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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang disukai oleh 

masyarakat Indonesia. Daging ayam broiler merupakan salah satu jenis daging 

ayam yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan tingginya 

konsumsi karkas daging ayam broiler untuk tahun 2016 mencapai 12,08 

kg/kapita/tahun dan tahun 2017 meningkat mencapai 13,53 kg/kapita/tahun 

(Kementrian Perdagangan, 2016).  

Kandungan gizi daging ayam broiler terdiri dari protein 18,06 %, lemak 

15,01%, air 66,00%, dan abu 0,79% (Pratama et al., 2015). Kandungan gizi yang 

tinggi pada daging ayam menjadi media yang cocok untuk pertumbuhan bakteri 

yang menyebabkan daging mudah rusak. Kandungan gizi yang paling tinggi pada 

daging ayam yaitu kadar air. 

Kadar air yang tinggi pada bahan pangan dapat mempengaruhi pertumbuhan 

bakteri dengan cepat, sehingga kadar air dapat menyebabkan kerusakan pada 

daging ayam. Kerusakan pada daging ayam menyebabkan pembentukan lendir, 

perubahan warna, perubahan bau, rasa, dan terjadi ketengikan yang disebabkan 

oksidasi lemak (Afrianti, Dwiloka, & Setiani, 2013). Kerusakan pada daging ayam 

juga dapat terjadi dikarenakan adanya benturan fisik pada ayam, aktifitas mikroba, 

dan perubahan kimia. 

Aktivitas dan pertumbuhan mikroba pada bahan pangan dipengaruhi oleh 
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tersediannya kadar air. Tingginya kadar air pada daging ayam mengakibatkan 

mudahnya daging tersebut mengalami kontaminasi. Daging ayam yang 

terkontaminasi oleh bakteri memiliki kandungan air bebas yang semakin tinggi 

dikarenakan aktivitas bakteri. Potensi kontaminasi pada daging ayam tidak hanya 

dapat disebabkan oleh tersediannya kadar air. Namun, dapat disebabkan oleh 

tempat tinggal yang sangat kotor. Menurut Dewi (2016) kontaminasi bakteri pada 

daging ayam juga dapat terjadi melalui permukaan daging selama pemotongan 

karkas daging. Proses pengeluaran jeroan pada daging ayam juga memberikan 

kesempatan banyak daging ayam dapat terkontaminasi bakteri melalui kapak, pisau, 

maupun tangan pekerja yang digunakan dalam proses pengeluaran jerohan. Bakteri 

patogen yang biasanya mencemari daging antara lain Escherichia coli, Salmonella 

sp dan Staphylococcus sp (Susanto, 2014). 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir supaya daging ayam tidak 

mudah terkontaminasi bakteri dengan menggunakan kitosan yang lebih aman dan 

tidak berefek negatif terhadap kesehatan tubuh. Kitosan merupakan bubuk dari 

limbah bangsa crustaceae, salah satunya adalah cangkang udang. Kandungan 

cangkang udang yang utama yaitu protein 25-44%, kalsium karbonat 45-50% dan, 

15-20% kitin (Dompeipen, M, & R, P, 2016). Kandungan kitin yang terdapat pada 

cangkang udang dapat dimanfaatkan sebagai kitosan. 

Potensi cangkang udang dapat dimanfaatkan sebagai kitosan sangat besar. 

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan 

Perikanan produksi udang tahun 2013 yaitu mencapai 480.000 ton. Produksi tahun 

2013 melampui produksi tahun 2012 sebesar 457.600 ton (Auliani, 2013). 
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Banyaknya produksi udang ini akan menghasilkan limbah yang banyak pula. 

Menurut Harjanti (2014) limbah yang dihasilkan dapat mencapai 250.000 ton per 

tahunnya. Limbah yang dihasilkan dapat berupa kepala, kulit atau cangkang, dan 

kaki sebesar 35%-50% dari berat awal. Kulit atau cangkang udang ini dapat 

dimanfaatkan sebagai kitosan. 

Kitosan didapatkan dengan cara  menghancurkan dan menghilangkan protein, 

mineral, dan gugus asetil pada cangkang udang melalui proses deproteinasi, 

demineralisasi, deasetilasi (Sukardjo & Galih, 2011). Penghilangan protein atau 

proses deproteinasi dilakukan dengan menggunakan NaOH 3,5%. Penghilangan 

mineral atau proses demineralisasi dilakukan menggunakan HCl 1 N. Penghilangan 

gugus asetil atau proses deasetilasi dilakukan menggunakan NaOH 50%.  

Keunggulan yang dimiliki kitosan apabila digunakan sebagai pengawet pada 

makanan dapat dirombak secara biologis serta aman bagi tubuh. Menurut Wahyuni, 

Khaeruni, & Hartini (2013) kitosan sebagai bahan pengawet alami aman untuk 

dikonsumsi karena kitosan merupakan polisakarida dan mudah didegradasi secara 

biologis oleh tubuh, memiliki polikation bermuatan positif yang mampu 

menghambat pertumbuhan mikroba dan mampu berikatan dengan senyawa yang 

memiliki muatan negatif seperti polisakarida, protein, asam nukleat, logam berat, 

dan lain-lain. Kitosan juga mempunyai atom H pada gugus amina yang 

memudahkan kitosan dapat berinteraksi dengan air sehingga dapat mengikat air.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al (2013) tentang 

kitosan yang berasal dari cangkang udang windu sebagai pengawet pada fillet ikan 

gabus. Kitosan dapat menurunkan kadar air serta memperpanjang daya simpan fillet 
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ikan gabus selama 20 jam. Hal ini menunjukkan bahwa kitosan mempunyai sifat 

antibakteri dan dapat mengurangi kadar air. Untuk menentukan konsentrasi kitosan 

dalam menghambat bakteri dan mengurangi kadar air digunakan variasi konsentrasi 

sebesar 1%, 1,5%, 2%. Berdasarkan hasil penelitian konsentrasi 1,5% dapat 

menghambat jumlah bakteri sebesar 8,5𝑥104 dibanding dengan perlakuan kontrol. 

Kitosan pada konsentrasi 1,5% dapat menurunkan kadar air sebesar 8,6% dibanding 

perlakuan kontrol, tetapi setelah penyimpanan lebih dari 20 jam sudah tidak dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri dan mengurangi kadar air. 

Melihat potensi adanya kitosan pada udang windu, menjadikan peneliti ingin 

mengetahui potensi kitosan yang diperoleh dari udang lain yang mudah ditemukan 

dipasaran yaitu udang vaname (Litopaneaus vannamei) sebagai antimikroba alami 

penghambat kerusakan pada fillet daging ayam broiler. Menurut Farras, Mahasri, 

& Suprapto (2017) pengembangan dalam membudidaya udang vaname semakin 

pesat dalam menggantikan udang windu. Udang vaname memiliki beberapa 

kelebihan yaitu diantaranya laju pertumbuhannya lebih tinggi dan tidak mudah 

terserang penyakit dibandingkan dengan udang windu. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi apabila 

memenuhi syarat kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan 

sasaran, kejelasan informasi, kejelasan pedoman eksplorasi dan kejelasan 

perolehan. Kejelasan potensi dapat ditunjukkan oleh informasi yang ada dalam 

penelitian tentang pemanfaatan limbah dapat menjadi produk yang bermanfaat. 

Informasi ini dapat mendukung proses pencapaian pembelajaran dan membantu 

menambah pengetahuan peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan peserta didik 
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mampu menambah pengetahuan bahwa cangkang udang vaname yang awalnya 

dianggap limbah dapat dimanfaatkan sebagai bahan antimikroba yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pengawet alami pada makanan dan bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. Kejelasan eksplorasi didapatkan dari informasi penelitian 

mengenai prosedur kerja, alat dan bahan, pengolahan data serta kesimpulan. 

Kejelasan perolehan dari penelitian ini sebagai sumber belajar adalah proses dalam 

pembuatan kitosan sebagai bahan antimikroba. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Konsentrasi Kitosan 

Cangkang Udang Vaname (Litopaneaus vannamei) terhadap Jumlah Koloni 

Bakteri dan Kadar Air Fillet Daging Ayam Broiler Dimanfaatkan sebagai 

Sumber Belajar Biologi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Adakah perbedaan pemberian berbagai konsentrasi kitosan cangkang udang 

vaname terhadap jumlah koloni bakteri dan kadar air fillet daging ayam 

broiler? 

2. Apakah hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran SMA kelas X IPA?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui perbedaan pemberian konsentrasi kitosan cangkang udang 

vaname terhadap jumlah koloni bakteri dan kadar air fillet daging ayam 

broiler. 

2. Mengetahui hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran SMA kelas X IPA . 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. 

1.4.1  Secara Teoritis 

1. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai proses untuk 

mengolah dan memanfaatkan limbah cangkang udang vaname sebagai 

antimikroba alami fillet daging ayam broiler. 

2. Penelitian ini dapat memperkaya informasi pada mata pelajaran Biologi 

SMA kelas X tentang pengolahan limbah menjadi produk yang bermanfaat 

yaitu antimikroba pada makanan. 

1.4.2 Secara Praktis 

1. Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif 

antimikroba alami yang aman dengan menggunakan kitosan cangkang 

udang vaname terutama pada fillet daging ayam broiler. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus penelitian perlu adanya ruang 

lingkup penelitian sebagai berikut. 

1. Penelitian ini menggunakan cangkang udang vaname yang diperoleh dari 

limbah PT Bumi Menara Internusa, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. 

2. Cangkang yang digunakan dalam pembuatan kitosan adalah cangkang udang 

vaname yang telah diambil bagian kaki dan kepalanya. 

3. Parameter pada penelitian ini yaitu menghitung jumlah koloni bakteri 

menggunakan TPC dan kadar air fillet daging ayam menggunakan metode 

oven. 

4. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia dan Laboratorium Biomedik 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

5. Konsentrasi kitosan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0%, 1%, 1,5%, 

2%. Konsentrasi ini ditentukan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh 

Wahyuni, Kaheruni, & Hartini (2013). 

6. Fillet daging ayam broiler diperoleh dari Rumah Potong Ayam (RPA) di Desa 

Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.  

7. Sumber belajar ditujukan untuk siswa kelas SMA kelas X KD 4.11 

“Merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang 

terjadi dilingkungan sekitar”. 
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1.6 Definisi Istilah 

1. Kitosan merupakan limbah hasil perikanan yang berasal dari kulit crustaceae

setelah mengalami demineralisasi, deproteinasi, dan deasetilasi (Sukardjo &

Galih, 2011).

2. Jumlah koloni bakteri merupakan sekumpulan dari bakteri-bakteri yang

sejenis yang mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni-koloni

(Waluyo, 2010). Penelitian jumlah koloni bakteri dihitung menggunakan uji

TPC (Total Plate Count).

3. Kadar air merupakan persentase kandungan air suatu bahan yang dapat

dinyatakan berdasarkan berat basah atau berat kering. Penelitian kadar air

menggunakan metode oven (Hafiludin, 2011).

4. Sumber belajar biologi adalah sumber belajar adalah segala sesuatu yang

dapat menyampaikan pesan maupun bukan pesan kepada peserta didik

sehingga tujuan belajar dapat terpenuhi (Any, 2011).




