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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Daging Ayam Broiler 

2.1.1 Tinjauan tentang Daging Ayam Broiler 

Daging ayam broiler merupakan salah satu bahan pangan yang cukup popular 

dan banyak diminati oleh masyarakat. Daging ayam biasanya dijual di pasar-pasar 

dalam bentuk karkas ayam yang utuh, potongan karkas, maupun dalam bentuk 

fillet. Karkas ayam merupakan bagian tubuh ayam yang telah dilakukan 

penyembelihan secara halal dan telah dilakukan pencabutan bulu, pengeluaran 

jeroan, paru-paru serta ginjal, sehingga didapatkan daging ayam tanpa kepala, leher, 

dan kaki (SNI, 2009). Fillet daging ayam merupakan daging ayam yang dijual  

tanpa adanya tulang yang melekat didaging. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Fillet Daging Ayam 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Fillet daging ayam yang dijual di pasar hanya untuk memenuhi permintaan 

konsumen saja, apabila konsumen tidak meminta dalam bentuk fillet maka penjual 

biasanya menjual dalam bentuk karkas. Daging ayam yang berupa karkas ayam 
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yang utuh dapat dipotong menjadi beberapa bagian yaitu diantaranya potongan 

setengah, potongan seperempat, potongan pada bagian-bagian badan, serta karkas 

tanpa tulang dan kulit. Menurut Risnajati (2010) daging ayam broiler juga memiliki 

aroma dan rasa yang enak. Hal ini menyebabkan tingginya konsumsi daging ayam 

di Indonesia cukup tinggi. Selain itu, karakteristik daging ayam sangat menentukan 

kualitas dari daging ayam tersebut. Kandungan gizi yang terdapat pada 100 gram 

daging ayam adalah kolesterol, energi atau kalori, protein, lemak, kalsium, besi, 

magnesium, fosfor, vitamin A, vitamin B, riboflavin  dan asam pantotenat. 

2.1.2 Kualitas Daging Ayam 

Kualitas daging ayam sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

yaitu jenis kelamin, umur ternak, pakan yang diberikan serta aktivitas ternak pada 

saat masih hidup (Hidayat, 2016). Kualitas daging ayam yang baik memiliki 

beberapa karakteristik yaitu memiliki warna daging yang putih kekuning-kuningan, 

warna lemak putih kekuning-kuningan dan merata dibawah kulit, mempunyai bau 

segar, tidak amis dan tidak busuk serta memiliki kekenyakan yang elastis (apabila 

ditekan dengan jari akan kembali seperti semula) dan tidak adanya memar 

(Departemen Pertanian, 2007).  

Kualitas daging ayam yang buruk memiliki karakteristik antara lain yaitu 

warna daging tidak cerah dan pucat, warna kulit karkas terdapat bercak-bercak 

darah pada bagian kepala, leher, punggung, sayap, dan pada bagian dada, memiliki 

bau amis yang sangat menyengat, otot dada dan paha lembek, bagian dalam karkas 

serta serabut otot bewarna kemerahan (Departemen Pertanian, 2007). Faktor yang 

mempengaruhi kualitas daging buruk salah satunya adalah adanya bakteri pada 
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daging ayam. Pertumbuhan mikroba pada daging ayam disebabkan oleh dua faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pertumbuhan mikroba 

antara lain yaitu kadar air, pH, dan kandungan nutrisi. Faktor eksternal 

pertumbuhan mikroba antara lain yaitu kelembaban dan temperatur penyimpanan 

(Anggraeni, 2012). Pertumbuhan bakteri yang masih rendah pada daging ayam 

belum mampu menampakkan tanda-tanda kerusakannya, tetapi apabila 

pertumbuhan bakteri pada daging ayam mencapai 107 atau 108 unit koloni per gram, 

maka daging ayam mampu menunjukkan tanda-tanda kerusakannya yaitu 

mengeluarkan lendir. Daging ayam yang sudah berlendir merupakan tanda pertama 

kali daging tersebut mengalami kerusakan. 

2.1.3 Standart Mikrobiologis Daging Ayam Menurut SNI 

Daging ayam yang baik yaitu daging ayam yang bebas dari kontaminasi 

bakteri. Daging ayam memiliki mikrobiologis sesuai standart mutu yang telah 

ditetapkan. Syarat mikrobiologis menurut SNI 3924:2009 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Syarat Mutu Mikrobiologis 

No  Jenis Satuan Persyaratan 

1 Angka lempeng total Koloni/g Maksimum 1x106 

2 Coliform Koloni/g Maksimum 1x102 

3 Staphylococcus aureus Koloni/g Maksimum 1x102 

4 Salmonella sp Per 25 g Negatif  

5 Escherichia coli Koloni/g Maksimum 1x101 

6 Campylobacter sp Per 25 g Negatif 

(Sumber: SNI 3924:2009) 

 

 



12 
 

 

2.2 Bakteri Penyebab Kerusakan Daging Ayam 

Daging ayam merupakan salah satu bahan pangan yang mudah 

terkontaminasi oleh bakteri. Kontaminasi bakteri pada daging ayam dapat melalui 

air pada saat pencucian yang dilakukan di Rumah Pemotongan Ayam (RPA). 

Menurut Sasmita, Suarjana, & Rudyanto (2014) proses pencucian pada daging 

ayam dapat meningkatkan cemaran bakteri. Hal ini dikarenakan air yang digunakan 

dalam mencuci daging ayam diganti setiap 200 sampai 400 daging ayam, sehingga 

pencucian tersebut dapat menyebabkan cemaran bakteri Escherichia coli pada 

daging ayam. Selain itu, penanganan daging ayam di Rumah Pemotongan Ayam 

(RPA) dan pendistribusian daging ayam kepada konsumen dapat menyebabkan 

adanya cemaran bakteri coliform (Zuanita, Suarjana, & Rudyanto, 2014). 

Daging ayam yang diletakkan pada tempat yang memilik tingkat kebersihan 

yang rendah juga dapat dicemari oleh bakteri. Menurut Hasrawati (2017) selain 

tempat yang kotor, daging ayam yang disimpan pada suhu yang tidak tepat dapat 

menjadi media pertumbuhan bakteri Salmonella sp. Faktor lain pertumbuhan 

bakteri Salmonella sp pada daging ayam dikarenakan pada waktu pemeliharaan 

ayam, pakan yang diberikan pada ayam sudah terkontaminasi bakteri dan sanitasi 

kandang ayam yang kurang baik. Penanganan ayam yang tidak tepat juga 

menyebabkan daging ayam mudah terkontaminasi bakteri. Proses penyembelihan 

ayam, penggantungan ayam, perendaman dengan air panas, pencabutan bulu, 

pengambilan jerohan, dan pemotongan daging ayam apabila tidak dilakukan 

dengan tepat, daging akan mudah tercemar oleh bakteri Staphylococcus sp 

(Chotiah, 2009). 
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2.3 Mekanisme Bakteri dalam Kerusakan Daging Ayam 

Daging ayam yang dijual di pasar-pasar pada umumnya memiliki kandungan 

air yang tinggi. Kandungan air tersebut pada daging ayam dapat menyebabkan 

daging ayam memiliki daya simpan yang rendah serta mudah tercemar oleh bakteri. 

Bakteri yang biasanya terdapat pada daging ayam yaitu Escherichia coli, 

Salmonella sp dan Staphylococcus sp (Susanto, 2014). 

Pertumbuhan bakteri dalam daging ayam dapat tumbuh secara meningkat. 

Menurut Rahardjo & Santosa (2015) bakteri mempunyai kemampuan untuk 

menguraikan komponen-komponen yang terdapat dalam daging ayam. Komponen 

yang dapat diuraikan antara lain yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Masa simpan 

bahan pangan khususnya daging ayam sangat dipengaruhi oleh jumlah awal bakteri 

yang tumbuh pada daging ayam. Menurut Selfiana, D. R., Rastina., Ismail., Thasmi, 

C. N., Darniati (2017) bakteri Escherichia coli dapat mencemari daging ayam dapat 

disebabkan ketika daging ayam dicampur dengan jeroan.  

 

2.4 Kitosan 

2.4.1 Pengertian Kitosan 

Kitosan adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus kimia poli β-(1,4)-2-

amino-2-dioksi-D-glukosa (Puspawati & Simpen, 2010). Kitosan merupakan 

polisakarida kationik alami yang merupakan turunan kitin yang telah dihilangkan 

gugus asetilnya melalui proses deasetilasi. Sedangkan kitin yaitu jenis polisakarida 

terbanyak kedua setelah selulosa, kitin dapat diperoleh dari hewan crustaceae dan 

berbagai fungi (Trisnawati, Andesti, & Saleh, 2013). 
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Gambar 2.2  Struktur Molekul Kitin 

Sumber: Dompeipen et al (2016) 

 

 

 

Gambar 2.3  Struktur Molekul Kitosan 

Sumber: Dompeipen et al (2016) 

Kitosan merupakan turunan kitin yang dihasilkan dari isolasi kulit kepiting, 

udang, rajungan, dan kulit serangga lainnya. Salah satu cangkang yang dapat 

diekstrak menjadi kitosan adalah cangkang udang vaname. Cangkang udang 

vaname mengandung beberapa senyawa kimia yang dapat dimanfaatkan oleh 

manusia. Komponen utama cangkang udang adalah protein 25-44%, kalsium 

karbonat 45-50% dan, 15-20% kitin. Kandungan kitin pada cangkang udang 20-

50% dari berat kering (Dompeipen et al., 2016). Besar kandungan komponen udang 

tergantung pada jenis udang dan tempat tinggalnya. Kandungan kitin pada 

cangkang udang yang dapat dimanfaatkan sebagai kitosan (Sari & Abdiani, 2015). 

 Menurut Harjanti (2014) tahapan pembuatan kitosan ada tiga tahapan yaitu 

demineralisasi yang berfungsi untuk menghilangkan mineral pada bahan baku, 
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deproteinasi berfungsi untuk menghilangkan sisa protein pada bahan baku, dan 

proses deasetilasi berfungsi untuk menghilangkan gugus asetil pada bahan baku. 

2.4.2 Sifat Kitosan 

2.4.2.1 Sifat Biologi Kitosan 

Kitosan memiliki sifat-sifat karakteristik. Salah satu sifatnya yaitu sifat 

biologi. Menurut Perangin-angin, Karo-karo, & Rusmarilin (2013) sifat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Bersifat fungistatik, spermisidal, antitumor, dan antikolesetrol. 

2. Dapat berikatan dengan sel mikroba secara agresif. 

3. Bersifat biokompatibel yang merupakan polimer alami yang tidak mempunyai 

efek samping, mudah diuraikan oleh mikroba, tidak beracun, dan tidak dapat 

dicerna.  

2.4.2.2 Sifat Fisika-Kimia Kitosan 

Sifat dan penampilan kitosan dapat dipengaruhi oleh kondisi yang berbeda 

seperti konsentrasi, jenis pelarut, waktu, dan suhu pada proses ekstraksi. Menurut 

Trisnawati et al (2013) bentuk morfologi kitosan bermacam-macam seperti bentuk 

kristal atau semi kristal dan tidak teratur. Kitosan mempunyai rantai yang lebih 

pendek dari pada kitin dan mempunyai warna putih kecoklatan. Kitosan kering atau 

bubuk kitosan tidak mempunyai titik lebur. Kitosan yang disimpan dengan keadaan 

terbuka akan mengakibatkan kitosan mengalami dekomposisi warna menjadi 

kekuning-kuningan dan viskositasnya berkurang. Selain itu, apabila kitosan 

disimpan pada suhu sekitar 1000F dengan waktu yang cukup lama mengakibatkan 

seluruh sifat dan viskositas kitosan berkurang (Harianingsih, 2010). 
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Kitosan memiliki kerakteristik yaitu dapat larut dengan larutan asam 

organik. Pelarut yang baik untuk melarutkan kitosan adalah asam asetat (Azhar, 

Efendi, Syofyeni, Lesi, Rahmi, & Novalina, 2010). Kitosan juga mampu berikatan 

dengan bahan-bahan yang bermuatan diantaranya yaitu asam lemak, asam empedu, 

fosfolipid, polisakarida, anionik, dan protein (Harianingsih, 2010). 

Berdasarkan sifat kimia yang dimiliki, kitosan juga dapat berfungsi sebagai 

pelapis (coating). Menurut Prihatina (2008) kitosan memiliki sifat selektif 

permeabel terhadap CO2 dan O2. Pelapis ini dari polisakarida tergolong penghalang 

yang baik dikarenakan pelapis ini dapat membentuk matriks yang sangat kuat dan 

kompak. Kitosan mampu melindungi dan melapisi bahan pangan sehingga mampu 

mempertahankan rasa pada bahan pangan serta menjadi penggalang masuknya 

mikroba ke dalam bahan pangan.  

2.4.2.3 Sifat Antimikroba Kitosan 

Kitosan mempunyai sifat mekanisme dalam penghambatan, sehingga 

kitosan mampu digunakan sebagai antibakteri. Kitosan akan berikatan dengan 

glutamat yang merupakan komponen dari membran sel. Selain itu, kitosan akan 

berikatan dengan fosfolipid membran terutama fosfatidil kolin yang bisa 

meningkatkan permeabilitas inner membran. Naiknya permeabilitas inner membran 

akan memudahkan cairan sel untuk keluar. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 

sitoplasma mengalami lisis, sehingga sitoplasma dapat keluar dan membawa 

metabolit lainnya (Trisnawati et al., 2013). 

Kitosan juga mengandung enzim lisozim serta gugus aminopolysacharida. 

Komponen tesebut mampu mencerna dinding sel bakteri. Hilangnya dinding sel 
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bakteri akan menyebabkan sel bakteri mati (Vega, Elkana, Putri, Leonard, & 

Andriyono, 2013). 

Menurut Yulisma, Yulvizar, & Rudi (2012) kitosan memiliki gugus amino 

kationik (NH3
+) yang mampu berikatan erat dengan karakteristik permukaan sel 

mikroba yang memiliki muatan negatif, sehingga mengakibatkan depolarisasi 

membran seluler mikroba sebagai akibat terganggunya keutuhan dinding sel.  

Ikatan gugus amino dengan permukaan sel mikroba dapat menyebabkan kematian 

bagi mikroba. 

2.4.3 Kitosan terhadap Kadar Air 

Kitosan mempunyai kemampuan menurunkan kadar air dalam bahan pangan. 

Kitosan dapat diaplikasikan pada fillet daging ayam untuk menurunkan kadar air, 

dengan cara melapisi fillet daging ayam dengan kitosan. Menurut (Vega et al., 

2013) molekul kitosan mempunyai gugus N yang dapat membentuk senyawa amino 

yang merupakan komponen pembentukan protein dan mempunyai atom H pada 

gugus amina yang memudahkan kitosan dapat berinteraksi dengan air melalui 

ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen kitosan dengan air yang dapat menurunkan kadar 

air pada fillet daging ayam. Selain itu, kitosan yang dilarutkan dalam larutan asam 

maka konsentrasi ion H+ yang tinggi akan berikatan dengan ion –COO- sehingga 

akan membentuk gugus –COOH. Gugus ini mampu mengikat air bebas menjadi 

terikat (Perangin-angin et al., 2013). 
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2.4.4 Kitosan terhadap Jumlah Koloni Bakteri dan Kadar Air 

Kitosan memiliki sifat penghambatan, sehingga kitosan mampu digunakan 

dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan. Selain itu, 

kitosan juga mampu menurunkan kadar air. Bahan pangan yang memiliki 

kandungan air yang tinggi mudah mengalami penurunan mutu. Menurut Herawati 

(2008) faktor yang sangat berpengaruh terhadap mutu bahan pangan adalah 

perubahan kadar air dalam suatu bahan pangan. Salah satu bahan pangan yang 

memiliki kandungan air yang banyak adalah daging ayam.  

Kadar air sangat berkaitan erat dengan aktivitas air (aw). Semakin tinggi 

aktivitas air dalam bahan pangan pada umumnya bakteri akan semakin banyak yang 

dapat tumbuh. Bakteri sangat suka tumbuh pada bahan pangan yang memiliki 

aktivitas air yang tinggi yaitu sekitar 0,90. Kitosan memiliki gugus amino kationik 

(NH3
+) yang mampu berikatan erat dengan karakteristik permukaan sel mikroba 

yang memiliki muatan negatif, sehingga pertumbuhan bakteri dapat dihambat. 

Molekul kitosan juga mempunyai atom H pada gugus amina yang memudahkan 

kitosan dapat berinteraksi dengan air melalui ikatan hidrogen, sehingga mampu 

mengikat air dan menurunkan kadar air dalam daging ayam (Vega et al., 2013). 

2.4.5 Manfaat Kitosan 

Sifat antibakteri yang dimiliki oleh kitosan sering digunakan sebagai 

pengawet dalam industri makanan. Menurut Trisnawati et al (2013) kitosan juga 

mempunyai kemampuan untuk membentuk gel, film, dan fiber. Hal ini dikarenakan 

kitosan memiliki berat molekul yang tinggi dan dapat larut dalam larutan asam yang 

encer. 
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Kitosan sudah digunakan secara luas diantaranya yaitu pada industri 

makanan, industri kosmetik, farmasi, kesehatan, dan pertanian serta pengolahan air 

limbah. Manfaat kitosan pada industri makanan digunakan sebagai pengawet, 

penstabil warna, suspensi padat, bahan pengisi, pembentuk gel, tambahan makanan 

hewan, dan lain-lain (Trisnawati et al., 2013) 

2.4.6 Pembuatan Kitosan 

Cangkang udang memiliki kandungan kitin sekitar 20-50% berat kering 

(Dompeipen et al., 2016). Kitin yang terdapat pada cangkang udang ini yang dapat 

digunakan menjadi kitosan. Proses pembuatan diawali dengan mengumpulkan 

limbah cangkang udang. 

Cangkang udang yang sudah terkumpul kemudian dicuci sampai bersih. 

Pencucian ini disertai dengan pembersihan kulit udang dari sisa-sisa daging udang 

dan kotoran yang masih menempel pada cangkang udang. Setelah itu, cangkang 

udang dikeringkan dibawah sinar matahari selama dua hari atau dikeringkan 

melalui oven suhu 800C selama 24 jam. Setelah kering maka cangkang udang 

dihaluskan menggunakan blender dan diayak menggunakan ayakan 100 mesh. 

Selanjutnya hasil ayakan atau bisa disebut sebagai bubuk cangkang udang diproses 

melalui tiga tahapan yaitu deproteinasi, demineralisasi, dan deasetilasi sehingga 

dihasilkan bubuk kitosan. 

Deproteinasi merupakan tahapan pertama dalam proses pembuatan kitosan 

yang berasal dari bubuk cangkang udang. Proses ini dilakukan untuk 

menghilangkan protein yaitu dengan cara menggunakan NaOH konsentrasi 3,5 % 

dengan perbandingan 1:10 (b/v) pada suhu 650 C selama 120 menit. Kemudian 
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mendinginkan hasil larutan dan menyaringnya sehingga mendapatkan suatu 

padatan, setelah itu dilakukan pencucian dan dikeringkan pada suhu 650C selama 

24 jam (Harjanti, 2014). 

Tahapan kedua dalam pembuatan kitosan yaitu dengan cara demineralisasi. 

Demineralisasi merupakan proses untuk menghilangkan mineral. Cara 

demineralisasi yaitu mencampurkan cangkang udang dengan HCl konsentrasi 1 N 

dengan perbandingan 1:15 (b/v) pada suhu 1000C selama 1 jam. Kemudian 

mendinginkan hasil larutan dan menyaringnya sehingga mendapatkan suatu 

padatan, setelah itu dilakukan pencucian yang berfungsi untuk menghilangkan sisa-

sisa HCl, sehingga pH menjadi netral. Selanjutnya dilakukan pengeringan dengan 

menggunakan oven pada suhu 650C selama 24 jam. Produk yang dihasilkan dalam 

proses demineralisasi disebut kitin (Harjanti, 2014). 

Tahapan yang ketiga atau yang terakhir yaitu dengan cara deasetilasi. 

Deasetilasi merupakan proses untuk mengghilangkan gugus asetil. Deasetilasi juga 

proses pengubahan kitin menjadi kitosan. Cara deasetilasi yaitu mencampurkan 

bubuk kitin menggunakann NaOH dengan konsentrasi 50% dengan perbandingan 

1:10 (b/v). Kemudian memanaskannya selama 60 menit pada suhu 1000C. 

Kemudian mendinginkan hasil larutan dan menyaringnya menggunakan kertas 

saring Whatman No. 42. Mencuci padatan untuk menghilangkan sisa-sisa pelarut 

(NaOH) yang digunakan pada tahap deasetilasi sampai pH netral, setelah itu 

dilakukan pengeringan dengan oven pada suhu 1100C selama 6 jam (Harjanti, 

2014). Produk yang dihasilkan dari proses ini adalah kitosan. 
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2.5 Problematika Penggunaan Kitosan sebagai Pengawet 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuni, Khaeruni, & Hartini (2014) 

tentang kitosan cangkang udang windu (Panaeus monodon) sebagai fillet ikan 

gabus dapat mengawetkan ikan gabus selama 20 jam, penggunaan konsentrasi 

kitosan 1,5% dapat mengurangi kadar air ikan gabus dan mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2012) tentang 

penggunaan kitosan terhadap mutu daging ayam segar selama penyimpanan suhu 

ruang konsentrasi kitosan 1% dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Saran dari 

Anggraeni (2012) untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan pengujian daging 

ayam dalam bentuk fillet dengan perlakuan berbagai konsentrasi kitosan. 

Penyimpanan daging ayam menurut Ristanti, Kismiati, & Harjanti (2017) hanya 

mampu disimpan pada suhu ruang selama 6 jam, karena penyimpanan 6 jam pada 

suhu ruang dapat meningkatkan total bakteri yang melebihi batas SNI yang sudah 

ditetapkan.  

Menurut Direktorat Jendral Perikanan Budidaya (2014) produksi udang 

vaname lebih tinggi dibandikan dengan udang windu. Produksi udang vaname pada 

tahun 2013 provinsi Jawa Timur mencapai 48.000 ton yang merupakan salah satu 

provinsi produsen utama udang vaname. Produksi udang windu pada tahun 2013 

provinsi Jawa Timur mencapai 10.000 ton. Rendemen cangkang udang vaname 

apabila diolah menjadi kitosan lebih tinggi dibanding rendemen udang windu. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nuruttauifiqoh (2017) rendemen cangkang 

udang vaname apabila diolah menjadi kitosan sebesar 96,73% dari serbuk cangkang 

udang kering yang mempunyai berat sebesar 1,48 kg. Rendemen udang windu 
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apabila dijadikan sebagai kitosan sebesar 1,09% dari cangkang udang kering yang 

mempunyai berat sebesar 1,09 kg (Harini & Suharjo, 2005). Melihat produksi 

udang vaname di provinsi Jawa Timur yang cukup tinggi akan mengakibatkan 

limbah yang cukup tinggi pula  serta rendemen yang dihasilkan udang vaname juga 

cukup tinggi apabila diolah menjadi kitosan, maka peneliti ingin mengetahui 

potensi kitosan dari cangkang udang vaname. 

 

2.6 Perhitungan Jumlah Koloni Bakteri dengan Metode Hitung Cawan (Total 

Plate Count) pada Fillet Daging Ayam Broiler 

2.6.1 Prinsip Perhitungan Cawan 

Hitungan cawan merupakan hitungan sel jasad renik yang masih hidup  dan 

ditumbuhkan pada medium. Sel jasad renik itu akan berkembang biak dan 

membentuk koloni sehingga dapat dilihat langsung dan dihitung tanpa 

menggunakan mikroskop. Metode perhitungan cawan merupakan cara yang paling 

sensitif untuk menentukan jumlah jasad renik. Beberapa keuntungan menggunakan 

hitungan cawan yaitu: 

1. Hanya sel yang masih hidup yang dihitung. 

2. Beberapa jenis jasad renik dapat dihitung sekaligus. 

3. Dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi jasad renik karena koloni yang 

terbentuk mungkin berasal dari suatu jasad renik yang mempunyai penampakan 

pertumbuhan spesifik. 

Selain memiliki beberapa keuntungan, metode hitung cawan juga memiliki 

beberapa kekurangan yaitu sebagai berikut: 
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1. Hasil perhitungan tidak menunjukkan jumlah sel yang sebenarnya. Hal ini 

dikarenakan beberapa sel yang berdekatan mungkin membentuk satu koloni. 

2. Medium dan kondisi inkubasii yang berbeda mungkin menghasilkan nilai yang 

berbeda. 

3. Mikroba atau jasa renik yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh pada medium 

padat serta membentuk koloni yang kompak, jelas dan tidak menyebar. 

4. Membutuhkan persiapan dan waktu inkubasi yang relatif lama sehingga 

pertumbuhan koloni dapat dihitung (Waluyo, 2010). 

Metode hitungan cawan terdiri atas dua metode utama yaitu metode tuang 

(pour plate) dan metode sebar (surface spread plate). Metode tuang dilakukan 

mengambil 1 ml atau 0,1 ml sampel dari pengenceran yang dikehendaki kemudian 

memasukkan ke dalam cawan petri, kemudian ditambahkan dengan agar-agar steril 

yang telah ditambahkan sebanyak 15 ml digoyang hingga sampel menyebar. 

Metode sebar dilakukan dengan menuangkan agar steril ke cawan petri, kemudian 

dibiarkan sampai membeku. Setelah itu, mengambil sampel dan meratakan diatas 

agar padat. 

2.6.2 Pengenceran 

Pengenceran dalam metode hitungan cawan dilakukan apabila bahan pangan 

yang diperkirakan mengandung lebih dari 300 sel mikroba per gram atau per ml 

atau per cm. Hal ini dilakukan sebelum ditumbuhkan pada medium agar di dalam 

cawan petri. Setelah melakukan inkubasi akan terbentuk koloni pada cawan dalam 

jumlah yang dapat dihitung. Biasanya pengenceran dilakukan secara desimal antara 

lain yaitu 1:10, 1:100, 1:1000 dan seterusnya. Larutan yang dapat digunakan dalam 
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pengenceran yaitu larutan bufer fosfat, 0,85% NaCl atau larutan Ringer (Yunita, 

Hendrawan, & Yulianingsih, 2015). 

2.6.3 Cara Pemupukan  

Setelah dilakukan pengenceran sesuai yang diinginkan, sampel sejumlah 1 ml 

atau 0,1 dari pengenceran yang diinginkan disebarkan di atas permukaan cawan 

petri yang terdapat media PCA yang telah membeku, kemudian meratakan suspensi 

di atas permukaan cawan petri dengan menggunakan alat penyebar. Inkubasi 

dilakukan pada inkubator dengan suhu 370C selama 1x24 jam (Marpaung, 2015). 

2.6.4 Menghitung Jumlah Koloni dan Standart Perhitungan 

Jumlah koloni dalam metode hitungan cawan dapat dihitung dengan cara 

sebagai berikut:  

Koloni (per ml/g) = jumlah koloni per cawan ×  1 

faktor pengenceran  

Hasil analisis mikrobiologi dengan metode hitungan cawan dapat dilakukan 

dengan menggunakan suatu standar yang disebut Standart Plate Counts (SPC) 

adalah sebagai berikut:  

1. Cawan yang dipilih dan dihitug adalah yang mengandung jumlah koloni antara 

30 dan 300 sel jasa ternik.  

2. Beberapa koloni bergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan koloni yang 

besar dimana jumlah koloninya dapat dihitung sebagai satu koloni. 

3. Satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal dihitung sebagai 

satu koloni. 
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Dalam SPC juga ditentukan cara pelaporan dan perhitungan koloni yaitu 

sebagai berikut: 

1. Hasil yang dilaporkan terdiri dari dua angka yakni angka pertama yaitu satuan 

dan angka kedua yaitu desimal. Jika angka ketiga sama dengan atau lebih besar 

daripada 5, maka harus dibulatkan satu angka lebih tinggi pada angka kedua.  

2. Apabila pada semua pengenceran dihasilkan kurang dari 30 koloni per cawan 

petri, berarti pengenceran yang dilakukan terlalu tinggi. Oleh karena itu, jumlah 

koloni pada pengenceran terendah yang dihitung. Hasilnya dilaporkan sebagai 

kurang dari 3 dikalikan dengan besarnya pengenceran, akan tetapi jumlah yang 

sebenarnya tetap dicantumkan namun di dalam tanda kurung. 

3. Apabila pada semua pengenceran dihasilkan lebih dari 300 koloni pada cawan 

petri, berarti pengenceran yang dilakukan terlalu rendah. Oleh karena itu, jumlah 

koloni pada pengenceran tertinggi yang dihitung. Hasilnya dilaporkan sebagai 

lebih dari 300 dikalikan dengan besarnya pengenceran, akan tetapi jumlah yang 

sebenarnya harus dicantumkan di dalam tanda kurung. 

4. Apabila jumlah cawan dari dua tingkat pengenceran dihasilkan koloni dengan 

jumlah antara 30 dan 300, serta perbandingan antara hasil terendah dan tertinggi 

dari kedua pengenceran tersebut lebih kecil atau sama dengan dua, maka 

dilaporkan rata-rata dari kedua nilai tersebut dengan memperhitungkan faktor 

pengencerannya. Jika perbandingan antara hasil terendah dan tertinggi lebih 

besar daripada 2, maka yang dilaporkan yang hasil terkecil (Waluyo, 2010). 
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2.7 Uji Kadar Air Daging Ayam 

Kadar air merupakan air yang terkandung dalam bahan pangan baik dalam 

keadaan basah maupun dalam keadaan kering. Kandungan air dalam bahan pangan 

sangat mempengaruhi mutu bahan pangan, sehingga dalam pengolahan bahan 

pangan kandungan air sering dikeluarkan atau dikurangi dengan cara penguapan, 

pemanasan maupun pengeringan (Sitompul, Siswosubroto, Rumondor, 

Tamasoleng, & Sakul, 2015). Air dalam bahan pangan terbagi menjadi tiga yaitu 

air bebas yang terdapat dipermukaan benda padat dan mudah apabila diuapkan, air 

terikat secara fisik yaitu air yang terikat menurut sistem kapiler atau tenaga 

penyerapan dan air terikat secara kimia seperti air kristal. Uji kadar air dapat 

dilakukan dengan cara penguapan, pengentalan, dan pengeringan. Salah satu 

metode yang dapat digunakan yaitu metode oven (Hafiludin, 2011). 

 

2.8 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

2.8.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan 

maupun bukan pesan kepada peserta didik sehingga tujuan belajar dapat terpenuhi 

(Any, 2011). Pembelajaran merupakan proses interaksi pendidik dengan peserta 

didik serta sumber belajar pada lingkungan belajar. Tujuan proses pembelajaran 

dapat tercapai dengan baik apabila komponen-komponen pembelajaran dapat 

terpenuhi. Beberapa komponen diantaranya adalah manusia dan penggunaan media 

atau sumber belajar.  
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2.8.2 Fungsi Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan kualitas 

dalam pembelajaran. Pembelajaran secara terpisah maupun pembelajaran secara 

kombinasi dapat menggunakan sumber belajar. Menurut Abdullah (2012), beberapa 

fungsi sumber belajar adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pembelajaran yang produktif dengan cara membantu guru dalam 

menggunakan waktu pembelajaran secara efisien dan mengurangi beban guru 

dalam menyajikan informasi pada saat pembelajaran. 

2. Memberikan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih berkembang sesuai 

dengan kemampuannya. 

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 

4. Memungkinkan peserta didik belajar seketika. 

5. Memungkinkan menyajikan pembelajaran yang lebih luas. 

6. Lebih memantapkan pembelajaran. 

2.8.3 Jenis-jenis Sumber Belajar 

Sumber belajar mempunyai jenis yang beraneka ragam. Menurut Abdullah 

(2012) sumber belajar dibedakan menjadi enam jenis, yaitu: 

1. Pesan merupakan informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk 

ide, fakta, gagasan, nilai, dan data yang akan disampaikan kepada peserta didik. 

Contohnya yaitu semua jenis mata pelajaran. 
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2. Manusia adalah orang yang mempunyai peran sebagai menyimpan dan 

menyalurkan informasi. Contohnya yaitu guru, tutor, guru pembina, instruktur. 

3. Bahan merupakan sofware atau perangkat lunak yang dapat disajikan berupa 

teks, film, video, modul. 

4. Alat merupakan hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dalam bahan. Contohnya yaitu komputer, proyektor, CD 

player. 

5. Teknik merupakan prosedur atau langkah-langkah yang disiapkan dalam bahan, 

lingkungan, alat, dan orang untuk menyampaikan pesan. Contohnya yaitu 

praktikum, diskusi, kuliah. 

6. Lingkungan merupakan situasi yang berada disekitar proses pembelajaran dan 

pesan diterima oleh peserta didik. Contohnya yaitu gedung sekolah, 

perpustakaan, laboratorium. 

2.8.4 Manfaat Sumber Belajar 

Menurut Any (2011), manfaat sumber belajar adalah sebagai berikut: 

1. Memberi pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik 

2. Menyajikan sesuatu yang tidak bisa dikunjungi atau tidak bisa dilihat secara 

langsung. 

3. Menambah dan memperluas pengetahuan peserta didik. 

4. Memberi informasi yang akurat. 

5. Membantu memcahkan masalah pendidikan. 

6. Memberi motivasi kepada peserta didik. 

7. Meningkatkan ketrampilan peserta didik. 
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2.8.5 Cara Pemilihan Sumber Belajar 

Pemilihan sumber belajar dilakukan dengan berbagai kriteria. Menurut Any 

(2011), kriteria umum dalam memilih sumber belajar adalah sebagai berikut: 

1. Ekonomis dalam arti hendaknya dalam memilih sumber belajar tidak harus 

berpatok pada harga yang mahal. 

2. Praktis dalam arti tidak memerlukan pengelolaan yang rumit dan kompleks. 

3. Mudah diperoleh yaitu tersedia dillingkungan sekitar. 

4. Fleksibel dalam arti dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran. 

5. Sesuai dengan tujuan yaitu mendukung proses dan pencapaia tujuan belajar dan 

dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar. 

2.8.6 Syarat Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar  

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar apabila ditinjau 

dari segi proses dan produknya yang dimulai dari perumusan masalah hingga 

penarikan kesimpulan yang akan menghasilkan fakta-fakta selama kegiatan 

penelitian untuk kemudian digeneralisasikan menjadi konsep dan prinsip. 

Pemanfaatan hasil penelitian ini harus sesuai dengan konsep yang ingin dicapai 

pada kurikulum, sehingga dapat menunjang kebutuhan kurikulum yang digunakan. 

Pada prinsipnya setiap benda atau gejalanya dapat digunakan sebagai sumber 

belajar, namun dalam pemanfaatannya harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. 

Menurut Munajah & Susilo (2015) yang mengacu pada Suhardi (2012), syarat 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Kejelasan potensi 

Kejelasan potensi merupakan suatu objek dan gejalanya yang dapat 

diangkat sebagai sumber belajar terhadap permasalahan biologi. Permasalahan 

yang dapat diatasi dalam penelitian ini yaitu kandungan gizi yang tinggi pada 

daging ayam menyebabkan daging ayam mudah terkontaminasi bakteri, 

sehingga membutuhkan antibakteri. Limbah cangkang udang vaname dapat 

diolah menjadi antibakteri yang disebut dengan kitosan. 

Proses pengelolaan cangkang udang vaname menjadi kitosan dilakukan 

dengan cara mencuci dan mengeringkan cangkang udang vaname, selanjutnya 

dilakukan proses deproteinasi dengan menambahkan NaOH 3,5%, proses 

demineralisasi dilakukan dengan penambahan HCl 1N, dan proses deasetilasi 

dilakukan dengan penambahan NaOH 50%. Proses pengelolaan limbah 

cangkang udang vaname menjadi kitosan dapat diaplikasikan dengan fillet 

daging ayam broiler untuk mengetahui kemampuan kitosan dalam menghambat 

jumlah koloni bakteri dan mengurangi kadar air. Pada proses pengelolaan 

cangkang udang vaname menjadi kitosan juga dapat memberikan gagasan 

kepada peserta didik terhadap bagaimana cara memecahkan masalah perubahan 

lingkungan yang terjadi pada lingkungan sekitar sesuai dengan KD 4.11 kelas X 

SMA. 

2. Kesesuaian dengan tujuan belajar  

Kesesuaian dengan tujuan belajar yang dimaksud adalah proses atau hasil 

dari penelitian ini terdapat kesesuaian dengan Kompetensi Dasar (KD) yang 
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tercantum berdasarkan Kurikulum 2013. Proses pengelolaan cangkang udang 

vaname menjadi kitosan dapat digunakan dalam melaksanakan pembelajaran 

KD 4.11 “merumuskan gagasan pemecahan masalah yang terjadi dilingkungan 

sekitar”. 

3. Kejelasan sasaran  

Kejelasasn sasaran dalam penelitian ini yaitu objek dan subjek penelitian. 

Sasaran objek pada penelitian ini yaitu mengelolah limbah cangkang udang 

vaname menjadi kitosan. Sedangkan sasaran subjek penelitian ini yaitu 

diperuntukkan pada peserta didik SMA kelas X. 

4. Kejelasan informasi  

Kejelasan informasi yang diungkap pada suatu penelitian dapat dilihat dari 

dua aspek yaitu proses dan produk. Aspek proses pada penelitian ini dapat 

memberikan informasi atau pengetahuan tentang bagaimana cara mengelolah 

cangkang udang vaname sehingga menghasilkan suatu produk antibakteri yang 

disebut dengan kitosan. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi  

Kejelasan pedoman eksplorasi berkaitan dengan proses selama penelitian 

berlangsung meliputi alat, bahan, serta cara kerja. 

6. Kejelasan perolehan  

Kejelasan perolehan ini berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari 

kegiatan penelitian yang berupa proses dan produk penelitian dapat digunakan 

sebagai sumber belajar.  
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2.9 Kerangka Konsep 

Daging ayam merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki kandungan 

gizi yang tinggi, sehingga daging ayam memiliki potensi mudah terkontaminasi 

bakteri. Hal ini perlu adanya alternatif antimikroba yang alami pada daging ayam 

yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan menurunkan kadar air. Salah 

satu bahan alternatif pengawet alami yang dapat digunakan pada daging ayam yaitu 

kitosan cangkang udang vaname.  

Kitosan memiliki polikation yang bermuatan positif sehingga dapat berikatan 

dengan protein dinding sel bakteri yang bermuatan negatif. Polikation yang terdapat 

pada kitosan menyebabkan permeabilitas dinding sel bakteri akan terganggu. 

Bakteri akan mengalami kebocoran dan kerusakan, sehingga pertumbuhannya 

menjadi terhambat. Kitosan juga mempunyai atom H pada gugus amina yang 

memudahkan kitosan dapat berinteraksi dengan air melalui ikatan hidrogen. Ikatan 

hidrogen kitosan dengan air yang dapat menurunkan kadar air pada fillet daging 

ayam. 

 Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi SMA 

kelas X KD 4.11 “merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan 

yang terjadi dilingkungan sekitar”. 
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Gambar 2.4 Bagan Kerangka konsep 

KD 4.11 “merumuskan gagasan pemecahan masalah 

perubahan lingkungan yang terjadi dilingkungan 

sekitar”. 



34 

2.10 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka, maka dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan pemberian konsentrasi kitosan cangkang udang vaname terhadap

jumlah koloni bakteri dan kadar air fillet daging ayam broiler.

2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi SMA

kelas X IPA pada materi “Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup” KD

4.11.




