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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara pengekspor udang terbesar di Asia Tenggara 

dengan volume produksi udang total berdasarkan data Kementerian dan Kelautan 

Perikanan (2017) sebanyak 592.219 ton pada tahun 2014 dan terus meningkat setiap 

tahunnya. Total volume udang ekspor mencapai 141.042 ton atau sebanyak 24% 

dari total produksi dalam negeri. Dua komoditas udang ekspor utama di Indonesia 

adalah spesies udang windu dan udang vaname. Pada tahun 2014, produksi udang 

windu adalah sebanyak 126.595 ton atau sekitar 21% dari total udang yang 

diproduksi di Indonesia.  

Udang diekspor dalam bentuk tanpa kepala (headless) dan dikupas (peeled) 

sehingga bagian kepala dan kulit udang menjadi limbah pabrik udang ekspor yang 

mencangkup 25-50% dari seluruh bagian udang (Dompeipen, et al., 2016; Ditjen 

PDSPKP, 2015). Berdasarkan data Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BPKP) 

dalam Ditjen PDSPKP (2015), wilayah Jabotabek menghasilkan limbah kulit udang 

kering sebanyak 100 ton atau setara dengan 13 ton kitin (15-20%) (Paul, et al. 

2015). Limbah tersebut biasanya hanya digunakan sebagai pakan hewan dan 

sebagian besar dibuang ke laut sehingga menjadi penyebab utama pencemaran 

pantai dan perairan (Arbia, et al., 2013). Kitin yang memiliki tekstur keras tidak 

mudah dihancurkan begitu saja dan tidak larut dalam air. Hasilnya limbah tersebut 

seringkali dimusnahkan dengan dibakar atau ditimbun dalam tanah menyebabkan 
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pencemaran tanah, udara, dan polusi (Herdyastuti, et al., 2009). Keadaan tersebut 

menyebabkan Indonesia berpeluang menjadi produsen kitin dunia sekaligus 

memanfaatkan sampah organik yang menjadi beban lingkungan. 

Aplikasi komersil dari kitin yang sedang marak dikembangkan adalah 

produksi glukosamin yang diperoleh melalui depolimerisasi kitin. Glukosamin 

merupakan konstituen proteoglikan penyusun kartilago pada berbagai persendian, 

cairan pelapis sendi, dan komponen jaringan ikat manusia. McColl (2004), 

Reginster, et al. (2012), dan Einbu (2007) menyatakan konsumsi glukosamin secara 

rutin memiliki efek yang signifikan dalam mengurangi rasa sakit dan laju destruksi 

dari para penderita osteoarthritis. Glukosamin terbukti secara positif dapat menjadi 

alternatif untuk memperlambat serta mencegah kerusakan lapisan kartilago tubuh 

dan bagi para pasien osteoarthritis. Menurut Einbu (2007), 90% produksi 

glukosamin di Amerika diimpor dari negara China. Permintaan glukosamin di 

dunia akan terus meningkat dan dapat menjadi peluang bagi negara produsen hewan 

laut, khususnya krustasea. 

Depolimerisasi kitin dalam memproduksi glukosamin dilakukan melalui 

hidrolisis ikatan glikosida kitin agar dapat membebaskan unit-unit monomer 

glukosamin. Produksi glukosamin yang paling umum dilakukan adalah dengan 

melakukan hidrolisis kitin secara kimiawi menggunakan perlakuan asam kuat yang 

menghasilkan glukosamin sulfat dan glukosamin hidroklorida. Perlakuan kimiawi 

dalam proses produksi kitin hingga glukosamin menimbulkan berbagai dampak 

negatif, baik terhadap lingkungan maupun karakteristik fisikokimia kitin itu sendiri 

(Arbia, et al., 2013; Percot, et al.,2003).  
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Perlakuan kimia merupakan metode yang memerlukan energi cukup besar 

dan menjadi sumber polusi bagi lingkungan, yakni limbah asam dan basa kuat yang 

sulit dinetralisasi memerlukan penanganan detoksifikasi yang seringkali tidak 

dilakukan dan membutuhkan biaya tambahan. Selain itu, penerimaan produk 

glukosamin non-kimiawi lebih baik, berdasarkan pernyataan Einbu (2007), Jepang 

menerima N-asetilglukosamin yang diproduksi secara enzimatis sebagai bahan 

tambahan makanan dengan harga yang lebih baik dibanding yang diproduksi secara 

kimiawi. Dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, perlakuan kimiawi 

dalam memproduksi kitin dan glukosamin mulai dihindari dan dicari alternatif 

proses yang lebih ramah lingkungan. Produksi glukosamin secara enzimatis dapat 

menjadi alternatif hidrolisis kimiawi, namun hidrolisis secara enzimatis tidak 

dilakukan secara umum karena harga produksinya yang tinggi. 

Produksi glukosamin menggunakan mikroorganisme menerima banyak 

perhatian akhir-akhir ini (Sitanggang, et al., 2012), baik melalui produksi langsung 

oleh strain bakteri seperti Escherichia coli atau fermentasi kitin oleh berbagai strain 

fungi Aspergillus, Rhizopus, Mucor maupun bakteri yang memiliki aktivitas 

kitinolitik. Younes dan Rinaudo (2015) menyatakan keunggulan hidrolisis 

menggunakan mikroorganisme untuk memproduksi kitin dibandingkan perlakuan 

kimia adalah proses lebih sederhana, produktif, dan ramah lingkungan.  

Krithika dan Chellaram (2016) menyatakan mikroba yang diisolasi dari 

limbah industri seafood menghasilkan enzim kitinase dan berpotensi sebagai kultur 

mikroba kitinolitik dalam memproduksi glukosamin. Karakteristik bakteri 

penghasil enzim kitinase, baik diversivitas, fungsi kitinase belum banyak diketahui 
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sehingga masih membutuhkan banyak studi lebih lanjut (Herdyastuti, et al., 2009). 

Pengaruh spesies udang juga dapat mempengaruhi jenis mikroba yang tumbuh. 

Melihat berbagai kontribusi positif yang dapat diberikan bakteri kitinolitik, perlu 

dilakukan identifikasi lebih lanjut terhadap aktivitas dan karakteristik kitinolitik 

bakteri yang diisolasi dari kulit udang windu.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Tingginya ekspor udang windu dari Indonesia menyisakan 25% limbah 

kulit dan kepala udang yang menjadi masalah pencemaran karena pembuangan 

sampah organik tersebut ke lautan. Limbah udang ekspor telah menyebabkan 

masalah pencemaran perairan, tanah, dan udara yang memprihatinkan karena 

sampah pengolahan organik dari krustasea tidak mudah dihancurkan dan 

memerlukan pengolahan lebih lanjut. Limbah kulit udang mengandung 15-20% 

kitin yang dapat dimanfaatkan untuk ekstraksi kitin serta pengolahan lebih 

lanjutnya, yakni produksi glukosamin yang amat berguna di bidang kesehatan. 

Hidrolisis kitin untuk menghasilkan glukosamin secara kimia dinilai menambah 

beban pencemaran lingkungan sehingga dibutuhkan solusi yang lebih ramah 

lingkungan, yakni menggunakan bakteri kitinolitik. Selain meningkatkan nilai 

ekonomi limbah kulit udang, bakteri kitinolitik juga dapat diaplikasikan dalam 

menangani sampah krustasea di lingkungan.  

Bakteri kitinolitik secara alamiah banyak terdapat pada dekomposit yang 

mengandung kitin, seperti tanah, perairan, dan pada eksoskeleton krustasea. Studi 

mengenai bakteri kitinolitik belum banyak dilakukan sehingga diversivitas, 
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identifikasi, dan karakteristiknya belum banyak diketahui dan diaplikasikan. Isolasi 

dan identifikasi bakteri kitinolitik yang terdapat secara alami (indigenous) pada 

kulit udang windu merupakan sumber isolat yang mudah diperoleh dan 

diperkirakan memiliki potensi aktivitas kitinolitik yang tinggi sehingga perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut.   

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui bakteri yang memiliki 

daya kitinolitik kuat dari kulit udang. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri yang memiliki daya kitinolitik 

kuat; dan  

2. Menentukan daya kitinolitik isolat bakteri dari kulit udang windu.  

 

  




