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I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Pemanfaatan kerang di Indonesia dalam segi produksi setiap tahunnya 

mengalami peningkatan. Berdasarkan data produksi kerang dari tahun 2000 hingga 

tahun 2010 mengalami peningkatan 5,18% per tahun. Komoditas kerang dari hasil 

produksinya mampu menghasilkan limbah berupa cangkang yang pemanfaatannya 

belum baik (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011). Salah satu alternatif 

untuk menangani limbah cangkang kerang ini adalah dengan memanfaatkan limbah 

cangkang kerang untuk dijadikan produk yang bermanfaat, atau yang dikenal 

dengan waste to product. Pemanfaatan cangkang kerang simping memliki peluang 

untuk dikembangkan. Menurut Agustini et al., (2011) cangkang kerang simping 

dapat diproduksi menjadi produk pangan yang kaya kalsium. 

Cangkang kerang tersusun atas kalsium karbonat yang terdiri dari kalsit dan 

aragonit (John et al., 1972). Kalsium sebagai sumber pembentukkan tulang didalam 

tubuh umumnya tersedia dalam bentuk mikro kalsium. Ukuran partikel kalsium 

sangat mempengaruhi terhadap besarnya penyerapan kedalam tubuh. Para peneliti 

telah melakukan inovasi baru yaitu dengan memodifikasi bentuk fisik kalsium 

menjadi bentuk ukuran nano. Teknologi nano dapat menciptakan suatu kalsium 

dengan ukuran yang sangat kecil (10-1000 nm) yang kedepannya diharapkan 

mampu mempermudah proses penyerapan dan membantu mencukupi kebutuhan 

sehari-hari (Suptijah et al., 2012).  
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Nanokalsium yang diperoleh dari suatu bahan tentunya harus memiliki 

kualitas dan standart yang baik agar fungsinya mampu bekerja secara optimal. 

Menurut Suptijah (2012) nanokalsium mempunyai ukuran yang sangat kecil yaitu 

10-9 m agar mudah terabsorpsi kedalam tubuh. Nano kalsium harus memiliki derajat 

putih yang tinggi. Derajat putih pada nano kalsium sangat bermanfaat dalam 

komersialisasi produk, semakin tinggi angka derajat putih yang dihasilkan maka 

kualitas produk yang dihasilkan juga semakin baik (Togari 1979). Syarat lain yang 

mempengaruhi kualitas nano kalsium adalah rendemen sebagai parameter untuk 

mengetahui efektivitas dan nilai ekonomis suatu produk, semakin tinggi angka 

rendemen yang dihasilkan maka semakin baik nilai ekonomis dan nilai efektifitas 

produk tersebut (Lekahena, 2014). Morfologi kalsium yang dihasilkan memiliki 

beberapa ciri bentuk. Menurut Saksono et al., (2007), bentuk kristal kalsium 

terdapat 3 bentuk kristal, yaitu: kalsit, aragonite dan vaterit 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani dan Syahputra 

(2017) tentang isolasi dan karakterisasi nano kalsium dari cangkang kerang tiram 

dengan metode kalsinasi menghasilkan rendemen dari nano kalsium sebesar 

57,06%, kadar kalsium dari nano kalsium sebanyak 56,77%, dan ukuran nano 

kalsium 75-100 nm. Morfologi nanokalsium yang diperoleh terdiri dari bentuk dan 

ukuran partikel yang homogen dengan bentuk kristal jenis vaterit dan sedikit 

aragonit. Kemudian pada penelitian Khoerunnisa (2011) tentang isolasi dan 

karakterisasi nano kalsium dari cangkang kerang kijing dengan metode presipitasi 

dihasilkan data rendemen sebanyak 8,53%, kadar kalsium 89,89%, ukuran 

nanokalsium 120-573 nm dan derajat putih sebesar 69,79% (skala 100%). 

Morfologi nanokalsium yang dihasilkan dari cangkang kijing lokal yang diperoleh 
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memiliki bentuk seperti kumpulan jarum yang lebih teratur atau jenis aragonit. Dari 

penelitian yang telah dilakukan tersebut terdapat perbedaan karakteristik fiskokimia 

nanokalsium hasil dari metode kalsinasi dan presipitasi. Pada metode kalsinasi 

didapatkan hasil yang lebih optimal pada parameter rendemen dan ukuran nano 

kalsium. Sedangkan pada metode presipitasi diperoleh hasil yang lebih baik pada 

parameter kadar kalsium. 

Cangkang simping memiliki cangkang yang berwarna putih, berbentuk pipih 

dan tipis serta mudah diubah menjadi bentuk serbuk atau tepung (Agustini et al., 

2011). Sehingga dapat diolah lebih lanjut menjadi serbuk kalsium. Untuk 

memperoleh nano kalsium dari cangkang kerang simping dengan karakter 

fisikokimia yang berkualitas, perlu adanya metode yang sesuai. Berdasarkan uraian 

di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui metode yang sesuai 

dalam pembuatan nano kalsium cangkang kerang simping berdasarakan analisis 

karakteristik fisikokimia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah metode apa yang dapat 

menghasilkan nano kalsium terbaik dari cangkang kerang simping dan bagaimana 

karakteristik fisikokimianya.  
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1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang dapat 

menghasilkan nano kalsium terbaik dari cangkang kerang simping dan mengetahui 

karakteristik fisikokimianya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada 

pembaca tentang metode yang sesuai dalam pembuatan nano kalsium dari cangkang 

kerang simping berdasarkan analisis karakteristik fisikokimia. 


