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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Industri tahu menghasilkan dua jenis limbah, yaitu limbah padat dan limbah 

cair. Limbah padat tahu kebanyakan diolah menjadi tempe gembus, kerupuk 

ampas tahu, pakan ternak, serta diolah menjadi tepung ampas tahu. Limbah cair 

tahu berasal dari air buangan sisa proses perendaman, pencucian kedelai, 

pencucian peralatan produksi, penyaringan, pengepresan atau pencetakan tahu 

(Kaswinarni, 2007). Menurut penelitian terdahulu oleh Setyawati, Kriswantono, 

Nisa, & Hastuti (2012) limbah cair tahu di industri tahu Kota Malang 

mengandung bahan organik tinggi dengan kadar Biochemical Oxygen Demand 

(BOD) sebesar 997 mg/L, Chemical Oxygen Demand (COD) sebesar 1247 mg/L, 

dan Total Suspended Solid (TSS) sebesar 587,5 mg/L. Nilai BOD, COD, dan TSS 

limbah cair tahu tersebut melebihi ambang batas baku mutu limbah cair tahu yang 

ditetapkan oleh Peraturan Gubernur (PERBUG) Jawa Timur tahun 2013 dengan 

nilai BOD sebesar 150 mg/L, COD sebesar 300 mg/L, serta TSS sebesar 100 

mg/L.  

Limbah cair tahu biasanya dibuang langsung ke badan sungai tanpa 

mengalami proses pengolahan terlebih dahulu sehingga berdampak pada kualitas 

air sungai. Pengaruh limbah cair tahu terhadap kualitas air sungai ialah 

menurunkan kelarutan oksigen dalam air sungai, meningkatnya BOD dan COD, 

serta terganggunya kehidupan biotik yang disebabkan oleh meningkatnya 
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kandungan bahan organik (Hudha, Jimmy, & Muyassaroh, 2014). Limbah cair 

tahu juga mengandung padatan tersuspensi maupun terlarut yang jika dibiarkan 

akan berubah warnanya menjadi cokelat kehitaman dan berbau busuk. Bau busuk 

tersebut dapat penyebabkan gangguan pernapasan dan jika limbah tersebut 

dibuang ke sungai kemudian digunakan oleh manusia untuk aktivitas sehari-hari 

dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gatal, diare, kolera, radang usus, 

dan penyakit lainnya (Kaswinarni, 2007). Guna mengurangi dampak limbah cair 

tahu terhadap lingkungan dan kesehatan, maka perlu dilakukan proses pengolahan 

limbah cair untuk meningkatkan kualitas limbah cair tahu.  

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas limbah 

cair tahu adalah koagulasi. Koagulasi merupakan proses pengumpulan partikel-

partikel penyusun kekeruhan yang tidak dapat diendapkan secara gravitasi, 

menjadi partikel yang berukuran lebih besar sehingga partikel tersebut dapat 

diendapkan dengan cara pemberian bahan kimia koagulan (Permatasari & 

Apriliani, 2013). Proses koagulasi dalam pengolahan limbah cair tidak dapat 

dipisahkan dengan proses flokulasi. Flokulasi merupakan kelanjutan dari proses 

koagulasi, dimana partikel-partikel koloid akan bergabung menjadi gumpalan 

besar yang dapat diendapkan (Bangun et al., 2013). Bahan koagulan yang sering 

digunakan adalah tawas dan Poly-aluminum chloride (PAC). Koagulan tersebut 

merupakan bahan kimia yang berdampak negatif jika digunakan secara terus 

menerus dalam jumlah yang besar, karena dapat mencemari lingkungan dan 

beresiko bagi kesehatan. Berbagai penelitian dilakukan untuk mendapatkan jenis 

koagulan alami pengganti koagulan kimia yang salah satunya berasal dari kitosan.  
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Kitosan merupakan salah satu bahan biologis yang berpotensi sebagai bahan 

koagulan yang ramah lingkungan. Kitosan berasal dari proses deasetilasi kitin 

yang berupa bahan organik utama pada kelompok hewan crustacea, mollusca, 

arthropoda,  insekta, dan fungi (Victor, Andhika, & Syauqiah, 2016). Kitosan 

mempunyai nama kimia 2-amino-2-deoksi-D-glukosa yang bersifat polikationik 

karena mengandung gugus amino bebas yang mampu mengikat partikel-partikel 

koloid pada limbah cair sehingga membentuk gumpalan yang dapat mengendap. 

Pengikatan partikel tersebut dapat menurunkan nilai polutan pada limbah cair 

sehingga limbah cair dapat dibuang keperaian tanpa mencemari lingkungan. 

Penggunaan kitosan sebagai koagulan memiliki beberapa keunggulan karena 

mudah diperoleh dari bahan yang berlimpah, tidak beracun, serta mudah diuraikan 

sehinggan tidak menghasilkan bahan pencemar baru setelah proses pengolahan 

limbah cair (Prayudi & Susanto, 2000).   

Penelitian tentang kemampuan kitosan sebagai bahan koagulan sudah banyak 

dilakukan oleh peneliti. Pemanfaatan kitosan yang telah dipelajari oleh beberapa 

peneliti, diantaranya: 1) kitosan dari kulit udang dapat menurunkan kadar TSS 

pada limbah cair indutri plywood (Harahap, 2011); 2) kitosan dari limbah 

cangkang kerang bulu (Anadara inflata) sebagai bahan penjernih air sungai (Lubis 

& Usman, 2010).  Bahan baku kitosan saat ini banyak berasal dari kulit udang, 

maka dibutuhkan suatu upaya untuk mencari bahan alami baru penghasil kitosan 

yang salah satunya dapat berasal dari cangkang bekicot (Achatina fulica).  

Bekicot banyak dimanfaatkan dalam industri pangan sebagai produk makanan 

yang bergizi, namun industri tersebut menghasilkan limbah cangkang bekicot 
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yang tidak dimanfaatkan, padahal dalam limbah cangkang tersebut terkandung zat 

kitin yang dapat diolah menjadi kitosan dan dimanfaatkan sebagai koagulan 

alami. Menurut penelitian yang telah dilakukan Setyawan, Darjito, & Khunur 

(2013), pada tahap demineralisasi cangkang bekicot mengandung senyawa kitin 

dengan rendemen 27,13%. Pada tahap deasetilase kitin cangkang bekicot akan 

menghasilkan kitosan dengan rendemen 15,6% (Ridwanto, Utama, & Syahputra, 

2016), sedangkan kulit udang hanya menghasilkan kitosan dengan rendemen 

12,46% (Ihsani & Widyastuti, 2015). Hasil penelitian tentang pemanfaatan 

kitosan limbah cangkang bekicot sebagai biokoagulan dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar biologi SMA.  

Sumber belajar adalah informasi yang memberikan kemudahan kepada para 

siswa untuk dapat memperolah pengetahuan serta ketrampilan dalam proses 

belajar (Khanifah, Pukan, & Sukaesih, 2012).  Sumber belajar berperan sebagai 

sumber berbagai informasi dan pengetahuan yang diperlukan dalam 

mengembangkan berbagai kompetensi yang diinginkan pada bidang studi atau 

mata pelajaran yang dipelajari (Jailani & Hamid, 2016). Hasil suatu penelitian 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Hasil penelitian tentang pemanfaatan 

limbah cangkang bekicot sebagai biokoagulan terhadap kualitas limbah cair tahu 

memiliki kesesuaian konsep dengan mata pelajaran Biologi SMA kelas X pada 

materi Perubahan Lingkungan/Iklim dan Daur Ulang Limbah. Hasil penelitian 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang disesuaikan dengan 

Kompetensi Dasar (KD) 4.10 yaitu “Memecahkan masalah lingkungan dengan 

membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian lingkungan”. 



5 
 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Kitosan Limbah Cangkang Bekicot (Achatina fulica) sebagai 

Biokoagulan terhadap Kualitas Limbah Cair Tahu (Dimanfaatkan sebagai 

Sumber Belajar Biologi)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh kitosan limbah cangkang bekicot sebagai 

biokoagulan terhadap nilai TSS limbah cair tahu? 

2. Bagaimanakah pengaruh kitosan limbah cangkang bekicot sebagai 

biokoagulan terhadap nilai pH limbah cair tahu? 

3. Bagaimanakah pengaruh kitosan limbah cangkang sebagai biokoagulan 

terhadap nilai COD limbah cair tahu? 

4. Bagaimanakah pengaruh kitosan limbah cangkang bekicot sebagai 

biokoagulan terhadap nilai BOD limbah cair tahu? 

5. Bagaimanakah pemanfaatan hasil penelitian tentang pengaruh kitosan 

limbah cangkang bekicot sebagai biokoagulan terhadap kualitas limbah 

cair tahu yang dimanfaatkan sebagai Sumber Belajar Biologi? 
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1.3 Tujuan_Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh kitosan limbah cangkang bekicot sebagai 

biokoagulan terhadap nilai TSS limbah cair tahu.  

2. Mengetahui pengaruh kitosan limbah cangkang bekicot sebagai 

biokoagulan terhadap nilai pH limbah cair tahu.  

3. Mengetahui pengaruh kitosan limbah cangkang bekicot sebagai 

biokoagulan terhadap nilai COD limbah cair tahu.  

4. Mengetahui pengaruh kitosan limbah cangkang bekicot sebagai 

biokoagulan terhadap nilai BOD limbah cair tahu.  

5. Mengetahui pemanfaatan hasil penelitian tentang pengaruh kitosan limbah 

cangkang bekicot sebagai biokoagulan terhadap kualitas limbah cair tahu 

yang dimanfaatkan sebagai Sumber Belajar Biologi.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Secara Teoritis 

1. Menambah wawasan tentang proses pembuatan kitosan dari limbah 

cangkang bekicot (Achatina fulica).   

2. Menambah wawasan tentang pemanfaatan kitosan yang berasal dari 

limbah cangkang bekicot (Achatina fulica) sebagai biokoagulan terhadap 

kualitas limbah cair tahu.  
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1.4.2 Secara Praktis  

1. Memberikan informasi tentang pemanfaatan hasil penelitian sebagai 

sumber belajar pada mata pelajaran Biologi khususnya pada jenjang SMA 

kelas X untuk materi Perubahan Lingkungan/Iklim dan Daur Ulang 

Limbah.  

2. Memberikan pengetahuan baru serta sebagai rujukan untuk penelitian yang 

lebih lanjut terkait dengan proses koagulasi limbah cair menggunakan 

kitosan yang berasal dari bahan alami seperti cangkang bekicot (Achatina 

fulica). 

3. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya meningkatkan 

pemanfaatan limbah cangkang  bekicot (Achatina fulica) sebagai 

biokoagulan pada proses koagulasi limbah cair.  

 

1.5 Batasan Istilah   

Batasan istilah dibutuhkan untuk menghindari perbedaan pengertian atau 

ketidakjelasan makna jika penegasan istilah tidak diberikan. Adapun batasan 

istilah dalam penelitian ini adalah:  

1. Kitosan merupakan suatu biopolimer dari D-glukosamin yang dihasilkan 

dari proses deasetilasi kitin (Victor et al., 2016). 

2. Bekicot (Achatina fulica) termasuk binatang lunak (mollusca) dan 

dikalsifikasikan ke dalam kelas gastropoda. Hewan ini memiliki cangkang 

untuk melindungi diri dari musuh dan memperkecil penguapan tubuh. 

Cangkang bekicot tersusun atas zat kapur dan memiliki kandungan protein 
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28%, kalsium 25%, fosfor 0,14%, dan serat kasar 1% (Tim Penulis 

Penebar Swadaya, 1992).  

3. Limbah cair tahu adalah bahan atau materi yang timbul akibat kegiatan

produksi tahu. Limbah cair berasal dari sisa air perendaman, sisa air tahu

yang tidak menggumpal, potongan tahu yang hancur karena kurang

sempurnanya proses penggumpalan (Goendi, Purwadi, & Nugroho, 2008).

4. Koagulan adalah suatu bahan yang bisa digunakan untuk mengendapkan

partikel-partikel dalam air yang sulit dihilangkan karena berukuran kecil

sehingga tidak dapat mengendap dengan sendirinya. Koagulan berfungsi

mengurangi terjadinya gaya tolak menolak antar partikel koloid sehingga

partikel koloid dapat saling bergabung dan menggumpal melalui proses

koagulasi (Utami, 2011).

5. Kualitas air adalah karakteristik mutu air yang diukur atau diuji

berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Gubernur Jawa

Timur No. 72 Tahun 2013).

6. Sumber belajar adalah segala informasi yang memberikan kemudahan

kepada siswa untuk memperolah pengetahuan dan ketrampilan dalam

proses belajar (Khanifah et al., 2012).


