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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Deskripsi Kerang Totok (Geloina sp.) 

Jenis kerang familia Corbiculidae terbagi menjadi 3 jenis yaitu Polymesoda 

erosa, Polymesoda ekspansa, dan Polymesoda bengalensi. Ketiga jenis kerang 

tersebut banyak dijumpai di daerah Indo-Pasifik (Morton, 1984). Secara umum, 

jenis Polymesoda erosa disebut juga sebagai (Geloina erosa) atau (Geloina sp.) 

(Uswatul dkk., 2014). Geloina sp. di wilayah Kabupaten Cilacap di Desa 

Bulupayung kecamatan Kesugihan dikenal dengan nama lokal sebutan masyarakat 

sekitar yaitu kerang Totok. Semua jenis kerang-kerangan termasuk kerang Totok 

(Geloina sp.) memiliki bagian morfologi yang khas yaitu sepasang cangkang 

(disebut juga cangkok atau katup). Organ yang dimiliki hanya ginjal, jantung, 

mulut, dan anus. Morton (1976) menyebutkan bahwa kerang Totok (Geloina sp.) 

dapat bergerak dengan “kaki” yang bentuknya berupa organ pipih yang 

dikeluarkan dari cangkang sewaktu-waktu atau dengan membuka tutup cangkang 

secara mengejut, dan sistem sirkulasinya terbuka karena tidak memiliki pembuluh 

darah, serta pasokan oksigen berasal dari darah yang sangat cair yang kaya nutrisi 

dan oksigen yang menyelubungi organ-organnya. 

Kerang Totok (Geloina sp.) merupakan salah satu jenis kerang yang hidup 

dengan cara membenamkan diri di dalam substratnya yang berlumpur dan 

berpasir. Kerang Totok (Geloina sp.) seperti yang telah dijelaskan mempunyai 

sepasang cangkang untuk melindungi tubuhnya yang lunak, serta tidak memiliki 

1 
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mulut untuk menguyah makanan, tetapi mempunyai dua sifon untuk mendapatkan 

makanan dan mengeluarkan sisa makanan (Dwiono, 2003). Kerang Totok 

(Geloina sp.) juga merupakan kerang yang mempunyai karakteristik sebagai 

hewan budidaya laut. Hal ini disebabkan kerang Totok (Geloina sp.) memiliki 

sifat adaptatif yang tinggi dan mampu bertahan hidup terhadap perubahan 

lingkungan yang ekstrim (Morton, 1976). 

 

2.1.1 Karakteristik Kerang Totok (Geloina sp.) 

Kerang Totok (Geloina sp.) memiliki cangkang berbentuk triangular atau 

segitiga ke arah oval. Permukaan bagian luar berupa cangkang dengan garis 

melingkar yang menunjukkan garis pertumbuhan. Paduan warna cangkang adalah 

kuning kehijauan agak gelap yang mengkilap (Arbanto, 2003). 

Menurut Romimohtarto & Sri Juwana (2001), cangkang kerang secara 

morfologi terdiri atas 3 lapisan dari arah luar ke arah dalam yaitu : 

a. Periostracum, lapisan paling luar yang berfungsi melindungi bagian tubuh 

yang ada di dalamnya terbuat dari bahan tanduk yang disebut Cocchiolin. 

b. Prismatic, lapisan bagian tengah yang tersusun dari kristal-kristal kalsium 

karbonat (zat kapur yang berbentuk prisma). 

c. Lapisan nacreas, lapisan paling dalam yang juga tersusun dari kristal-kristal 

kalsium karbonat tetapi susunannya lebih rapat, dibentuk oleh selaput mantel 

dalam bentuk lapisan yang tipis. Lapisan tipis ini yang membuat cangkang 

menebal seiring pertambahan umur. 
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Berikut adalah lapisan cangkang kerang Totok (Geloina sp.) dari arah luar ke 

arah dalam (Gambar 2.1) yang diambil dari hasil tangkapan masyarakat Desa 

Bulupayung di sungai Serayu:  

 

 

Gambar 2.1 Morfologi Cangkang Kerang Totok (Geloina sp.) (Satria, 2015). 

 

Kerang Totok (Geloina sp.) memiliki cangkang yang sangat keras berfungsi 

untuk melindungi bagian tubuh dalamnya yang lunak. Bagian cangkang ini 

bertekstur tebal di bagian dorsal dan tipis di bagian ventral. Pada bagian dorsal 

yang bertekstur tebal terdapat: (a) gigi sendi yang berfungsi meluruskan kedua 

katup serta sebagai poros ketika katup akan membuka atau menutup, b) ligamen 

sendi yang terdapat diantara kedua katup dan berfungsi menyatukan katup di 

bagian dorsal dan memisahkan katup di bagian ventral, dan (c) umbo, bagian 

tertua dari cangkang terletak di gabungan engsel (Soemarjati & Wisnu, 1990). 

Periostracum 

Prismatic Nacreas 
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Engsel cangkang dibentuk oleh jaringan ikat yang disebut ligamentum. Kedua 

cangkang dapat membuka dan menutup, karena adanya otot adduktor dan 

retraktor yang letaknya di bagian anterior dan di bagian posterior. Menurut 

Soemadji (1996), secara morfologi cangkang berfungsi untuk melindungi organ 

tubuh bagian dalam yang lunak dari serangan predator dan faktor lingkungan yang 

lain.  

Menurut Arbanto (2003), struktur anatomi tubuh bagian dalam dari kerang 

Totok (Geloina sp.) terdiri atas: 

1. Organ-organ dalam (visceral) yang melekat pada bagian cangkang di bagian 

dorsal. 

2. Kaki yang berotot. 

3. Dua buah insang. 

4. Lobus mantel, merupakan suatu jaringan tipis yang menempel pada bagian 

cangkang. Pada bagian posterior terdapat dua buah tabung pendek tempat 

masuk dan keluarnya aliran air yaitu incurrent siphon sebelah ventral, dan 

excurrent siphon sebelah dorsal (Gambar 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2 Anatomi Tubuh Kerang Totok (Geloina sp.) (Arbanto, 2003). 
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Distribusi pada sebagian besar kerang dipengaruhi oleh fase kehidupannya. 

Terdapat beberapa faktor yang menentukan penyebaran kerang di alam terutama 

faktor lingkungan dan ketersediaan makanan. Kerang Totok (Geloina sp.) dewasa 

lebih menyukai substrat dengan tekstur lumpur berpasir untuk kebutuhan dalam 

berkembang biak, sedangkan kerang Totok (Geloina sp.) yang berusia muda lebih 

memilih substrat dengan prosentase pasir yang lebih banyak karena mampu 

menyediakan oksigen dalam jumlah yang cukup (Uswatul dkk., 2014).  

Odum (1993) mengemukakan penyebaran atau distribusi kerang Totok 

(Geloina sp.) dapat terjadi jika persaingan atau kompetisi antar individu yang 

tinggi, sehingga mendorong adanya pembagian ruang penyebaran yang merata 

dan seragam. Kompetisi merupakan faktor untuk mempertahankan ekspansi yang 

terbatas, meskipun faktor fisik dan biologis di dalam lingkungan telah diketahui 

berpengaruh langsung dan dapat menyebabkan berkurangnya jumlah individu 

kerang Totok (Geloina sp.) dalam populasi (Suryono, 2012). 

Pada umumnya kerang bernafas dengan menggunakan insang yang 

mempunyai rambut-rambut getar yang menimbulkan arus yang mengalir masuk 

ke dalam rongga mantelnya. Jenis kerang yang hidup membenamkan diri di dalam 

substrat yang berlumpur dan berpasir seperti kerang Totok (Geloina sp.) 

mempunyai tabung yang disebut sifon (siphon). Sifon terdiri dari incurrent siphon 

yang berfungsi sebagai tempat masuknya aliran air, dan excurrent siphon yang 

berfungsi sebagai tempat keluarnya aliran air. Semakin dalam kerang 

membenamkan diri, semakin panjang sifon yang diulurkan (Nontji, 1993). 
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Menurut Soemarjati & Wisnu (1990), pada umumnya kerang memperoleh 

makan dengan cara filter feeder dengan menyaring partikel-partikel maupun 

organisme-organisme kecil seperti plankton yang terdapat dalam air. Kerang tidak 

mempunyai radula (lidah yang bergerigi untuk melumat makanan) seperti pada 

Filum Gastropoda. Makanan masuk ke dalam tubuh bersama-sama dengan aliran 

air melalui lubang incurrent siphon dengan bantuan labial polpus yang terletak di 

sekitar mulut. Soemadji (1996) melanjutkan dari Soemarjati & Wisnu (1990) 

bahwa makanan tersebut akan diteruskan ke dalam esofagus lalu masuk ke 

lambung, makanan akan dicerna sampai menjadi bentuk yang paling sederhana 

dengan bantuan enzim-enzim pencernaan sehingga siap untuk diserap. Penyerapan 

makanan terjadi di dalam usus. Sisa-sisa pencernaan tersebut akan dikeluarkan 

melalui anus bersama aliran air melalui excurrent siphon. 

Kerang Totok (Geloina sp.) memiliki organ reproduksi terpisah dan dapat 

dibedakan secara jelas. Beberapa jenis kerang ada yang bersifat hermaprodit yaitu 

memiliki gonad (alat reproduksi pada kerang) yang berfungsi sebagai ovarium 

dan testis pada saat yang bersamaan. Menurut Barnes & Hoghes (1988) pemijahan 

biasanya dilakukan secara eksternal, pada saat terjadi pemijahan, ovum atau sel 

telur dan sperma dilepas ke air dan terjadi fertilisasi yang berkembang menjadi 

zigot, yang selanjutnya berkembang menjadi larva trochopore bersilia dan 

kemudian menjadi larva veliger yang bersifat planktonik. Pada fase planktonik 

terjadi tingkat kematian yang tinggi, hal ini diakibatkan adanya pemangsaan oleh 

predator. Larva-larva tersebut kemudian tenggelam kedasar perairan menjadi 

kerang muda dan menetap pada substrat sampai dewasa. Pada waktu perairan 
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surut, kerang Totok (Geloina sp.) dapat dilihat membenamkan diri ke dalam 

substrat pasir berlumpur di dasar perairan.  

Kerang Totok (Geloina sp.) selalu mengalami proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang terjadi setiap waktunya, diantaranya adalah terjadi 

pertambahan panjang, lebar, berat, dan tebal cangkang, serta pertambahan berat 

tubuh dan volume tubuh bagian dalam. Widhowati dkk. (2005) menyebutkan pola 

pertumbuhan dapat terjadi secara isometrik yang menunjukkan pertambahan 

panjang cangkang sebanding dengan pertambahan berat tubuh, dan pola 

pertumbuhan secara allometrik negatif yaitu pertambahan panjang cangkang lebih 

cepat dari pada pertambahan berat tubuh. Disamping itu terjadi petumbuhan 

secara allometrik positif yang menunjukkan pertambahan berat tubuh lebih cepat 

dari pertambahan panjang cangkang.  

Widhowati dkk. (2006) menambahkan bahwa pertambahan panjang 

cangkang kerang Totok (Geloina sp.) sangat cepat terjadi pada individu yang 

masih dalam fase usia muda, cangkang kerang Totok (Geloina sp.) yang masih 

dalam fase muda sangat tipis, sehingga memudahkan proses pertambahan panjang 

yang cepat. Pada fase ini upaya penyempurnaan pertambahan panjang dan 

ketebalan cangkang lebih diutamakan agar fase pertumbuhan tubuhnya dapat 

berlangsung dengan baik. Setyobudiandi (2004) menyebutkan kerang Totok 

(Geloina sp.) jenis betina lebih cepat mencapai panjang maksimal dibandingkan 

dengan kerang Totok (Geloina sp.) jenis jantan. Pada umur dewasa ukuran 

pertambahan panjang cangkang akan semakin lambat disebabkan faktor umur 

kerang yang sudah tua dan telah mencapai panjang cangkang yang maksimal.  
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2.1.2 Klasifikasi Kerang Totok (Geloina sp.) 

Kerang Totok (Geloina sp.) merupakan kerang yang masuk dalam Kelas 

Bivalvia karena mempunyai sepasang tangkup atau cangkang. Kelas Bivalvia 

disebut juga Kelas Pelecypoda karena mempunyai kaki berbentuk kapak atau 

Kelas Lamelabranchia karena mempunyai insang yang tipis dan berlapis 

(Soemarjati & Wisnu, 1990). Klasifikasi kerang Totok (Geloina sp.) menurut 

Morton (1976) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Eulamelabranchia 

Superfamilia : Sphaeroidea 

Familia : Corbiculidae 

Genus  : Geloina 

Species : Geloina sp. (lokal: Totok) 

 

2.2 Potensi dalam Pemanfaatan Daging dan Cangkang Kerang 

Potensi sumberdaya kerang-kerangan di Indonesia mempunyai nilai 

ekonomi yang cukup tinggi dengan total nilai ekonomis pada tahun 2007 

mencapai Rp. 1,86 trilyun dan perkembangan produksi dalam kurun waktu dari 

tahun 2005 sampai 2007 mengalami peningkatan yaitu dari 144.634 ton pada 

tahun 2005 menjadi 171.595 ton pada tahun 2007 atau meningkat sebesar 18,64%. 

(Bengen, 2009).  
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Kerang Totok (Geloina sp.) merupakan salah satu jenis kerang yang bernilai 

ekonomi dan sangat potensial untuk dikembangkan karena memiliki nilai gizi 

yang sangat tinggi (Bengen, 2009). Kerang Totok (Geloina sp.) merupakan salah 

satu jenis kerang yang terdapat di wilayah Kabupaten Cilacap. Kerang Totok 

(Geloina sp.) dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai bahan pangan, selain itu 

masyarakat juga memanfaatkan kerang Totok (Geloina sp.) untuk menambah 

hasil pendapatan ekonomi mereka, dengan menjual hasil tangkapan kerang Totok 

(Geloina sp.) yang diperoleh. Dwiono (2003) mengemukakan bahwa kandungan 

gizi kerang antara lain: protein sebesar 7,06%-16,87%, lemak sebesar 0,40%-

2,47%, karbohidrat sebesar 2,36%-4,95%, serta energi sebesar 69-88 kkal/100 

gram daging kerang. 

Menurut Agustini dkk. (2011) kandungan protein yang terkandung pada 

kerang sekitar 25,5 gr/100 gr, asam amino dengan jumlah paling tinggi tiap 100 

gramnya adalah glutamate 3474 mg, aspartat 2464 mg, lysine 1909 mg, arginin 

1864 mg dan leusin 1798 mg, lebih lanjut disebutkan bahwa kerang juga 

mengandung vitamin B12 yang tinggi sekitar 98.9 mg/100 mg, serta kandungan 

omega-3 (396 mg /100 gr) dan omega-6 (32 mg /100 gr). Yudiati (2002) 

mengemukakan, kandungan gizi pada daging dan gonad kerang Simping 

(Amusium pleuronectes) yaitu otot (protein 72,4%, karbohidrat 12,1%, dan lemak 

6,1%), dan gonad (protein 61,6%, karbohidrat 19,5%, dan lemak 10,8%). Syahfril 

dkk. (2004) menyebutkan bahwa kandungan proksimat dari kerang Jago (Anadara 

Inaequivalvis) yaitu protein sebesar 13,22%, lemak sebesar 3,02%, karbohidrat 

sebesar 3,77%, dan mineral sebesar 3,04%.  
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Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memanfaatkan kandungan nutrisi 

dalam daging kerang terutama unsur mineral yang cukup tinggi. Potensi kerang 

yang berlimpah jika dapat dioptimalkan dengan penanganan yang serius dapat 

menjadikan pendapatan ekonomi yang sangat menjanjikan dalam waktu yang 

panjang. Porsepwandi (1998) menyebutkan nilai tambah (add value) dapat lebih 

dioptimalkan dengan sektor budidaya karena untuk budidaya kerang cukup mudah 

dan tidak terlalu membutuhkan modal yang besar serta dapat dipanen setelah 

berumur 6-7 bulan dengan hasil panen kerang per-hektar setiap tahun dapat 

mencapai 200-300 ton kerang utuh atau sekitar 60-100 ton daging kerang.  

Selain daging kerang, upaya dalam pemanfaatan kandungan nutrisi yang 

terkandung pada kerang juga dilakukan dengan memanfaatkan nilai nutrisi pada 

cangkang kerang terutama mineral. Para peternak itik atau mentok di Desa 

Bulupayung biasanya memenuhi kebutuhan sumber mineral pada ransum (pakan 

unggas) dengan menambahkan asupan keong yang dicampur pada ransum. Akan 

tetapi, ketersediaan asupan keong ini terbatas, karena pertumbuhan populasi 

keong tidak bisa mengimbangi kebutuhan mineral pada itik atau mentok yang 

harus terpenuhi setiap harinya. Salah satu upaya untuk mengimbangi kebutuhan 

mineral pada itik dan mentok dengan menambahkan sumber mineral lain yang 

lebih tinggi. Setyaningrum dkk. (2009) menyebutkan bahwa pemberian tepung 

cangkang kerang sebagai sumber mineral alami lebih efektif serta dapat 

meningkatkan kualitas kerabang telur dibandingkan sumber mineral lain, selain 

itu lebih bernilai ekonomis dan mudah didapatkan. 
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Mu’minah (2008) mengemukakan bahwa salah satu senyawa yang dapat 

digunakan sebagai koagulan alami dalam proses penjernihan air yaitu senyawa 

kitosan yang berasal dari bahan organik seperti cangkang kerang. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa kitosan sebagai koagulan alami lebih efektif dan efisien 

dibandingkan dengan koagulan sintetik, hal ini terlihat dengan berkurangnya 

kekeruhan air meskipun dengan penambahan kitosan yang rendah. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, kandungan kitosan yang terkandung pada cangkang kerang 

memiliki peluang yang sangat baik sebagai koagulan alami dalam membantu 

proses penjernihan air di kolam atau tambak-tambak para peternak ikan di Desa 

Bulupayung. 

Upaya dalam pemanfaatan kandungan nutrisi di dalam cangkang kerang pada 

kurun waktu beberapa tahun belakangan ini telah merambah sebagai bahan 

tambahan dalam pembuatan produk bahan pangan yang kaya mineral alami. 

Agustini dkk. (2011) menyebutkan penambahan sumber kalsium alami dari 

cangkang kerang pada pembuatan biskuit dapat meningkatkan nilai gizi biskuit 

dibandingkan dengan biskuit komersial pada umumnya. Pada penelitian Fitria 

(2012) menyebutkan pemanfaatan cangkang kerang yang dibuat menjadi tepung 

kalsium alami dapat diaplikasikan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan 

kerupuk dengan kalsium yang dapat diserap oleh tubuh adalah 156.77 mg/100g, 

angka tersebut lebih besar dibandingkan kerupuk biasa yang hanya dapat diserap 

oleh tubuh sebesar 4.90 mg/100g  

Rohadi dkk. (2010) mengemukakan, dalam mengatasi masalah kekurangan 

kalsium dan fosfor pada tubuh dapat diupayakan dengan memanfaatkan tepung 
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cangkang kerang sebagai bahan tambahan dalam pembuatan susu bubuk, hal ini 

dapat meningkatkan kadar kalsium dan fosfor pada susu bubuk masing-masing 

740 mg dan 20-40 mg per-saji. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mengkonsumsi susu 

dengan formulasi cangkang kerang hanya memerlukan satu gelas susu tiap 

harinya untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan fosfor pada tubuh, sedangkan 

pada susu komersial lainnya harus membutuhkan minimal 2-4 gelas susu untuk 

memenuhi kebutuhan kalsium dan fosfor pada tubuh kita. 

 

2.3 Penelitian yang Relevan  

Penelitian ini mengacu pada hasil-hasil penelitian lain yang telah dilakukan. 

Beberapa penelitian mengenai analisis kadar unsur dan senyawa kimia pada 

cangkang kerang dilakukan pada jenis, habitat, dan kandungan unsur maupun 

senyawa kimia, serta tujuan penelitian yang berbeda.  

Hasil penelitian Agustini dkk. 2011) menjelaskan bahwa cangkang kerang 

Simping (Amusium sp.) mengandung mineral sebesar 83,56%. Mineral tersebut 

terdiri dari kalsium sebesar 17,23% dan kandungan fosfor sebesar 0,79%. Kadar 

protein sebesar 11,20% dan kandungan lemak sebesar 2,44%. Kadar air yang 

dihasilkan sebesar 2,20% 

Meisji (2012) mengemukakan bahwa kandungan mineral dari cangkang 

kerang adalah sebesar 46,5 %, penambahan cangkang kerang dalam bentuk grit 

(tepung) pada ransum unggas berpengaruh pada kualitas kerabang dan kuning 

telur. Hasil penelitian Sinardi & Suprihanto (2013) menjelaskan bahwa cangkang 

kerang hijau (Mytulus virdis) mengandung senyawa kitosan. Senyawa kitosan 
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merupakan senyawa turunan dari kitin yang diperoleh dari proses deasetilasi. 

Kitosan merupakan polisakarida terbanyak setelah selulosa yang dapat ditemukan 

pada cangkang invertebrata, salah satunya cangkang kerang. Kandungan kitosan 

pada cangkang kerang hijau (Mytulus virdis) sebesar 14%-35%, sementara 

menurut Sulistiyoningrum dkk. (2013), kandungan kitosan yang dapat diperoleh 

pada grit cangkang kerang simping (Amusium sp.) seberat 159 gram mencapai 

14%-15%. 

Hasil penelitian Shinta (2009) menyebutkan bahwa cangkang kerang Darah 

(Anadara granosa) mengandung kalsium oksida (CaO) dan magnesium oksida 

(MgO) masing-masing sebesar 66,70% dan 22,28%. Senyawa-senyawa kimia 

tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam pembuatan beton 

agar lebih reaktif. 
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