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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara maritim merupakan salah satu produsen udang 

terbesar di dunia. Kenaikan jumlah produksi udang di Indonesia terjadi mulai dari 

tahun 2010 hingga 2013, dengan jumlah produksi secara berurutan 380.972 ton, 

400.386 ton, 415.703 ton, dan 639.589 ton. Indonesia juga merupakan salah satu 

pengekspor udang terbesar di dunia, dengan kenaikan jumlah ekspor mulai dari 

tahun 2015 hingga 2017 yaitu 124.000 ton, 131.000 ton, dan 138.000 ton. Nilai 

ekspor udang Indonesia pada tahun 2017 mencapai 1.351 juta dollar AS. Salah satu 

udang yang banyak di ekspor dari Indonesia adalah udang vaname, dengan total 

ekspor pada bulan Maret 2017 mencapai 6.655,32 ton (Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia, 2018). 

Industri udang menghasilkan limbah udang berupa kepala dan kulit udang. 

Total limbah udang yang didapat dari industri dapat mencapai 35-45% dari total 

produksi. Limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri 

kerupuk, petis, dan terasi. Namun pemanfaatan limbah udang tersebut hanya 30% 

dari total limbah yang dihasilkan (Dompeipen et al., 2016). 

Komponen yang terdapat pada kulit udang vaname antara lain adalah 27,7-

29,8% kitin, 22,8-26,2% protein, 28,89-31,8% mineral, dan 79,8-83,6 mg/kg 

karotenoid (Trung dan Stevens, 2013). Tingginya jumlah kitin pada udang vaname 
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dan jumlah ekspornya yang tinggi membuat udang vaname mempunyai potensi 

untuk dimanfaatkan dalam pembuatan kitin dan kitosan. Kitin merupakan 

polisakarida alami yang terdapat pada kulit udang yang dapat dideasetilasi menjadi 

kitosan (Dutta et al., 2004). Kitosan memiliki berbagai manfaat antara lain sebagai 

antibakteri, edible film, dan juga pembentuk gel. Namun salah satu kekurangan dari 

kitosan adalah hanya dapat larut pada asam dan tidak larut pada air (Kim, 2018).  

Salah satu cara untuk dapat melarutkan kitosan dalam air adalah dengan 

menurunkan berat molekul kitosan menjadi water soluble chitosan. Proses 

penurunan berat molekul kitosan menjadi water soluble chitosan dapat dilakukan 

dengan hidrolisis kimia (Chung et al., 2006; Chen dan Chung, 2012; Einbu dan 

Varum, 2007; Il'ina dan Varlamov, 2004) dan juga hidrolisis secara enzimatik 

(Alfaro et al., 2018; Chouljenko et al., 2016; Kim dan Rajapakse, 2005). Water 

soluble chitosan sendiri memiliki berbagai manfaat, antara lain dapat digunakan 

sebagai edible film (Hossain dan Iqbal, 2016), antibakteri (Alfaro et al., 2018; Je 

dan Kim, 2006; Park et al., 2004), dan pengawet pada bahan pangan (Tsai et al., 

2002). Selain itu water soluble chitosan juga dapat digunakan untuk mengurangi 

kolesterol, menurunkan tekanan darah (Kim dan Rajapakse, 2005), serta dapat 

digunakan sebagai suplemen penurun lemak (Jin et al., 2017). 

Penurunan berat molekul kitosan dapat dilakukan dengan hidrolisis 

enzimatik dan hidrolisis kimia. Hidrolisis enzimatik merupakan proses penurunan 

berat molekul kitosan menggunakan enzim, salah satunya enzim kitosanase (Alfaro 

et al., 2018). Hidrolisis enzimatik memiliki kelebihan yaitu dapat dikontrol untuk 

memproduksi oligosakarida dibandingkan dengan monomer D-glukosamin, namun 
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memerlukan biaya yang lebih besar (Kasaai et al., 2013). Hidrolisis kimia 

merupakan proses penurunan berat molekul kitosan menggunakan asam, contohnya 

asam asetat, asam askorbat, asam sitrat, asam hidroklorik, dan asam laktat (Trung 

dan Stevens, 2013). Hidrolisis kimia memiliki kelebihan yaitu lebih murah dan 

dapat digunakan untuk mendapatkan fragmen kitosan dengan berbagai jenis berat 

molekul, namun kelemahannya adalah water soluble chitosan yang dihasilkan 

memiliki monomer kitosan (D-glukosamin) dalam jumlah yang besar.  

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan hidrolisis 

kimia yaitu dengan menggunakan asam asetat karena dapat menghasilkan fragmen 

kitosan dengan berbagai jenis berat molekul yang berbeda-beda. Berat molekul 

yang semakin kecil akan membuat kitosan semakin larut dalam air. Asam asetat 

dipilih dalam penelitian ini karena dapat menghasilkan water soluble chitosan 

dengan berat molekul rendah, derajat deasetilasi tinggi, dan rendemen yang besar 

(Trung dan Stevens, 2013). Selain itu, kitosan juga diketahui dapat larut dengan 

baik dalam asam asetat dibandingkan dengan asam lainnya (Li et al., 2006). 

Menurut Wu et al. (2014), konsentrasi asam asetat untuk menghidrolisis kitosan 

adalah 3-5%, sedangkan menurut Trung dan Stevens (2013), konsentrasi asam 

asetat 1-3% juga dapat digunakan untuk menghidrolisis kitosan. Tanasale et al. 

(2016) menghidrolisis kitosan dengan H2O2 dengan suhu hidrolisis berkisar antara 

40-70oC, sedangkan Lu et al., (2004) menghidrolisis kitosan selama 30-120 menit. 

Waktu hidrolisis diatas 100 menit dan suhu diatas 70oC dapat mendegradasi kitosan 

(Kim, 2018). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan variasi konsentrasi asam 

asetat 1-5%, waktu hidrolisis 30,60, dan 90 menit, serta suhu hidrolisis 30-60oC. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Kitosan merupakan produk hasil deasetilasi kitin, namun kitosan memiliki 

kekurangan karena kitosan hanya dapat larut dalam asam dan tidak dapat larut 

dalam air. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuat kitosan menjadi 

larut air adalah dengan menurunkan berat molekulnya menjadi water soluble 

chitosan. Berbagai kegunaan water soluble chitosan dalam bidang pangan antara 

lain adalah sebagai antibakteri, pengawet, dan edible film. Selain itu, water soluble 

chitosan juga dapat mengurangi kolestrol, menurunkan tekanan darah, serta dapat 

digunakan sebagai suplemen penurun lemak.  

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menurunkan berat molekul 

kitosan adalah dengan menggunakan asam asetat. Asam asetat dipilih dalam 

penelitian ini karena berpotensi menghasilkan water soluble chitosan dengan berat 

molekul rendah, derajat deasetilasi tinggi, dan rendemen yang besar. Selain itu, 

asam asetat juga belum banyak dimanfaatkan dalam hidrolisis kitosan sehingga 

belum diketahui konsentrasi, waktu, dan suhu hidrolisis terbaiknya. Penentuan 

konsentrasi terbaik, dan kombinasi antara waktu dan suhu hidrolisis yang terbaik 

diharapkan dapat menghasilkan water soluble chitosan dengan berat molekul yang 

rendah. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 
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1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan water soluble 

chitosan dan mengetahui konsentrasi asam asetat terbaik serta waktu dan suhu 

hidrolisis yang dibutuhkan untuk membentuk water soluble chitosan dari kulit 

udang vaname. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan konsentrasi asam asetat yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

water soluble chitosan. 

2. Menentukan waktu dan suhu selama hidrolisis dengan asam asetat yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan water soluble chitosan. 

3. Menentukan karakteristik fisik dan kimia (derajat deasetilasi, viskositas, 

berat molekul, kelarutan, rendemen, dan derajat putih) water soluble 

chitosan yang dihasilkan dari hidrolisis asam asetat. 


