengawet alami yang cocok untuk sayuran tropika. Sehingga dalam 

pengawetan sayuran bunga kol, kubis dan buncis yang paling cocok adalah dengan 

menggunakan pengawet alami yang bersifat fungisida dan bakteriostatik berupa 

kitosan. Kitosan merupakan polisakarida kationik yang diperoleh dari deasetilasi 

kitin. Kitin merupakan bahan organik utama terdapat pada kelompok hewan 

Crustaceae, Insekta, Fungi, Molusca dan Arthopoda (Kusumaningsih dkk, 2004).  

Kitin tersusun dari unit-unit N-asetil-D-glukosamin (2-acetamido-2-deoxy-D-

glucopyranose) yang dihubungkan secara linier melalui ikatan β-

alami berfungsi sebagai polisakarida struktural seperti selulosa (Sugiyono, 2004). 

Pada proses deasetilasi, gugus N-asetil pada kitin akan hilang dan digantikan dengan 

gugus amina yang bila dilarutkan dalam asam akan bermuatan positif, sehingga 



4 
 

kitosan bersifat polikationik. Adanya gugus reaktif amino pada C-2 dan gugus 

hidroksil pada C-3 dan C-6 pada kitosan akan sangat berperan dalam aplikasinya, 

antara lain sebagai pengawet dan penstabil warna, sebagai flokulan dan membantu 

proses reverse osmosis dalam penjernihan air, sebagai aditif untuk produk agrokimia. 

Kitosan ini dapat menginduksi enzim chitinase untuk mendegradasi zat kitin pada 

cendawan sehingga mencegah pembusukan sayuran  dan menambah daya simpan 

sayuran  (Gyliene dkk, 2003).    

Sesuai dengan Ayat Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 22 yang berarti: “Dialah 

yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia 

menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala 

buah-buahan sebagai rizqi untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-

sekutu bagiNya, padahal kamu mengetahui”. Berdasarkan ayat tersebut dapat ditelaah 

bahwa Allah menumbuhkan banyak tumbuhan termasuk sayuran dari hujan yang 

turun. Selain itu, Allah juga menciptakan obat untuk penyakit tumbuhan tersebut dari 

air hujan. Salah satu hewan yang berkembang biak dengan cepat di musim hujan 

ialah Bekicot. Hewan tersebut menjadi hama bagi petani di musim hujan karena 

merusak tanaman. 

Bekicot (Achantina fulica) merupakan Molusca bercangkang yang hidup di 

tempat yang lembab. Dagingnya yang kaya akan protein banyak dimanfaatkan 

masyarakat sebagai makanan. Sebagian besar pemanfaatan bekicot hanya pada 

daging atau ototnya. Sedangkan cangkang bekicot hanya menjadi limbah yang 

kemudian dibuang. Terdapat perbedaan kandungan zat kittin pada kelas Molusca dan 

Crustaceae. Tergantung pada luas cangkang dan spesiesnya. Pada udang terdapat zat 
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kittin sebesar 42% - 57% dan pada kepiting sebesar 50% - 60%. (Nur, 2007). Selain 

itu pada cangkang kijing terkandung zat kittin 0,72% - 0,75% (Kusuma, 2009). 

Sedangkan pada cangkang bekicot mengandung 20% - 50% zat kitin 

(Kusumaningsih, 2004). Setelah melalui tahap demineralisasi dan deproteinasi zat 

kitin tersebut akan menjadi kitosan. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh 

Wardaniati (2007) konsentrasi senyawa kitosan yang paling optimal digunakan 

sebgai pengawet makanan dan buah tomat adalah 1,5%. 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses aktivitas yang dilakukan 

secara tertata dan teratur, berjalan secara logis dan sistematis mengikuti aturan-aturan 

yang telah disepakati sebelumnya. Setiap kegiatan pembelajaran bukan merupakan 

proyeksi keinginan dari guru secara sebelah pihak, akan tetapi merupakan 

perwujudan dari berbagai keinginan yang dikemas dalam suatu kurikulum. Sebuah 

komunikasi pembelajaran sangat dibutuhkan untuk lebih meningkatkan tingkat 

keefektifan pencapaian atau kompetensi tersebut. (Daryanto dalam Heriyanto, 2012). 

Pengetahuan mengenai pemanfaatan organ makhluk hidup sebagai bahan 

pengawet merupakan merupakan pengembangan materi bioteknologi. Materi 

bioteknologi dibahas pada SMA (Sekolah Menengah Atas) kelas XII IPA mata 

pelajaran biologi. Bila ditinjau berdasarkan konsep materi pembelajaran tersebut 

dapat ditentukan bahwa hasil penelitian cangkang bekicot sebagai bahan pengawet 

yang merupakan penemuan baru, cocok untuk diterapkan pada pembelajaran 

bioteknologi tersebut. Sehingga perlu disusun perencanaan pembelajaran sebelum 

dilakukannya kegiatan pembelajaran pembuatan pengawet dari cangkang bekicot.   
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “Penggunaan Kitosan Cangkang Bekicot (Achantina fulica) untuk Bahan 

Pengawet Alami Berbagai Jenis Sayuran sebagai Sumber Belajar dalam 

Perencanaan Pembelajaran Bioteknologi” 

1.2  Rumusan Masalah 

a) Adakah perbedaan kandungan vitamin C, pH, berat dan persentase kadar air 

pada setiap sayuran bunga kol, kubis dan buncis yang diawetkan dalam 

berbagai konsentrasi kitosan cangkang bekicot? 

b) Bagaimanakah perubahan kandungan vitamin C, pH, berat dan persentase kadar 

air pada sayuran bunga kol, kubis dan buncis yang diawetkan dalam berbagai 

konsentrasi kitosan cangkang bekicot? 

c) Berapakah konsentrasi kitosan cangkang bekicot yang tepat untuk 

mengawetkan sayuran bunga kol, kubis dan buncis selama proses 

penyimpanan?  

d) Bagaimanakah aplikasi penelitian pengaruh konsentrasi kitosan cangkang 

bekicot untuk mengawetkan sayuran bunga kol, kubis dan buncis sebagai 

sumber belajar dalam perencanaaan pembelajaran bioteknologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a) Mendeskripsikan perbedaan kandungan vitamin C, pH, berat dan persentase 

kadar air pada setiap sayuran bunga kol, kubis dan buncis yang diawetkan 

dalam berbagai konsentrasi kitosan cangkang bekicot. 
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b) Mendeskripsikan perubahan kandungan vitamin C, pH, berat dan persentase 

kadar air pada sayuran bunga kol, kubis dan buncis yang diawetkan dalam 

berbagai konsentrasi kitosan cangkang bekicot. 

c) Menentukan konsentrasi yang tepat untuk sayuran bunga kol, kubis dan buncis 

yang diawetkan dengan kitosan cangkang bekicot selama proses penyimpanan. 

d) Mengaplikasikan penelitian pengaruh konsentrasi kitosan cangkang bekicot 

untuk mengawetkan sayuran bunga kol, kubis dan buncis sebagai sumber 

belajar dalam perencanaaan pembelajaran bioteknologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat praktis  

1. Bagi masyarakat yaitu memberikan alternatif pengawetan alami yang 

aman bagi lingkungan dan kesehatan menggunakan kitosan cangkang 

bekicot (Achantina fulica) dalam proses penyimpanan sayuran bunga kol, 

kubis dan buncis.  

2. Bagi Ilmu Pengetahuan Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat 

dijadikan sebagai media belajar leaflet dalam bidang kajian bioteknologi 

sesuai dengan Standar Kompetensi Memahami prinsip-prinsip dasar 

bioteknologi, dengan Kompetensi Dasar menjelaskan dan menganalisis 

peran bioteknologi serta implikasi hasil-hasil bioteknologi pada 

salingtemas di tingkat SMA kelas XII semester II. 
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3. Manfaat keilmuan yaitu dapat memperluas terapan keilmuan pada  mata 

kuliah bioteknologi, biokimia, fisiologi hewan, fisiologi tumbuhan dan 

metode penelitian.  

 

1.5 Definisi Istilah 

a) Kitosan cangkang bekicot adalah hasil deasetilasi cangkang bekicot yang telah 

dihancurkan. Proses deasetilasi akan menghilangkan gugus N-asetil pada kitin 

dan digantikan dengan gugus amina yang bila dilarutkan dalam asam akan 

bermuatan positif, sehingga kitosan bersifat polikationik. Proses tersebut 

dilakukan dengan menggunakan larutan NaOH 50%. Untuk perlakuan, hasil 

deasetilasi kitosan seberat 5 gram dilarutkan dalam 50ml asam asetat 5%. 

Kemudian hasil pelarutan tersebut ditambahkan aquades hingga 200 ml  

(Kusumaningsih dkk, 2004). 

b) Bahan pengawet adalah senyawa yang mampu menghambat dan menghentikan 

proses fermentasi, pengasaman atau bentuk kerusakan lainnya (Wardaniati dkk, 

2006).  Pengawetan sayuran bertujuan mencegah pembusukan sehingga Shelf 

Life sukup lama, kualitasnya tetap terjaga, dan ketersediaannya berada 

sepanjang waktu (Sari dan Hadiyanto, 2013). 

c) Jenis sayuran ialah beberapa tanaman budidaya yang terdiri dari tanaman 

sayuran daun, tanaman sayuran buah dan tanaman sayuran umbi . Sedangkan 

varietas adalah bagian dari satu jenis tanaman yang ditandai oleh bentuk 

tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat 

dibedakan dalam jenis yang sama (Dinpertan, 2012).  
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d) Lama penyimpanan adalah selang waktu antara produksi hingga konsumsi 

dimana produk masih berada dalam kondisi yang memuaskan konsumen 

berdasarkan karakteristik kenampakan, rasa, aroma, tekstur dan nilai gizi 

(Musaddad, 2011). 

e) Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang 

dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang 

mengacu pada silabus (Mulyasa, 2006).  

 

1.6 Batasan Penelitian 

a) Kitosan cangkang bekicot diperoleh dengan cara mendeasetilasi cangkang 

bekicot yang telah dihaluskan. Deasetilasi merupakan proses penghilangan 

gugus asetil dari zat kittin yang terdapat dalam cangkang bekicot. Hal itu 

dilakukan dengan cara merebus kittin dalam larutan NaOh 50 % dengan 

perbandingan 1:10 pada suhu 70‟ – 80 „ C selama 60 - 90 menit.   

b) Konsentrasi kitosan cangkang bekicot yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu 0,5% , 1,5% , 2,5% , 3,5% , 4,5% . Prosentase tersebut didapatkan dengan 

cara melarutkan kitosan pada 50 ml asam asetat 5 % kemudian menambahkan 

aquades hingga mencapai 200 ml.   

c) Sayuran bunga kol (Brassica oleracea var. Botrytis), sayuran kubis (Brassica 

oleracea var. Capitata)  dan buncis (Phaseolus vulgaris) merupakan tumbuhan 

yang diberi perlakuan. Kelompok sayuran dalam penelitian ini diambil dari 

sawah warga Desa Sisir Kecamatan BAtu Kota Batu. 
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d) Indikator untuk mengetahui kemampuan kitosan cangkang bekicot sebagai 

antimikroba alami pada penyimpanan beberapa varietas sayuran tergantung 

pada masing-masing ciri kesegaran varietas sayuran tersebut. Indikator 

kesegaran sayuran buncis yaitu; panen yakni biji dalam polong belum bernas, 

warna polong masih agak suram, permukaan kulitnya agak kasar, dan polong 

dapat dipatahkan dengan mudah serta warna polong hijau muda (Fachruddin, 

2000). Sayuran  bunga kol memiliki indikator kesegaran yaitu, mahkota 

berwarna putih kekuningan, cerah tidak bernoda, tegar rapat, kompak dan 

tangkai berwarna hijau muda, cerah, tidak bernoda, tegar serta renyah 

(Musaddad, 2011). Sayuran kubis memiliki tingkat kesegaran yaitu, ukuran 

crop atau pembentukan daunnya besar, padat dan kompak, tidak bernoda dan 

tangkai berwarna hijau muda, cerah, tidak bernoda, tegar serta renyah (Yulianti, 

2009). 

e) Perencanaan pembelajaran disusun untuk mengaplikasikan penelitian 

pemanfaatan cangkang bekicot sebagai pengawet berbagai sayuran dalam 

kegiatan pemebelajaran merupakan perencanaan pembelajaran yang mengacu 

pada Kurikulum 2013 kelas XII IPA semester II mata pelajaran biologi pada 

sub bab Bioteknologi.  


