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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kecambah atau biasa disebut dengan taoge merupakan tumbuhan muda yang 

berkembang melalui proses perkecambahan pada biji. Biasanya kecambah sudah 

lazim dikonsumsi masyarakat sebagai makanan segar atau lalapan.  Kecambah 

yang digunakan biasanya terbuat dari kacang hijau dan kacang kedelai, namun 

terdapat jenis polong-polongan lain yang bisa dijadikan kecambah yaitu petai cina 

(Leucaena leucocephala). Kandungan yang terdapat pada petai cina juga beragam, 

apabila kita bandingkan dengan kecambah kacang hijau dan kedelai kandungan 

protein dari petai cina lebih unggul yaitu sekitar 24,5%-46%. Menurut 

Martianingsih, Sudrajat, & Darlian (2016) kandungan protein kacang hijau 

sebesar 20%-25%. Kandungan protein kedelai sebesar 34,9% (Laila, 2008). Petai    

cina apabila dikecambahkan akan meningkatkan kualitas nutrisi dan fungsional 

yang ada didalamnya. Pemanfaatan kecambah petai cina dalam hal mengkonsumsi 

harus mengetahui waktu yang diperlukan berapa lama agar kandungan protein 

yang ada didalamnya tidak menurun. Lama perkecambahan atau umur dapat 

mempengaruhi kualitas protein yang ada didalamnya. 

Perkecambahan pada biji merupakan suatu proses metabolisme sehingga 

dapat menghasilkan pertumbuhan. Selama proses perkecambahan karbohidrat 

akan diubah menjadi dekstrin dalam bentuk gula maltosa, protein yang besar akan 

diubah menjadi asam amino (Laila, 2008). Menurut Ai & Ballo (2010) 

perkecambahan dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: faktor dalam dan faktor 

luar. Faktor dalam meliputi tingkat kemasakan biji, dormansi, penghambat 

perkecambahan, dan ukuran biji, sedangkan faktor luar meliputi air, temperatur, 

oksigen, dan cahaya. Kecambah terdiri dari dua komponen, yaitu radikula (akar) 

dan plumula (tajuk). Kecambah memiliki keunggulan dalam konsumsi manusia, 

karena pada saat masih dalam bentuk biji zat gizi yang terkandung bersifat tidak 

aktif (terikat), sedangkan apabila biji dikecambahkan zat tersebut diaktifkan 

sehingga dapat meningkatkan daya cerna untuk konsumsi manusia dan secara 
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umum perkecambahan juga meningkatkan karakteristik fungsional dan nilai 

nutrisinya (Anggrahini, 2007). Menurut (Suryanti, Marliyana, & Putri, 2016) 

perkecambahan merupakan proses ekonomis yang dapat meningkatkan nilai gizi 

kacang-kacangan dengan menyebabkan meningkatnya ketersediaan nutrisi, 

tekstur, dan karakteristik organoleptik. 

Tanaman petai cina (Leucaena leucocephala) merupakan keluarga dari 

fabaceae dan biasanya dimanfaatkan untuk pakan ternak. Leucaena leucocephala 

merupakan tanaman asli dari Mexico dan Amerika Tengah. Tanaman ini sudah 

tersebar luas di daerah tropis salah satunya adalah Indonesia. Penyebutan tanaman 

ini di Indonesia sangat beragam, yaitu: selamtara; peutey; pelending; 

kamalandingan; lamtoro (Jawa), kalandingan (Madura), pete cina; pete selong 

(Sumatra)(Praja & Oktarlina, 2017). Petai Cina memiliki banyak kandungan 

nutrisi yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari. Menurut Verma, 

(2016), bagian-bagian dari Leucaena seperti tunas muda, daun muda dan bijinya 

bisa digunakan sebagai sayuran dalam nutrisi manusia. 

Kecambah petai cina memiliki harga yang ekonomis dan prosesnya tidak 

terlalu lama. Menurut Suryanti et al., (2016) dalam penelitianya menyatakan 

bahwa kandungan kecambah petai cina sangat beragam, yaitu β-carotene, α-

tocopherol, dan antioksidan, dimana ketiga kandungan tersebut memiliki nilai 

persentase yang lebih tinggi pada proses perkecambahan yang lebih lama. Biji 

petai cina (Leucaena leucocephala) ini memiliki kandungan yang beragam 

jenisnya, diantaranya: asam amino esensial, dan protein 24,5-46% (Aderibigbe, 

Adetunji, & Odeniyi, 2011). Protein dari kecambah memiliki kadar lebih tinggi 

jika dibanding dengan awal biji yakni 119%, karena adanya sintesis protein 

selama perkecambahan berlangsung dan adanya proses hidrolisis sehingga asam 

amino esensial akan mengalami kenaikan (Laila, 2008). 

Kandungan protein dalam biji petai cina cukup besar. Menurut Anggrahini, 

(2007) perkecambahan dapat meningkatkan kandungan serat kasar dan protein, 

apabila perkecambahan dapat meningkatkan kandungan proteinnya maka 

kecambah petai cina dapat dijadikan alternatif konsumsi untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi. Protein memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh 
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makhluk hidup karena merupakan makronutrien dan memiliki fungsi salah 

satunya dalam metabolisme tubuh. Protein sangat diperlukan karena kekurangan 

protein dapat mengganggu sistem metabolisme yang ada didalam tubuh. Menurut 

Bakhtra, Rusdi, & Mardiah, (2016), Protein merupakan komponen terbesar setelah 

air, selain itu diperkirakan 50% berat kering sel yang terdapat pada daging dan 

jaringan hati. 

Menurut Laila (2008) dalam penelitianya menggunakan kecambah kedelai 

menyatakan bahwa umur sangat mempengaruhi kandungan protein yang ada 

didalamnya, dimana kandungan protein tertinggi dengan rerata 18,97% pada 

waktu perkecambahan 48 jam dan kandungan terendah dengan rerata 7,08% pada 

umur perkecambahan 80 jam, adapun penelitian lain dimana kecambah yang 

digunakan adalah kacang hijau. Menurut Martianingsih et al. (2016) dalam 

penelitiannya menggunakan 2 jenis kacang hijau kultivar 1 dan 2, kandungan 

rerata protein tertinggi pada kedua jenis kacang tersebut pada umur 

perkecambahan 24 jam dengan persentase 12,04% dan 13,20%, sedangkan yang 

terendah pada umur 96 jam dengan rerata sebesar 3,54% dan 4,14%.  

Waktu 24 jam merupakan proses dimana munculnya radikula serta naiknya 

tingkat respirasi pada biji, sedangkan pada waktu 48 jam biji sudah mulai 

mengalami penguraian bahan pangan seperti karbohidrat, protein yang akan 

ditranslokasi ke titik tumbuh dan radikula akan mengalami perpanjangan (Laila, 

2008). Perkecambahan awal terjadi proses seperti hidrolisis, sistesis protein, 

oksidasi, serta mobilitas protein, sehingga terjadi pengaktifan enzim untuk 

mendegradasi cadangan makanan yang terdapat pada biji, sehingga protein akan 

dirombak oleh enzim proteolitik menghasilkan campuran asam amino bebas, 

bersama dengan amida dari asam glutamate (Pertiwi, Aminah, & Nurhidajah, 

2013). Hidrolisis protein akan menghasilkan peptide sederhana yang digunakan 

untuk sintesis protein dan sebagai sumber energi (Kanetro, Noor, Sutardi, & 

Indrati, 2008). Perkecambahan akan terjadi penurunan kotiledon yang disebabkan 

penurunan glukosa selama perkecambahan dan protein dalam kecambah akan 

digunakan untuk pembentukan protein baru, sitoplasma, membran, ribosom, 

mitokondria, dan pembentukan amilase (Suarni & Patong, 2007). Kandungan 
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protein lambat laun akan mengalami penurunan sejalan dengan bertambah umur 

karena nitrogen (protein) digunakan dalam proses perkecambahan untuk 

membentuk struktur baru (Pertiwi et al., 2013).  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin meneliti tentang 

“Pengaruh Perbedaan Umur Perkecambahan Terhadap Kandungan Protein 

Kecambah Petai Cina (Leucaena Leucocephala) Sebagai Sumber Belajar 

Biologi SMA Kelas XI” dengan tujuan untuk mengetahui kandungan protein 

pada jenis polong-polongan yang lain dan mengetahui umur berapa kadar protein 

yang lebih besar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar Biologi bagi 

peserta didik SMA kelas XI. 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Adakah pengaruh umur perkecambahan terhadap kandungan protein 

kecambah petai cina (Leucaena leucocephala)? 

2) Bagaimana hasil penelitian pengaruh lama perkecambahan terhadap 

kandungan protein kecambah petai cina (Leucaena leucocephala) 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar Biologi SMA kelas XI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh umur perkecambahan terhadap kandungan protein 

kecambah petai cina (Leucaena leucocephala). 

2. Mengetahui hasil penelitian pengaruh lama perkecambahan terhadap 

kandungan protein kecambah petai cina (Leucaena leucocephala) 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar Biologi SMA kelas XI 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Secara Teoritis 

a. Sebagai sumber belajar bagi peserta didik mengenai studi proses 

perkecambahan dan kandungan protein yang ada di dalamnya. 

b. Sebagai sumber referensi dalam perkembangan ilmu pendidikan 

1.4.2 Secara Praktis 

a. Guru dan siswa: memberikan informasi tentang proses perkecambahan dan 

berkaitan dengan kandungan protein yang ada didalamnya berdasarkan waktu 

kecambah yang berbeda.  
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b. Masyarakat: memberikan informasi tentang pemanfaatan waktu yang 

diperlukan dalam proses perkecambahan dan mengetahui kandungan proteinya 

sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Peneliti : sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Kecambah yang digunakan adalah petai cina (Leucaena leucocephala).  

2. Benih petai cina (Leucaena leucocephala) ditempatkan di air suling dan 

dibiarkan menyerap air selama 2 hari. 

3. Benih akan diletakkan di wadah marang yang beralas daun pisang yang 

dibasahi dengan air dan diletakan suhu 25°C di ruang gelap 

4. Kelembaban relatif pada ruang adalah 90-95% 

5. Waktu yang diamati adalah 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan 4 hari. 

6. Kadar protein menggunakan metode Kjendal dengan satuan %. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Kecambah adalah tumbuhan kecil baru yang berasal dari biji kacang-

kacangan yang disemaikan (Anggrahini, 2007). 

2. Perkecambahan adalah rangkaian peristiwa penting sejak biji dalam masa 

dorman yang diawali dengan imbibisi kemudian biji akan pecah dan muncul 

akar sebagai tahap awal (Anggrahini, 2007). 

3. Protein adalah makromolekul yang tersusun dari bahan dasar asam amino 

yang berperan penting bagi tubuh makhluk hidup (Susanti & Hidayat, 2016). 

 

 


