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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mie basah merupakan salah satu bahan pangan yang digemari masyarakat 

Indonesia. Hal itu terbukti dengan tingginya produksi mie basah yaitu mencapai 

500-1500 kg mie setiap hari (Tanto & Setyawati, 2009). Mie basah yang 

merupakan bahan mentah dan belum diolah ini biasanya diproduksi dalam skala 

rumah tangga maupun industri-industri kecil.  

Kandungan air dan protein yang cukup tinggi pada mie basah serta 

pengolahan yang tidak tepat menyebabkan mie basah memiliki daya simpan yang 

relatif rendah. Menurut Koswara (2009) mie basah memiliki kandungan air 

sebesar 52%. Selain itu, bahan baku yang berupa tepung juga menyebabkan mie 

basah cepat mengalami kebusukan karena terkontaminasi oleh bakteri. 

Christensen (1974) dalam Fahrudin (2006) menambahkan mikroorganisme yang 

terdapat pada tepung adalah kapang, khamir, dan bakteri. Bakteri yang biasa 

terdapat pada tepung adalah Pseudomonas, Micrococcus, Lactobacillus serta 

beberapa spesies Achromobacterium. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, 

mie basah yang diperoleh dengan cara dibuat sendiri oleh peneliti hanya mampu 

bertahan sekitar 20 jam.  

Bahan pangan yang banyak mengandung air dan protein sangat mudah 

terkontaminasi oleh bakteri. Beberapa bakteri yang terdapat pada bahan pangan 

dapat menyebabkan keracunan. Kepala Dinkes Batang, Dokter Slamet Riyadi 

menyatakan kasus keracunan yang terjadi pada puluhan warga Batang diduga 

akibat mengkonsumsi mie kuning basah. Berdasarkan pemeriksaan Balai 
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Laboratorium Kesehatan Jateng, mie kuning yang diambil dari sisa makanan 

korban keracunan terbukti mengandung bakteri (Bacillus sp  dan Enterobacter 

aerogenes) dan jamur (Hidayat, 2015). 

Kecurangan yang sering terjadi dalam pengawetan mie basah yaitu dengan 

menggunakan bahan berbahaya seperti formalin (BPOM, 2006) dalam Satyajaya 

& Nawansih (2008) . Formalin merupakan zat kimia berbahaya dan tidak layak 

konsumsi. Menurut Vega (2003) formalin dengan dosis yang tinggi atau sering 

termakan dapat mengakibatkan kanker pada saluran pencernaan manusia.  

Salah satu cara untuk mengawetkan mie basah yaitu menggunakan kitosan 

(Koeswara, 2009). Kitosan merupakan bubuk dari limbah cangkang kepiting, kulit 

udang dan bangsa crustaceae lainnya yang dihancurkan dan dihilangkan protein, 

mineral dan gugus asetilnya melalui proses deproteinasi, demineralisasi 

deasetilasi (Soekardjo, dkk, 2011). Bubuk kitosan dapat dijadikan pengawet 

karena kitosan mengandung antimikroba yang dapat menghambat jumlah 

mikroba. Menurut Kong et al (1990) dalam Yulisma, dkk (2013) gugus amino 

kationik (NH3+) yang dimiliki kitosan mampu berkorelasi erat dengan 

karakteristik permukaan sel mikroba yang bermuatan negatif, sehingga 

mengakibatkan depolarisasi membran seluler mikroba sebagai akibat 

terganggunya integritas dinding sel dari hubungan kedua molekul yang 

menyebabkan kematian bagi mikroba.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) penambahan 

kitosan pada mie basah berpengaruh terhadap jumlah mikroorganisme pada mie 

basah. Perlakuan yang diberikan yaitu dengan mencampurkan kitosan sebesar 

0,02%, 0,03%, 0,04% pada adonan mie basah. Konsentrasi 0,04% terbukti mampu 
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menghambat jumlah mikroorganisme sebesar 3,5 x 104 koloni/g dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol. 

Keunggulan kitosan sebagai pengawet makanan yaitu dapat dirombak 

secara biologis dan aman. Menurut Rismana dalam Sudarwati (2007) sifat biologi 

kitosan antara lain bersifat biokampatibel artinya sebagai polimer alami yang 

sifatnya tidak mempunyai efek samping, tidak beracun, dan biodegradable. Sedjati 

(2006) menambahkan bahwa kitosan tidak memiliki nilai kalori dan tidak dapat 

dicerna oleh tubuh sehingga dapat langsung dikeluarkan oleh tubuh melalui feses.  

 Kitosan juga dapat mempertahankan nilai organoleptik makanan. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Satyajaya & Nawansih (2008), kitosan dengan 

konsentrasi 150 ppm yang dicampurkan pada adonan mie basah berpengaruh 

paling baik untuk mempertahnkan mutu dan daya simpan mie basah.  Berdasarkan 

penelitian lain yang dilakukan oleh Vega (2013) tahu yang direndam 

menggunakan kitosan dalam pelarut asam asetat 1%, 2% dan 3%, tidak 

mempengaruhi warna dan bau khas tahu.  

Sumber kitin yang dapat dimanfaatkan menjadi kitosan  dapat berasal dari 

limbah kulit udang dan dari cangkang binatang invertebrata lainnya seperti 

kepiting, rajungan, dan lain sebagainya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

ekspor kepiting kaleng pada tahun 2011 sebesar 4,283  ton, sedangkan pada tahun 

2012 meningkat menjadi 10,822 ton, sehingga jumlah hasil samping produksi 

yang berupa kepala, kulit, ekor maupun kaki kepiting yang umumnya 25-50 % 

dari berat, sangat berlimpah. Hasil sampingan ini akan menyebabkan limbah dan 

mengganggu lingkungan apabila tidak dimanfaatkan (Harianingsih, 2010). Salah 

satu daerah yang berpotensi mengekspor kepiting yaitu Tarakan, Kalimantan 
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Timur (Disperindagkop & UMKM, 2014). Mengingat potensi kitin pada 

cangkang kepiting yang dapat dimanfaatkan cukup besar maka pengolahan limbah 

cangkang kepiting  menjadi kitosan harus dioptimalkan.  

Pemanfaatan limbah menjadi suatu produk yang bermanfaat merupakan 

salah satu materi yang dikembangkan pada pembelajaran Biologi kelas X. 

Berdasarkan  KD 4.10 kurikulum 2013 yaitu ”Memecahkan masalah lingkungan 

dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian 

lingkungan”, akan membutuhkan sumber belajar. Bila ditinjau berdasarkan konsep 

materi pembelajaran, penelitian tentang pengolahan cangkang kepiting menjadi 

produk kitosan cocok untuk dijadikan sumber belajar pada materi tersebut. Hasil 

penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan siswa bahwa cangkang 

kepiting yang awalnya dianggap sebagai limbah dapat diolah menjadi bahan 

antimikroba sehingga dapat dijadikan sebagai pengawet makanan yang alami dan  

bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

Berdasarkan latar belakang diatas perlu kiranya dilakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Kitosan Cangkang Kepiting Terhadap Jumlah Koloni 

Bakteri Dan Keadaan Mie Basah Sebagai Sumber Belajar Biologi” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah pada penelitian ini, yaitu : 

1. Adakah pengaruh pemberian konsentrasi kitosan cangkang kepiting 

terhadap jumlah koloni bakteri mie basah? 
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2. Adakah pengaruh pemberian konsentrasi kitosan cangkang kepiting 

terhadap keadaan mie basah? 

3. Pada konsentrasi kitosan cangkang kepiting berapakah yang berpengaruh 

paling efektif dalam menghambat jumlah koloni bakteri mie basah? 

4. Pada konsentrasi berapakah kitosan cangkang kepiting yang berpengaruh 

paling baik terhadap keadaan mie basah? 

5. Bagaimanakah aplikasi pemanfaatan hasil penelitian pengaruh kitosan 

cangkang kepiting terhadap jumlah koloni bakteri dan keadaan mie basah 

sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan pengaruh pemberian konsentrasi kitosan cangkang 

kepiting terhadap jumlah koloni bakteri mie basah 

2. Mendeskripsikan pengaruh pemberian konsentrasi kitosan cangkang 

kepiting terhadap keadaan mie basah 

3. Menentukan konsentrasi kitosan cangkang kepiting yang berpengaruh 

paling efektif dalam menghambat jumlah koloni bakteri pada mie basah 

4. Menentukan konsentrasi kitosan cangkang kepiting yang berpengaruh 

paling baik terhadap keadaan  mie basah. 

5. Mengaplikasikan pemanfaatan  hasil penelitian pengaruh kitosan cangkang 

kepiting terhadap jumlah koloni bakteri dan keadaaan mie basah sebagai 

sumber belajar biologi 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Aspek Teoritis 

Penelitian ini dapat menperkaya informasi mata pelajaran Biologi SMA 

kelas X  tentang pengolahan limbah menjadi produk yang bermanfaat 

yaitu antibakteri pada  makanan yang aman dan bersifat biodegradable. 

2. Aspek Praktis 

Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif 

antimikroba alami yang aman bagi kesehatan dan lingkungan yaitu 

menggunakan kitosan cangkang kepiting terutama pada mie basah. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan kitosan yang dibuat sendiri di Laboratorium 

Biologi Universitas Muhammadiyah Malang dimana cangkang kepiting 

sebagai bahan utama kitosan diperoleh dari limbah Rumah Makan Kenari, 

Tarakan-Kalimantan Timur. 

2. Konsentrasi kitosan cangkang kepiting yang digunakan dalam penelitian 

ini 0,5, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%. Konsentrasi tersebut berdasarkan dari uji 

pendahuluan. 

3. Parameter penelitian ini adalah menghitung jumlah koloni menggunakan 

TPC dan keadaan mie basah meliputi warna, rasa dan bau mie basah 

menggunakan uji organoleptik . 
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1.6. Definisi Istilah 

1. Kitosan merupakan salah satu polisakarida kationik alami yang diperoleh 

dari deasetilasi kitin yang banyak terdapat di alam (Harianingsih, 2010). 

Pembuatan kitosan didapatkan dengan cara melakukan deasetilasi 

cangkang kepiting yang telah dihaluskan di Laboratorium Biologi 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Jumlah koloni bakteri adalah sekumpulan dari bakteri-bakteri yang sejenis 

yang mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni-koloni 

(Fardiaz, 1993). Dalam penelitian ini jumlah koloni bakteri dihitung 

menggunakan uji TPC (Total Plate Count) selama penyimpanan 24. 

3. Keadaan mie basah merupakan keadaan yang dapat diperiksa secara 

organoleptik terhadap warna, aroma dan rasa (SNI 01-2891-1992). Dalam 

penelitian ini respon organoleptik yang digunakan diuji menggunakan 

skala hedonik. 

4. Mie basah merupakan mie mentah yang sebelum dipasarkan mengalami 

perebusan dalam air mendidih lebih dahulu, jenis mie ini memiliki kadar 

air sekitar 52 persen (Koswara, 2009). Dalam penelitian ini mie basah 

dibuat sendiri di Laboratorium Biologi UMM dengan menambahkan 

kitosan 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% dalam adonan mie basah. 

5. Sumber belajar biologi adalah segala sesuatu baik benda maupun 

gejalanya, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam  

rangka pemecahan permasalahan  biologi tertentu (Suhardi dalam 

Widyawati, 2012). 


