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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Limbah cangkang dari hewan crustacean seperti udang merupakan salah 

satu bahan baku yang digunakan industri dalam proses produksi kitin dan produk 

turunannya, kitosan dan glukosamin (Tokatli dan Demirdoven, 2017). Kitin pada 

cangkang udang berikatan dengan komponen lain seperti mineral dan protein, 

membentuk suatu jaringan matriks yang keras dan padat untuk melindungi bagian 

tubuh udang yang lunak (Rahayu dan Purnavita, 2007; Pratiwi et al., 2015). 

Kitin dan kitosan dengan fungsi sebagai bahan pengemulsi dan penstabil 

memiliki penggunaan yang luas di bidang industri seperti industri pangan, 

biokimia, kertas, pertanian, tekstil, kesehatan, serta dapat digunakan sebagai 

senyawa pengikat logam berat (Marganof, 2003). Monomer penyusun kitin berupa 

N-asetilglukosamin juga diketahui memiliki peran penting di dunia kesehatan 

karena dapat berfungsi sebagai pelumas pada sendi tulang serta dapat mengatasi 

masalah rematik (Hanafi et al., 2000). Glukosamin berperan dalam proses 

perbaikan fungsi persendian karena dapat merangsang sel-sel pada tulang rawan 

untuk mensintesis makromolekul berupa proteoglikan dan kolagen (Utami et al., 

2012). 

Produksi kitin dan glukosamin dari cangkang udang dapat dilakukan 

dengan metode kimiawi menggunakan pelarut asam dan basa kuat. Permasalahan 

yang timbul pada proses produksi senyawa tersebut adalah penggunaan asam pekat 
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yang berlebih sehingga menimbulkan jenis limbah beracun dan tidak ramah 

lingkungan (Chen et al., 2010). Produksi glukosamin menggunakan pelarut kimia 

memerlukan perlakuan panas dalam jangka waktu tertentu (Hardoko et al., 2018), 

sehingga proses produksi memerlukan energi yang cukup besar. Metode lain yang 

diduga dapat menjadi alternatif dalam mengatasi masalah limbah kimia yang 

dihasilkan adalah metode produksi menggunakan fungi, fermentasi mikrobial dan 

hidrolisis secara enzimatis (Kandra et al., 2012; Liu et al., 2013). 

Fermentasi menggunakan mikroorganisme merupakan metode yang tidak 

menghasilkan limbah karena mikroorganisme bekerja langsung dalam 

memecahkan cangkang udang sebagai substrat menjadi polimer dan monomer 

penyusunnya. Proses fermentasi umumnya menggunakan waktu inkubasi selama 

satu hingga tujuh hari, bergantung pada jenis mikroorganisme yang digunakan 

(Wang et al., 2012; Liu et al., 2013; Din, 2019). Beberapa peneliti menaruh 

perhatian terhadap metode hidrolisis enzimatis karena waktu yang dibutuhkan 

lebih singkat dan proses berjalan dengan lebih efisien. Enzim bekerja dengan cepat 

dan tepat dalam memecah substrat, akan tetapi sifat kerjanya yang spesifik 

menyebabkan enzim sulit diaktivasi, bersifat tidak stabil dan ditemukan di pasaran 

dengan harga yang tinggi (Cheba et al., 2016). 

Mahalnya harga enzim di pasaran menuntun ke arah produksi enzim dari 

beberapa mikroorganisme yang memiliki daya kitinolitik. Daya kitinolitik dari 

suatu mikroorganisme dilihat dari produktivitas dalam mengeluarkan enzim 

pemecah kitin atau disebut sebagai kitinase. Mikroorganisme seperti Aeromonas 

sp., Bacillus sp., Pseudomonas dan Vibrio merupakan beberapa kelompok 
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mikroorganisme yang diketahui dapat menghasilkan enzim kitinase untuk 

memecah kitin menjadi monomer glukosamin (Pratiwi et al., 2015). Penelitian 

yang sebelumnya telah dilakukan menunjukkan keberadaan beberapa bakteri 

dengan daya kitinolitik tinggi. Providencia stuartii, Bacillus sp., Salmonella 

enterica, dan Bordetella trematum merupakan beberapa bakteri yang berhasil 

diisolasi dari cangkang udang windu (Penaeus monodon) yang telah dibusukkan 

(Hardoko et al., 2020). Bakteri-bakteri tersebut merupakan bakteri patogen yang 

umumnya membawa dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. 

Produksi N-asetilglukosamin menggunakan metode hidrolisis enzimatis 

telah dilakukan dalam sejumlah penelitian, seperti pada penelitian Pengalila (2019) 

menggunakan enzim kitinase ekstraseluler kasar dari Mucor circinelloides dan 

Puspasari (2018) menggunakan enzim kitinase intraseluler kasar dari Providencia 

stuartii. Penggunaan bakteri Salmonella enterica telah dilakukan dalam produksi 

N-asetilglukosamin menggunakan metode fermentasi dengan bantuan Providencia 

stuartii pada penelitian Din (2019), namun penggunaan enzim kitinase 

ekstraseluler kasar dan semi murni dari Salmonella enterica pada proses produksi 

N-asetilglukosamin masih belum diteliti. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Hidrolisis enzimatis dapat dilakukan untuk produksi N-asetilglukosamin 

dari kitin, namun tantangan dalam penggunaan metode ini adalah stabilitas enzim 

yang rendah, sulit di aktivasi, dan harga enzim komersil yang mahal di pasaran. 

Salmonella enterica merupakan salah satu bakteri kitinolitik yang diketahui dapat 

menghidrolisis kitin menjadi N-asetilglukosamin. Setiap mikroorganisme 
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kitinolitik dapat menghasilkan enzim kitinase yang berbeda, sehingga penanganan 

yang tepat perlu diberikan untuk memperoleh hasil yang optimal. Kondisi 

optimum, lama inkubasi, rasio enzim dan substrat yang digunakan serta dampak 

proses purifikasi bagi enzim kitinase ekstraseluler dari bakteri Salmonella enterica 

masih belum diketahui, sehingga penelitian mengenai topik karakterisasi enzim 

kitinase dari bakteri Salmonella enterica perlu dilakukan. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian terbagi ke dalam dua bagian, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui proses 

produksi N-asetilglukosamin menggunakan kitin dari tepung cangkang udang 

vaname dengan bantuan enzim kitinase ekstraseluler dari bakteri Salmonella 

enterica. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian dibagi ke dalam tiga tujuan, yaitu: 

1. Menentukan pH dan suhu optimum bagi enzim kitinase ekstraseluler 

kasar dan semi murni dalam menghidrolisis kitin dari cangkang udang 

vaname 

2. Memperoleh rasio antara enzim dan substrat terbaik untuk 

memproduksi N-asetilglukosamin dari kitin dengan bantuan enzim 
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kitinase ekstraseluler kasar dan semi murni dari bakteri Salmonella 

enterica 

3. Memperoleh lama inkubasi terbaik untuk memproduksi N-

asetilglukosamin dari kitin dengan bantuan bantuan enzim kitinase 

ekstraseluler kasar dan semi murni bakteri Salmonella enterica 

  


