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BAB9I0 

PENDAHULUANN 

1.1  LatarIBelakang, 

Bakso adalah produk olahan yang mempunyai tingkat kesukaaan cukup 

tinggi. Kebanyakan masyarakat menyukai produk bakso mulai dari anak-anak 

hingga orang dewasa. Penyajian bakso biasanya sering dikombinasikan dengan 

produk makanan lain seperti mie ayam, sup, cap cay, dan nasi goreng. Bakso pada 

umumnya berbahan dasar daging hewan seperti sapi, ikan, dan ayam. Bakso 

mempunyai bentuk yang khas seperti bola dengan penambahan aneka bumbu dan 

tepung.  

 Produk olahan pangan dibuat dengan tujuan memperpanjang masa simpan 

produk, mencegah kebusukan dan mempertahankan kualitas dari produk. Bakso 

memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga masa simpan rendah pada 

penyimpanan suhu ruang. Masa simpan bakso maksimal satu hari dalam suhu 

ruang dan dua hari pada suhu dingin (Sudarwati, 2009). Menurut Yulianti dan 

Cakrawati (2017) menyatakan bahwasannya umur simpan bakso pada suhu ruang 

sangat rendah yaitu 12 jam hingga 24 jam. Kadar protein yang tinggi dan 

mempunyai masa simpan yang rendah dapat menjadikan media tumbuh 

mikroorganisme. Menurut Dona (2016) mengatakan bahwasannya semua bahan 

makanan berasal dari hewan bersifat mudah mengalami perubahan/kerusakan, 

salah satu penyebab yaitu adanya cemaran bakteri Escherichia coli dan 

Salmonella sp.  

 seperti bakso yang mempunyai resiko tercemar oleh bakteri membuat para 

pedagang untuk berbuat curang dengan memanfaatkan bahan kimia berbahaya. 

Bahan kimia berbahaya seperti formalin sering digunakan sebagai bahan 
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tambahan dengan maksud mempunyai umur simpan yang relatif lama dan rentan 

terhadap cemaran bakteri. Biasanya formalin marak digunakan sebagai pengawet 

bahan makanan seperti: mie basah, tahu, ikan kering dan juga bakso. Senyawa 

kimia alami yang mempunyai kesamaan dengan formalin dalam hal mengawetkan 

produk dan mempunyai masa simpan relatif lama yaitu kitosan.  

 Kitosan merupakan bubuk limbah dari golongan crustacecae, molluska, 

dan dinding sel jamur Aspergillus niger (Hardjito, 2006). Kitosan dapat dijadikan 

bahan tambahan alternatif antimikroba yang ramah lingkungan dan tidak beracun. 

Hal ini cukup menarik terlebih senyawa kimia ini dapat digunakan dan diterapkan 

pada bidang pangan yang mudah terkontaminasi oleh bakteri seperti bakso, mie 

basah, sosis, tahu, ikan segar, dan buah-buahan. Kitosan mengandung enzim 

lisosim dan gugus amino polisakarida yang dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba (Octavian, 2015). Kitosan memiliki afinitas yang sangat kuat dengan 

DNA mikroba sehingga nantinya akan berikatan dengan DNA, kemudian 

menganggu mRNA dan sintesa protein (Hardjito, 2006). Hal ini disebabkan pada 

dinding sel bakteri mengandung peptidoglikan dengan struktur dasar rantai 

utamanya terdiri dari N-asetilglukosamin dan ß-glikan (Octavian, 2015). Hasil 

penelitian Meisyaroh (2013) kitosan mampu mengurangi jumlah angka kuman 

sebesar 4,7x10-4 kol/gr dengan perlakuan konsentrasi 2,5 %. Kitosan mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk sehingga semakin tinggi konsentrasi 

kitosan yang diberikan maka semakin rendah pertumbuhan bakteri.  

 Kitosan dapat mempertahankan nilai organoleptik dan memperpanjang 

daya simpan. Menurut Killay (2013) pemakaian kitosan sebagai zat pengawet 

pada bahan pangan tidak berpengaruh terhadap warna dan aroma khas yang 
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dimiliki suatu produk pangan. Hasil penelitian Rahmat, Tamrin, dan Ibrahim 

(2017) bahwasannya penambahan kitosan tidak berpengaruh secara nyata pada 

aroma dan warna yang khas dari bakso ikan tongkol. Perlakuan yang paling baik 

yaitu penambahan kitosan 2% dengan lama penyimpanan 2 hari. Sedangkan hasil 

penelitian Hardjito (2006) mengatakan penambahan kitosan tiga sendok makan 

yang dimasukkan kedalam 4-5 kg adonan bakso dan setiap air rebusan sebanyak 

50 L maka ditambahkan 50 ml kitosan dapat memperpanjang umur simpan bakso 

selama 36 jam- 48 jam. 

Kitosan dapat diperoleh dari golongan molluska salah satunya adalah 

kerang darah. Kerang darah merupakan salah satu jenis kerang dari kelompok 

molluska yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Kandungan daging segar kerang 

darah mempunyai kadar protein 19,48%, air 74,37%, abu 2,57% dan lemak 

2,48%. Sedangkan daging kerang rebus kadar protein 23,23%, abu 2,57%, air 

65,69% dan lemak 7,01% (Ischak, 2012). Mayoritas masyarakat hanya 

memanfaatkan daging kerang darah saja sedangkan pada cangkang kerang darah 

belum dimanfaatkan secara maksimal. Limbah yang tidak tertangani akan 

menimbulkan pencemaran dan gangguan estetika lingkungan. Fenomena limbah 

cangkang kerang darah selain berdampak pada lingkungan juga berpengaruh 

secara nyata pada kesehatan masyarakat di daerah pesisir. Dengan demikian 

diperlukan upaya penanganan serius dalam mengurangi jumlah limbah cangkang 

kerang darah yang ada di daerah pesisir atau daerah penghasil kerang tersebut. 

 Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dan pihak terkait dalam 

mengurangi jumlah limbah kerang darah yang terus bertambah setiap pekannya. 

Misalnya di daerah pesisir Surabaya setiap pekannya menghasilkan sekitar 30 ton 
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kulit kerang dan hanya 10 persen diolah menjadi produk berupa kerajinan (Faizal, 

2017). Ditambahkan dalam Efendi (2016) bahwasannya salah satu kendala yang 

dihadapi warga pesisir Surabaya adalah limbah kerang tidak bisa dibuang ke TPA, 

sehingga warga memilih membuang limbah cangkang kerang tersebut ke laut. 

Tidak hanya pada kota Surabaya saja, akan tetapi beberapa kota besar di Indonesia 

juga mengalami hal serupa seperti kota Sidoarjo, Gresik, Lamongan dan 

sebagainya. Potensi cukup besar dapat dieksplor berkenaan dengan kitin yang ada 

pada cangkang kerang darah, maka harus dioptimalkan mengenai pengelolaan 

limbah menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai jual yakni kitosan. Hal ini 

didukung dengan hasil penelitian Cakasana, Suprijanto, dan Sabdono (2014) 

menyatakan jumlah rendemen kitosan cangkang kerang darah dalam 100 gram 

bahan menghasilkan kitosan 19,45 %. 

Pemanfaatan limbah0merupakanpsalahisatu0materippembelajaran yang, 

terdapat dalam bidang Biologi SMA kelas, X. semester II pada KD 4.10 tentang 

memecahkan permasalahan lingkungan yang membutuhkan sumber belajar. Pada 

penelitian hanya mengkaji sebagaimana suatu penelitian dapat memenuhi 

persayaratan sebagai sumber belajar. Apabila ditinjau dari segi konsep materi 

pembelajaran, penelitian mengenai pengelolaan limbah cangkang kerang darah 

menjadi kitosan pengawet bahan pangan sesuai untuk dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan siswa 

bahwasannya cangkang kerang darah sejak awal dianggap sebagai limbah di 

masyarakat yang bisa menjadi sebuah produk bahan antimikroba alami dalam 

mengawetkan produk makanan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
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Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Penambahan Kitosan Cangkang Kerang Darah (Anadara 

granosa) Dengan Lama Penyimpanan Berbeda Terhadap Jumlah Koloni 

Bakteri dan Sifat Organoleptik Bakso Daging Sapi Sebagai Sumber Belajar 

Biologi”. 

 

1.2  RumusanIMasalahi 

 Berdasarkanilataribelakang0permasalahan diatas, makaidapat0dirumuskan 

masalahipada.penelitian ini, yakni: 

a. Adakah pengaruh perbedaan konsentrasi kitosan terhadap jumlah koloni 

bakteri pada bakso daging sapi? 

b. Adakahipengaruhiperbedaan lamaipenyimpananiterhadapijumlahikoloni 

bakteriipadaibakso daging sapi? 

c. Adakahhinteraksi antara konsentrasi.dengannlamaapenyimpanan terhadap 

jumlah koloniibakteri pada bakso daging sapi? 

d. Adakah.pengaruh perbedaan konsentrasi kitosan tehadap sifat organoleptik 

padaabaksoisapi? 

e. Adakah=pengaruh=perbedaan=lama=penyimpanan=terhadap=sifat 

organoleptik pada bakso daging sapi? 

f. Adakahyantara-konsentrasi dengan lama penyimpanan terhadap sifat 

organoleptik bakso daging sapi? 

g. Bagaimanakah hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber dalam 

pembelajaran.biologiiSMA kelas X-materi pengelolaan limbah? 
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1.3  Tujuan.Penelitian, 

Adapun tujuan penelitianniniyyaitu: 

1. Mendeskripsikan=pengaruh=pemberian00konsentrasi kitosan cangkang 

kerang darah terhadappjumlahhkoloniibakteri bakso daging sapi; 

2. Mendeskripsikan lama penyimpanan dapat mempengaruhi jumlah koloni 

bakteri bakso daging sapi; 

3. Mendeskripsikan=interaksi antara konsentrasi kitosan cangkang kerang 

darah dan lamaapenyimpanannterhadap,.jumlah-jkoloni0ibakteripbakso 

daginggsapii; 

4. Mendeskripsikan pengaruh pemberian konsentrasi kitosan cangkang 

kerang darah terhadap sifat organoleptik bakso daging sapi; 

5. Mendeskripsikan lama penyimpanan dapat mempengaruhi sifat 

organoleptik bakso daging sapi; 

6. Mendeskripsikan interaksi antara konsentrasi kitosan cangkang kerang 

darah dan lama penyimpanan terhadap sifat organoleptik bakso daging 

sapi; 

7. Memperoleh konsep tentang pengaruh penambahan kitosan cangkang 

kerang darah (Anadara granosa) dengan lamappenyimpananpberbeda 

terhadap0jumlah koloni bakteri dan sifat organoleptik baksoidagingisapi 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi di SMA. 
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1.4  Manfaat,Penelitian, 

Beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1.4.1 Secara teoritis 

a. Mengetahui pemanfaatan kitosan dari limbah cangkang kerang (Anadara 

granosa) dan lama9penyimpanan berbeda terhadap jumlah koloni bakteri 

dan sifat organoleptik bakso daging sapi; 

b. Menambah ilmu bagi peneliti pada pengetahuan tentang kitosan dari limbah 

cangkang kerang (Anadara granosa) dan lama penyimpanan berbeda 

terhadap-jumlah-koloniibakteri dan sifat organoleptik-bakso,daging,sapi 

serta dapat mempertajam keilmuan peneliti dalam materi pengetahuan 

lingkungan. 

1.4.2 Secara.praktiss 

a. Memberikan tambahan sumber belajar yang dikembangkan dari hasil 

penelitian kitosan dari limbah cangkang kerang (Anadara granosa) dan 

lama-penyimpanannberbeda0terhadap jumlah=koloni=bakteri=dan-sifat 

organoleptik bakso daging sapi pada materi pengelolaan limbah untuk 

pembelajaran siswa biologi kelas X SMA semester II; 

b. Bagi masyarakat penelitian ini dapat mengurangi permasalahan limbah 

dilingkungan sekitar dan dapat dijadikan sebagai bahan antimikroba alami 

yang dapat digunakan pada produk berupa bakso daging sapi. 
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1.5 Ruang.Lingkup.Penelitiann 

Keluasan cakupan penelitian dapat dibatasi agar fokus pada permasalahan 

yang diteliti sehingga perlu adanya batasan penelitian : 

1. Penelitian0menggunakan.yang9dibuat sendiri di Laboratorium=Biologi

Universitas-Muhammadiyah-Malang yang mana cangkang.kerang darah

(Anadara granosa) sebagai bahan utama kitosan diperoleh dari limbah

Dusun Gebang, Desa Gisik-Cemandi Kecamatan Sedati kabupaten

Sidoarjo;

2. Konsentrasi kitosan cangkang kerang darah pada penelitian adalah 0%,

1,5%, 2%, 2,5%, 3% ;

3. Lama penyimpanan dalam penelitian ini adalah 1 hari, 2 hari dan 3 hari;

4. Parameter pada penelitian adalah jumlah koloni bakteri dan sifat

organoleptik bakso (sifat warna, sifat rasa, dan sifat bau);

5. Sumber belajar yang menjadi hasil analisis dari penelitian ini adalah

sumber belajar biologi yang ditujukan untuk SMA kelas X dengan materi

limbah dan daur ulang, Kompetensi Dasar 4.10 Memecahkan masalah

lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya

pelestarian lingkungan.
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1.6 Definisi Istilah 

1. Kitosan merupakan biopolimer berwarna putih kekuningan dan bersifat 

non toksik dan biodegradable (Bahri, Rahim, dan Syarifuddin, 2015); 

2. Bakso merupakan produk makanan berbentuk bulat yang diperoleh dari 

campuran daging ternak seperti sapi, ayam, ikan dengan kadar daging 

tidak kurang dari 50% dan pati dengan atau tanpa penambahan bahan 

tambahan makanan yang diizinkan (Maharani, 2017); 

3. Jumlah koloni bakteri merupakan kumpulan dari bakteri-bakteri sejenis 

membentuk sebuah kumpulan besar / berkelompok atau berantai tidak bisa 

dihitung satu (Kadri, Gelgel, Tono, dan Suarjana, 2015); 

4. Uji sifat organoleptik merupakan suatu cara untuk menilai dengan 

memanfaatkan panca indra manusia dalam hal mutu suatu produk 

(Ayustaningwarno, 2014); 

5. Sumber belajar biologi merupakan segala sesuatu baik berupa benda 

maupun gejalanya dipergunakan untuk mendapatkan pengalaman dalam 

memecahkan masalah biologi (Munajah dan Susilo, 2015) 


