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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

2.1 Bekicot  

2.1.1 Klasifikasi dan Identifikasi Bekicot  

Bekicot merupakan hewan yang berasal dari Afrika Timur. Hewan tersebut 

tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu relatif singkat. Hal ini dikarenakan 

bekicot dapat berkembangbiak dalam kurun waktu yang cepat. Bekicot terbawa ke 

arah timur oleh kapal antarpulau sehingga ia sampai di Kepulauan Mauritus, India, 

Semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai di Indonesia. Beberapa sumber 

menyatakan bahwa bekicot sejak tahun 1933 telah ditemukan di sekitar wilayah 

Jakarta, akan tetapi sumber lain menyatakan bahwa bekicot jenis Achatina fulica 

masuk di Indonesia pada tahun 1942, yaitu ketika masa pendudukan Jepang (Asa, 

1999).  

Bekicot merupakan hewan yang aktif di malam hari (nocturnal). Pada siang hari 

bekicot menyembunyikan tubuhnya di dalam cangkang untuk beristirajat. Hewan 

ini mudah ditemukan di tempat yang lembab, seperti di sela-sela daun pisang dan 

seresah daun muda yang menjadi makannya (Ibid, 1999).  

Bekicot adalah hewan bertubuh lunak (mollusca) yang termasuk dalam kelas 

Gastropoda. Gastro berarti ‘perut’ sedangkan poda berarti ‘kaki’. Hal tersebut 

membuat bekicot juga disebut sebagai  binatang berkaki perut karena perutnya 

berfungsi sebagai kaki. Menurut Santoso (1991), bekicot dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut:  
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Kingdom  : Animalia  

Filum   : Mollusca  

Kelas   : Gastropoda  

Ordo   : Pulmonata  

Famili   : Achatinidae  

Genus   : Achatina  

Spesies  : Achatina fulica   

 

2.1.2 Morfologi Bekicot  

Tubuh bekicot secara morfologi terdiri atas dua bagian yaitu badan dan cangkang 

bekicot. Gambar 2.1 memperlihatkan bagian tubuh bekicot.  

 

Gambar 2.1 Bagian tubuh bekicot 

(Sumber: Sadhori S, N., 1997) 

 

a. Badan bekicot  

Badan bekicot terdiri atas dua bagian yaitu, kepala dan kaki (perut). Kepala 

bekicot terletak pada bagian depan tubuh. Pada bagain kepala terdapat mulut yang 

dilengkapi dengan gigi parut (radula). Kepala bekicot memiliki sepasang tentakel 

yang berfungsi sebagai alat peraba, petunjuk adanya makanan, petunjuk jalan, serta 
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merasakan perubahan suhu pada tubuhnya. Pada bagian kepala bekicot juga 

terdapat sepasang tanduk yang mempunyai dua buah bintik hitam dan berfungsi 

sebagai mata untuk membedakan keadaan gelap dan terang (Tim Penulis Penebar 

Swadaya, 1992).  

Bekicot bergerak menggunakan perut yang berfungsi sebagai kaki. Bekicot 

dapat bergerak akibat adanya kontrakasi berurutan yang dilakukan oleh otot tubuh. 

Pada bagian bawah kaki bekicot terdapat kelenjar yang dapat menghasilkan lendir 

pada saat bekicot berjalan. Lendir tersebut berwarna bening dan ketika mengering 

akan berwarna putih mengkilat (Sadhori S, N., 1997).  

b. Cangkang bekicot 

Bekicot memiliki cangkang yang besar, padat, dan berbentuk piramid dengan 

spira serta bagian dasar cangkang yang membulat. Bekicot dewasa memiliki 

cangkang dengan panjang sekitar 10 cm sampai 12 cm, lebar 4-5 cm, dan berat 100-

120 gram. Cangkang bekicot berfungsi sebagai  rumah untuk mempertahankan diri 

dari musuh dan memperkecil penguapan pada tubuh bekicot (Tim Penulis Penebar 

Swadaya, 1992). 

 

2.1.3 Kandungan Cangkang Bekicot  

Bekicot memiliki cangkang yang mengandung zat kitin. Zat kitin tersebut 

bekisar antara 70-80%. Jumlah tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan 

kandungan zat kitin pada udang sebanyak 15-20% dan rajungan sebanyak 20-30% 

(Srijanto, 2003).  Zat kitin dapat diubah menjadi kitosan dengan cara mengubah 

gugus asetil dari kitin menjadi gugus amina (NH2) menggunakan larutan NaOH. 
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Kitosan cangkang bekicot dapat dimanfaatkan sebagai bahan koagulan pada proses 

koagulasi limbah cair.  

 

2.2 Kitosan  

2.2.1 Struktur Kimia Kitin dan Kitosan  

Kitosan merupakan polimer dengan nama kimia 2-amino-2-deoksi-D-glukosa 

yang mengandung gugus amino bebas dalam rantai karbonnya dan bermuatan 

positif. Kitosan diperoleh dari prose deasetilasi kitin (Prayudi & Susanto, 2000). 

Kitin merupakan zat padat yang tidak berbentuk (amorphous), bersifat pilikationik, 

tidak larut dalam air, asam anorganik encer, alkali encer dan pekat, alkohol, dan 

pelarut organik lainnya.  Kitin merupakan polimer dengan nama kimia (1-4)-2-

asetamido-2-deoksi-b-d-glukosamin (Hastuti & Hadi, 2009). Struktur kitin dan 

kitosan ditampilkan secara berurutan pada Gambar 2.2 dan 2.3.  

 

 

Gambar 2.2 Struktur kitin 
(Sumber: Victor et al., 2016) 
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Gambar 2.3 Struktur kitosan 

(Sumber: Victor et al., 2016) 

 

2.2.2 Sifat Kitosan  

Kitosan merupakan suatu zat yang memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan 

manusia jika dibandingkan dengan kitin. Hal tersebut dikarenakan kitosan memiliki 

sifat yang relatif lebih reaktif daripada kitin. Kitosan merupakan bahan bioaktif 

yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti farmasi, pertanian, 

lingkungan, dan industri. Menurut Rismana (2011) dalam Widyanti (2009), 

beberapa sifat kimia dari kitosan yang khas ialah:  

a. merupakan polimer poliamina berbentuk linear 

b. mempunyai gugus amino aktif 

Sifat biologi kitosan antara lain: 

a. memiliki sifat biocompatible yaitu sebagai polimer alami yang tidak 

mempunyai efek samping, tidak bercaun, tidak dapat dicerna, serta mudah 

diuraikan oleh mikroba (biodegradable),  

b. dapat berikatan dengan sel mamalia dan mikroba secara agresif,  

c. meningkatkan pembentukan tulang,  
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d. memiliki sifat homeostratik, fungistatik, spermisidal, antitumor, serta 

antikolesterol,  

e. bersifat sebagai depresan pada sistem saraf pusat.  

Kitosan merupakan padatan yang berwarna putih kekuningan. Kitosan larut 

pada kebanyakan asam organik pada pH 4 tetapi tidak larut pada pH lebih dari 6,5 

serta tidak larut dalam air, alkohol, dan aseton. Kitosan bersifat tidak beracun dan 

mudah terdegradasi sehingga dapat direkomendasikan penggunaannya dalam 

insutri ramah lingkungan. Kitosan dengan kualitas yang baik harus memenuhi 

standart yang telah ditentukan.  

 

2.2.3 Pembuatan Kitosan Cangkang Bekicot  

Proses pembuatan kitosan cangkang bekicot diawali dengan mengumpulkan 

limbah cangkang bekicot. Cangkang tersebut kemudian dicuci menggunakan air 

yang mengalir hingga bersih selanjutnya dikeringkan. Cangkang yang telah kering 

kemudian dihaluskan dan diayak. Menurut Ainurrofiq et al., (2017), hasil ayakan 

kemudian diproses menjadi kitosan melalui tiga tahapan utama, yaitu: 

1. Deproteinasi merupakan proses pengurangan kadar protein pada serbuk 

cangkang bekicot.  Proses ini dilakukan dengan cara menambahkan NaOH 3% 

dan pemanasan pada suhu tertentu.  

2. Demineralisasi merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan mineral 

(CaCO3) menggunakan larutan asam berkonsentrasi rendah sehingga didapatkan 

senyawa kitin. Larutan asam yang digunakan dalam proses ini ialah HCl yang 

akan bereaksi dengan mineral dalam cangkang.  



15 
 

3. Deasetilasi merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan gugus asetil 

dari kitin sehingga dihasilkan kitosan. Proses deasetilasi menggunakan alkali 

pada suhu tinggi menyebabkan terlepasnya gugus asetil (CH3CHO-) dari 

molekul zat kitin. Salah satu jenis alkali kuat yang dapat digunakan dalam proses 

ini adalah NaOH. Proses deasetilasi ditunjukkan dalam Gambar 2.4.   

 

Gambar 2.4 Deasetilasi kitin menjadi kitosan 

(Sumber: Victor et al., 2016) 

 

2.2.4 Manfaat Kitosan  

Kitosan merupakan biopolimer yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam 

bidang industri dan bidang kesehatan. Prayudi & Susanto (2000), menyebutkan 

beberapa manfaat kitosan diantaranya ialah: 

1. Membran penukar ion, 

2. Bahan pemurni air,  

3. Bahan  baku benang dalam operasi plastik/bedan, 

4. Bahan powder untuk sarung tangan pembedahan,  
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5. Bahan koagulan dan flokulan.  

 

2.3 Koagulasi dan Flokulasi  

Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid akibat penambahan 

bahan sintetik tertentu. Penambahan bahan sintetik tersebut membuat partikel-

partikel koloid bersifat netral. Koagulasi adalah proses pengumpulan partikel-

partikel koloid yang tidak dapat diendapkan secara gravitasi menjadi partikel yang 

berukuran lebih besar sehingga dapat diendapkan dengan cara pemberian bahan 

koagulan. Penambahan koagulan dapat mengurangi stabilisasi partikel koloid 

sehingga terjadi pengendapan (Birdi, 2010).  

Koagulasi merupakan proses pengadukan cepat yang disertai dengan pemberian 

bahan koagulan untuk mendestabilisasikan koloid dan padatan tersuspensi yang 

halus. Pada proses koagulasi, pengadukan cepat bertujuan agar bahan koagulan 

dapat tersebar merata sehingga dapat terjadi kontak antara koagulan dengan koloid. 

Pada proses pengolahan air, koagulasi ialah penambahan koagulan ke dalam air 

bertujuan untuk mencampurkan koagulan dengan koloid yang diikuti dengan 

pengadukan cepat (Ibid, 2010).  

Flokulasi merupakan kelanjutan dari proses koagulasi. Pada proses flokulasi 

terjadi pengadukan lambat yang bertujuan untuk membentuk gumpalan (flok) dari 

partikel koloid yang telah terdestrabilisasi sehingga dapat membentuk flok yang 

mudah mengendap. Pada proses koagulasi dilakukan pengadukan cepat yang 

menyebabkan koagulan bergabung dengan koloid membentuk mikroflok, 

sebaliknya pada proses flokulasi dilakukan pengadukan lambat yang akan 
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menyebabkan partikel-partikel mikroflok berkumpul dan membentuk suatu 

gumpalan yang lebih besar (makroflok) (Ibid, 2010).   

 

2.3.1 Koagulan 

Koagulan merupakan senyawa yang memiliki kemampuan untuk 

mendestrabilisasikan koloid. Destrabilisasi koloid dilakukan dengan menetralkan 

muatan listrik pada permukaan koloid, sehingga koloid dapat bergabung dengan 

partikel koloid lainnya membentuk mikroflok dengan ukuran yang lebih besar dari 

ukuran sebelumnya. Pemberian koagulan dilakukan untuk mengurangi gaya tolak 

menolak yang terjadi antar partikel-partikel koloid  sehingga koloid tersebut dapat 

bergabung membentuk suatu gumpalan (Birdi, 2010).  

Proses koagulasi-flokulasi dapat dilakukan dengan menggunakan bahan 

koagulan sintetik maupun alami. Bahan koagulan sintetik diantaranya adalah ferro 

sulfat (FeSO4), alumium sulfat (Al2(SO4)3), dan Poly Alumunium Chloride (PAC) 

(Al2(OH)3Cl3)10, sedangkan bahan koagulan alami diantaranya adalah kitosan yang 

berasal dari limbah cangkang bekicot. Kitosan yang berasal dari bahan alami 

biasanya disebut dengan biokoagulan. Berbagai penelitian yang telah dilakukan 

menyatakan bahwa kitosan merupakan biokoagulan yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki kualitas limbah cair (Prayudi & Susanto, 2000).   

 

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Koagulasi-Flokulasi 

Proses koagulasi dan flokulasi merupakan proses yang saling berkaitan satu 

sama lain. Kondisi lingkungan yang baik akan memberikan hasil akhir yang 
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optimal. Rahimah et al., (2016) menyebutkan kondisi-kondisi yang mempengaruhi 

proses koagulasi dan flokulasi antara lain adalah: 

a. pH 

Proses koagulasi dan flokulasi dapat berjalan dengan bila berada pada 

lingkungan dengan derajat keasaman (pH) yang optimum. Setiap jenis koagulan 

memiliki pH optimum yang berbeda satu sama lainnya.  

b. Suhu  

Proses koagulasi akan mengalami kelemahan pada suhu rendah akibat 

peningkatan viskositas dan perubahan struktur agregat menjadi lebih kecil sehingga 

agregat tersebut lolos dari saringan, sedangkan pada suhu tinggi, agregat yang 

mempunyai kerapatan lebih kecil akan  mengalir ke dasar kolam dan merusak 

timbunan flok yang telah mengendap.  

c. Jenis Koagulan  

Penentuan jenis koagulan didasarkan pada pertimbangan segi ekonomis serta 

tingkat efektivitas koagulan dalam mengikat partikel koloid menjadi flok-flok yang 

dapat mengendap.  Koagulan yang digunakan dapat berupa koagulan kimia yang 

dapat dengan mudah ditemukan di pasaran ataupun koagulan alami yang ramah 

lingkungan. 

d. Dosis Koagulan  

Dosis koagulan yang digunakan sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

tumbukan antar partikel koloid dan koagulan untuk membentuk flok. Dosis 

koagulan yang terlalu sedikit akan mengurangi jumlah tumbukan antar partikel 

sehingga mengurangi pembentukan flok, sedangkan dosis koagulan yang terlalu 
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banyak akan menyebabkan flok tidak terbentuk dengan baik dan dapat semakin 

menimbulkan kekeruhan akibat dosis koagulan yang berlebih.  

e. Pengadukan  

Proses pengadukan bertujuan untuk mencampurkan koagulan ke dalam air. Hal-

hal yang perlu untuk diperhatikan dalam proses pengadukan ialah koagulan dapat 

tersebar secara merata sehingga seluruh koagulan yang dibubuhkan dalam air dapat 

bereaksi dengan partikel-partikel koloid yang ada pada air tersebut. Pengadukan 

yang terlalu lambat akan mengakibatkan lamanya proses pembentukan flok, 

sebaliknya pengadukan yang terlalu cepat akan mengakibatkan pecahnya ikatan 

flok-flok yang telah terbentuk.  

 

2.4 Limbah Cair Tahu  

Industri tahu merupakan industri yang berkembang dengan pesat di masyarakat. 

Industri tahu kebanyakan merupakan industri kecil yang dikelola secara mandiri 

menggunakan teknologi sederhana. Proses pembuatan tahu menghasilkan limbah 

yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah 

padat industri tahu berupa hasil pembersihan kedelai (batu, tanah, kulit kedelai, dan 

benda padat lain yang menempel pada kedelai) dan sisa saringan bubur kedelai yang 

disebut dengan ampas tahu. Limbah padat tahu berasal dari proses penyaringan 

serta penggumpalan tahu. Limbah padat tahu dapat 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, 
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pencucian peralatan produksi, penyaringan, pengepresan atau pencetakan tahu 

(Kaswinarni, 2007).  

Limbah cair tahu adalah air buangan yang dihasilkan selama proses pembuatan 

tahu. Limbah cair tahu sebagian besar merupakan cairan kental yang terpisah dari 

gumpalan tahu yang disebut dengan air dadih (whey). Limbah cair tahu memiliki 

kandungan senyawa-senyawa organik. Senyawa organik tesebut diantaranya 

berupa protein sebesar 40-60%, karbohidrat 25-50%,  dan lemak sebesar 10% 

(Pujiastuti, 2009). Limbah cair tahu memliki kecenderungan bersifat asam dengan 

pH 3-4, hal ini dikarenakan dalam proses pembuatan tahu dilakukan penambahan 

asam cuka (CH3COOH) sebagai bahan penggumpal. Suhu limbah cair tahu berkisar 

40-60oC. Suhu tersebut lebih tinggi jika dibandingkan suhu rata-rata lingkungan. 

Limbah tahu yang tidak dikelola dengan baik serta dibuangkan langsung ke badan 

sungai dapat menyebabkan pencemaran air. Hal tersebut diakibatkan karena 

membusuknya senyawa-senyawa organik yang ada pada limbah (Sarwono, B & 

Saragih, Y. P, 2001).  

Limbah cair tahu mengandung padatan tersuspensi maupun terlarut yang dapat 

mengalami perubahan fisika, kimia, dan biologi. Perubahan tersebut akan 

menimbulkan gangguan kesehatan karena menghasilkan zat beracun dan 

menciptakan media pertumbuhan bagi bakteri dan kuman penyakit. Limbah cair 

tahu awalnya berwarna kuning muda, apabila dibiarkan tanpa proses pengolahan 

akan mengalami perubahan warna menjadi coklat kehitaman dan berbau busuk. 

Perubahan tersebut akan menggangu estetika lingkungan serta menggangu 

pernapasan. Penggunaan limbah cair tahu bagi kehidupan manusia tanpa 
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pengolahan terlebih dahulu dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gatal, 

diare, kolera, radang usus, dan penyakit lainnya (Kaswinarni, 2007). Gambar 2.5 

menunjukkan proses pembuatan tahu dan Gambar 2.6 menunjukkan diagram neraca 

masa proses pembuatan tahu.  

 

 

Gambar 2.5  Diagram proses pembuatan tahu 

(Sumber: Said & Wahjono, 1999) 

Pencucian 

Perendaman 

Disaring  

Dimasak 

Ditiriskan kemduan digiling dengan 

ditambah air 

 

Ditambah larutan pengendap sedikit 

demi sedikit sambil diaduk pelan-pelan 

Pencetakan   

air limbah 

air untuk pencucian 

air untuk rendaman air limbah 

air limbah 

Kedelai bersih 

Kedelai rendaman 

Bubur kedelai 

air 

Kedelai  

ampas tahu 

Susu kedelai   

Campuran padatan tahu dan cairan 

Tahu   

Pembuangan cairan 
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Gambar 2.6  Diagram neraca masa proses pembuatan tahu 

(Sumber: Said & Wahjono, 1999) 

 

2.4.1 Baku Mutu Limbah Cair Tahu  

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 5 Tahun 2014 menyebutkan 

industri pengolahan kedelai adalah usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan 

kedelai sebagai bahan baku utama yang tidak bisa digantikan dengan bahan lain. 

Industri ini menghasilkan limbah cair yang dapat berdampak buruk bagi 

lingkungan.  

Menurut PP RI Nomor 82 Tahun 2001, baku mutu air limbah adalah ukuran 

batas atau kadar unsur pencemaran dan atau jumlah unsur pencemaran yang 

ditegakkan keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke 

dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan. Tabel 2.1 menunjukkan baku mutu 

air limbah pengolahan kedelai pada industri tahu:  

 

 

 

Kedelai 60 Kg 

Air 2700 Kg 

Bahan baku (input) 
Energi  Teknologi  

Hasil (output) 

Tahu 80 Kg Manusia  

Proses   

Whey  

2610 Kg 

Ampas tahu  

70 Kg 

Limbah   

Ternak  
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Tabel 2.1 Baku mutu air limbah industri tahu   

Baku Mutu Air Limbah untuk Industri Tahu 

Parameter Kadar maksimum (mg/L)1) 

BOD 150 

COD  300 

TSS 100 

Ph 6,0-9,0 

Volume Air Limbah Maksimum (M3/ton 

kedelai)2) 

20 

Keterangan: 
1) Satuan kadar BOD, COD, dan TSS kecuali untuk pH 
2) Satuan volume air limbah adalah m3 per ton bahan baku 

(Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72, 2013) 

 

Baku mutu air limbah menjadi suatu tolak ukur kualitas limbah cair yang harus 

dipenuhi sebelum dibuang ke lingkungan. Kualitas suatu limbah cair tahu dapat 

ditentukan dengan melihat sifat fisik, kimia, maupun biologi yang dimiliki oleh 

limbah tersebut. Limbah cair memiliki sifat yang dapat dibedakan menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

1. Sifat fisik 

Sifat awal limbah cair yang sangat mudah terlihat adalah sifat fisik. Sifat fisik 

limbah cair dapat ditentukan melalui warna, kekeruhan, suhu, bau, dan kandungan 

zat padat yang terkandung dalam limbah tersebut. Salah satu hal yang 

mempengaruhi sifat fisik adalah aktivitas penguraian bahan organik pada air limbah 

oleh mikroorganisme. Penguraian bahan organik yang tidak sempurna dapat 

menimbulkan perubahan warna serta bau. Penguraian ini juga akan menyebabkan 

kekeruhan pada air limbah. Kekeruhan pada limbah cair juga dapat disebabkan oleh 

adanya zat padat pada yang terkandung dalam limbah cair.  
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2. Sifat kimia  

Sifat kimia limbah cair dipengaruhi oleh adanya bahan kimia yang terkandung 

dalam limbah cair. Bahan kimia yang umumnya terkandung dalam limbah cair, 

diantaranya ialah bahan organik, protein, karbohidrat, lemak dan minyak, detergen 

dan surfactant, fenol, bahan anorganik, klorida, sulfur, zat beracun, logam berat, 

metana, nitrogen, fosfor, dan gas (O2) (Sugiharto, 1987). Kandungan bahan kimia 

dalam limbah cair dapat memberikan efek negatif bagi lingkungan jika dibuang ke 

lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu.  

3. Sifat biologi  

Sifat biologi limbah cair dapat ditentukan melalui keberadaan mikroorganisme 

yang ditemukan dalam limbah cair tersebut. Mikroorganisme yang terdapat dalam 

air limbah diantaranya bakteri, jamur, ganggang, protozoa, rotifera dan crustacea, 

dan virus (Sugiharto, 1987). Keberadaan mikroorganisme ini diperlukan untuk 

mengukur kualitas air terutama yang diperuntukan sebagai air minum.  

 

2.5 Mekanisme Koagulasi Limbah Cair Tahu dengan Biokoagulan Cangkang 

Bekicot  

Limbah cair tahu mengandung cairan kental yang disebut air dadih (whey). 

Cairan kental tersebut tidak larut dan tidak dapat mengendap dalam air sehingga 

sulit untuk dipisahkan dan bersifat koloid. Koloid ini tidak dapat mengendap karena 

adanya Gerak Brown yang membuat partikel-partikel koloid bergerak terus 

menerus menghasilkan gerakan yang dapat mengimbangi gravitasi. Gerak Brown 
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merupakan gerakan partikel koloid yang terjadi secara terus menerus dengan arah 

yang tidak menentu (Birdi, 2010).  

Partikel koloid memiliki muatan sejenis yang membuat partikel-partikel koloid 

saling tolak menolak dan mencegah partikel koloid mengendap. Hal tersebut 

membuat partikel koloid bersifat stabil. Stabilitas koloid dipengaruhi oleh 

kesetimbangan gaya tarik dan gaya tolak antar partikel-partikel koloid.  

Kitosan dalam bidang industri dapat dimanfaatkan sebagai bahan koagulan 

untuk pengolahan limbah cair melalui proses koagulasi. Kitosan memiliki gugus 

amino bebas (NH2) yang dapat mengikat partikel-partikel koloid dalam limbah cair 

sehingga membentuk flok-flok yang dapat mengendap. Gugus amino bebas pada 

kitosan memiliki muatan positif, sedangkan sebagian besar partikel koloid pada 

limbah cair memiliki muatan negatif (Birdi, 2010). 

Perbedaan muatan antar partikel koloid dan koagulan akan menyebabkan 

penurunan stabilitas partikel koloid sehingga gaya tolak menolak antar partikel 

koloid menurun. Partikel koloid yang tidak stabil tersebut akan mengalami gaya 

tarik menarik sehingga terbentuklah gumpalan atau flok yang lama kelamaan akan 

mengendap. Pengikatan partikel koloid limbah cair akan berdampak pada 

peningkatan kualitas limbah cair, sehingga limbah cair tersebut dapat dibuang ke 

lingkungan tanpa mencemari lingkungan. Penggunaan kitosan sebagai bahan 

koagulan memiliki beberapa keunggulan, dikarenakan baku kitosan mudah 

didapatkan dan bahan baku kitosan tidak beracun, serta mudah diuraikan oleh 

mikroorganisme. 
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2.6 Parameter Kualitas Limbah Cair Tahu 

2.6.1 Total Suspended Solid (TSS) 

TSS merupakan bahan-bahan tersuspensi yang tidak larut dalam air dan 

tertahan pada kertas penyaring (Fachrurozi et al., 2010). Bahan-bahan tersuspensi 

tersebut dapat berupa lumpur, pasir halus, mapun jasad renik. TSS memiliki 

hubungan yang erat dengan tingkat kekeruhan air. Semakin tinggi nilai TSS maka 

air akan semakin keruh. Hal ini akan menghalangi sinar matahari yang akan masuk 

ke perairan, sehingga proses fotosintesis akan terganggu dan berdampak pada 

turunnya kadar oksigen terlarut dalam air. Kadar oksigen terlarut yang rendah akan 

mengganggu kehidupan makhluk hidup dalam air.  

TSS yaitu merupakan salah satu parameter untuk mengukur kualitas air 

berdasarkan berat kering partikel yang tertangkap oleh filter atau penyaring. 

Mengukur kualitas air dengan menentukan nilai TSS dapat dilakukan dengan cara 

menuangkan air dengan volume tertentu melalui sebuah filter. Sebelum dilakukan 

uji TSS, filter ditimbah terlebih dahulu. Tahap selanjutnya berat filter awal akan 

dibandingkan dengan berat filter akhir, yaitu setelah dialirkan air limbah dan 

dikeringkan di dalam oven pengering. Berat filter akhir akan bertambah dibanding 

berat filter awal karena adanya partikel-partikel tersuspensi yang terperangkap 

dalam filter tersebut (Mawaddah, 2014).  

 

2.6.2 pH (Derajat Keasaman) 

Derajat keasaman atau pH merupakan intensitas keasaaman suatu cairan dan 

menunjukkan tinggi rendahnya konsentrasi ion hidrogen. Keasaaman dapat diukur 
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menggunakan pH meter dan ditetapkan berdasarkan tinggi rendahnya ion hidrogen 

dalam air (Arief, 2016).  Air yang baik memiliki pH yang berkisar 6,5-8,5.  Limbah 

cair dengan pH yang terlalu tinggi maupun rendah akan menyulitkan proses 

biologis, sehingga dapat mengganggu proses penjernihan air.   

 

2.6.3 Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

BOD merupakan banyaknya oksigen dalam miligram per liter (mg/L) yang 

dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam air 

limbah, sehingga limbah tersebut menjadi jernih kembali (Sugiharto, 1987). Uji 

BOD diperlukan untuk mengetahui tingkat pencemaran yang dialami oleh suatu 

perairan akibat adanya limbah. Semakin tinggi nilai BOD suatu perairan, 

merupakan indikasi bahwa perairan tersebut memiliki kualitas yang buruk atau 

rendah.  

Pada dasarnya prinsip pengukuran BOD ialah cukup sederhana. Salah satu 

metode pengukuran BOD adalah dengan metode Winkler, yaitu dengan cara titrasi. 

Metode ini dilakukan dengan mengukur oksigen terlarut awal (DOi) dari sampel air, 

kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut dari sampel air yang telah 

diinkubasi selama lima hari (DO5) pada kondisi gelap dan suhu tetap (20oC). BOD 

dapat diketahui dengan menghitung selisih antara DOi dan DO5 (Ibid, 1987).  

 

2.6.4 Chemical Oxygen Demand (COD) 

COD adalah banyaknya jumlah oksigen dalam miligram per liter yang 

dibutuhkan dalam kondisi khusus untuk menguraikan bahan organik secara 
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kimiawi. Pengukuran COD ini diperlukan untuk mengukur kebutuhan oksigen 

terhadap bahan organik yang sukar diuraikan secara oksidasi. Penguraian bahan 

organik tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan agen oksidasi kuat yaitu 

kalium bikromat (K2Cr2O7) dalam suasana asam dan panas dengan katalisator perak 

sulfat (Ag2SO4). Kalium bikromat (K2Cr2O7) digunakan sebagai agen oksidasi 

karena mampu mengoksidasi berbagai macam bahan organik secara sempurna 

menjadi karbon dioksida dan air sedangkan penambahan perak sulfat (Ag2SO4) 

bertujuan untuk mempercepat reaksi yang terjadi (Sugiharto, 1987).  

Pengukuran COD pada prinsinpnya adalah penambahan kalium bikromat 

(K2Cr2O7) sebagai agen oksidasi kuat pada sampel air yang telah ditambahkan asam 

pekat dengan katalisator perak sulfat (Ag2SO4), kemudian dipanaskan selama 

beberapa waktu. Nilai COD dapat ditentukan dengan mengetahui jumlah kalium 

bikromat yang digunakan selama oksidasi bahan organik pada sampel air. Jumlah 

oksigen yang diperlukan untuk reaksi oksidasi terhadap bahan buangan organik 

sama dengan jumlah kalium bikromat yang dipakai pada reaksi oksidasi, berarti 

semakin banyak oksigen yang diperlukan semakin banyak juga kalium bikromat 

yang terpakai (Ibid, 1987).  

 

2.7 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar  

2.7.1 Deskripsi Sumber Belajar  

Sumber belajar merupakan keseluruhan sarana pengajaran yang didalamnya 

terkandung pesan secara edukatif bagi siswa dalam bentuk visual maupun 

audiovisal. Sumber belajar dapat berupa segala sesuatu, baik yang dengan sengaja 
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dirancang (by design) maupun yang telah tersedia (by utilization). Sumber belajar 

tersebut dapat dimanfaatkan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk 

membantu peserta didik dalam belajar.  

Kasrina, Irawati, & Jayanti (2012) merumuskan bahawa sumber belajar yaitu 

segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang (siswa) dan yang 

memungkinkan atau mempermudah terjadinya proses belajar. Mengacu pada 

pengertian tersebut, sumber belajar juga merupakan berbagai atau semua sumber 

baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam 

belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa 

dalam mencapai tujuan belajar.  

Kasrina, Irawati, & Jayanti (2012) menyebutkan terdapat enam macam sumber 

belajar, diantaranya yaitu: 

1. Pesan, adalah pelajaran/informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam 

bentuk ide, fakta, arti, dan data.  

2. Orang, yaitu manusia yang bertindak sebagi penyimpan, pengolah, dan penyaji 

pesan, dan tidak termasuk mereka yang menjalankan fungsi pengembangan dan 

pengelolaan sumber belajar.  

3. Bahan, merupakan sesuatu (bisa pula disebut program atau software) yang 

mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh 

dirinya sendiri.  

4. Alat, merupakan sesuatu (hardware) yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan yang tersimpan dalam bahan.  
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5. Teknik, berhubungan dengan prosedur rutin atau acuan yang disipakan untuk 

menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan 

pesan.  

6. Lingkungan, merupakan situasi sekitar dimana pesan diterima.  

 

2.8 Penelitian sebagai Sumber Belajar  

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok untuk mencari pemecahan suatu masalah. Hasil dari 

sebuah penelitian berisikan data-data yang kebenarannya dapat dibuktikan secara 

ilmiah.  Data hasil penelitian dapat memberikan sumber informasi baru bagi para 

pembaca atau masyarakat. Hal ini  menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat 

dijadikan sebagai salah satu sumber informasi atau sumber belajar. Menurut 

Nurcahyo (2007), hasil penelitian sebelum dimanfaatkan sebagai sumber belajar  

harus diseleksi terlebih dahulu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

pemanfaatan objek atau kejadian secara efektif sebagai sumber belajar adalah 

sebagai berikut:  

1. Kejelasan potensinya: objek ditentukan dari permasalahan yang dapat 

diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan konsep-konsep pada hasil 

penelitian. 

2. Kejelasan sasarannya: merupakan objek dan subjek penelitian yang 

memiliki kesesuaian dengan mata pelajaran. 

3. Kesesuaian dengan tujuan belajar: kesesuaian hasil penelitian yang 

disesuaikan dengan KD pembelajaran.  
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4. Kejelasan infromasi yang diungkap: berkaitan dengan syarat pemanfaatan 

hasi penelitian sebagai sumber belajar yaitu dilihat dari segi proses dan 

produk yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku.  

5. Kejelasan pedoman eksplorasinya: berkaitan dengan hasil dari suatu 

penelitian yang dapat memberikan sebuah kegiatan eksplorasi bagi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran.   

6. Kejelasan hasil yang diharapkan: hasil berupa proses dan produk penelitian 

berdasarkan aspek dalam tujuan belajar, yang diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi, keterampilan dan hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian yang memenuhi syarat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar, namun perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dan sistematik 

melalui penelitian lebih lanjut. 
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2.9 Kerangka Konseptual  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Kerangka konseptual  

 

2.10 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Kitosan dari limbah cangkang bekicot (Achatina fulica) sebagai 

biokoagulan dapat meningkatkan nilai TSS limbah cair tahu.  

2. Kitosan dari limbah cangkang bekicot (Achatina fulica) sebagai 

biokoagulan dapat meningkatkan nilai pH limbah cair tahu.  

3. Kitosan dari limbah cangkang bekicot (Achatina fulica) sebagai 

biokoagulan dapat meningkatkan nilai BOD limbah cair tahu.  
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Hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber belajar Biologi  



33 

4. Kitosan dari limbah cangkang bekicot (Achatina fulica) sebagai

biokoagulan dapat meningkatkan nilai COD limbah cair tahu.

5. Hasil penelitian tentang pengaruh kitosan dari limbah cangkang bekicot

(Achatina fulica) sebagai biokoagulan terhadap kualitas limbah cair tahu

dapat dimanfaatkan sebagai Sumber Belajar Biologi.


