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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia (Anonim, 

Tanpa Tahun). Sebesar 75% dari total wilayah Indonesia berupa perairan, 

sehingga menyebabkan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan hasil 

laut (Anonim
1
, 2008). Kepiting bakau merupakan salah satu komoditas perikanan 

yang hidup di perairan pantai khususnya di hutan – hutan bakau. Hutan bakau 

yang membentang luas di seluruh kawasan pantai nusantara menyebabkan 

Indonesia dikenal sebagai pengekspor kepiting yang cukup besar (Anonim
1
, 

2008). Menurut Anonim
2
 (Tanpa Tahun), permintaan ekspor negara Amerika 

terhadap kepiting bakau adalah sebesar 450 ton setiap bulan pada tahun 1990. 

Negara lain yang menjadi tujuan ekspor antara lain adalah Taiwan, Cina, 

Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan Hongkong. Salah satu limbah yang 

dihasilkan akibat pemanfaatan daging kepiting adalah cangkang atau kulit 

kepiting. Menurut Anonim
3
 (2003), cangkang kepiting mengandung protein 

15,60% sampai dengan 23,90%, kalsium karbonat 53,70  sampai dengan 78,40%, 

dan kitin sebesar 18,70 % sampai dengan 32,20 %.  

Pemanfaatan cangkang kepiting sebatas hanya dimanfaatkan sebagai 

sumber kitin dan kitosan, padahal di dalam cangkang kepiting masih terdapat 

senyawa karotenoid. Menurut Baurenfeind (1981), karotenoid dapat berperan 

sebagai antioksidan, pewarna, bahan baku obat, dan bahan baku kosmetik. 

Karotenoid dalam cangkang kepiting dapat didapatkan dalam bentuk ekstrak 
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dengan menggunakan metode ekstraksi. Menurut Rodriguez (2001), Karotenoid 

memiliki sifat larut dalam pelarut nonpolar, sensitif terhadap panas, enzim, 

oksigen, cahaya, dan pemanasan. Karotenoid termasuk ke dalam golongan 

terpenoid (senyawa fitokimia). Senyawa fitokimia terbukti memiliki kemampuan 

antimikroba yang tinggi. Beberapa contoh senyawa terpenoid yang berfungsi 

sebagai antimikroba antara lain limonen (monoterpenoid), minyak astiri 

(diterpenoid), saponin (triterpenoid), sedangkan karotenoid termasuk kedalam 

golongan tetraterpenoid. Belum ada peneletian yang mengatakan bahwa 

karotenoid (tetraterpenoid) dapat digunakan sebagai antimikroba. 

Sachindra et al. (2004), mengidentifikasikan ekstrak karotenoid yang 

terdapat pada bagian cangkang serta daging kepiting laut dan kepiting tawar 

dengan menggunakan HPLC dan TLC. Sachindra et al. (2004), menemukan 

bahwa karotenoid terbanyak pada kepiting laut (marine crab) adalah karotenoid 

jenis asthaxanthin, sedangkan pada kepiting air tawar (fresh water crab) 

kandungan karotenoid yang terbanyak adalah karotenoid jenis zeaxanthin. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pemanfaatan akan hasil perikanan oleh masyarakat Indonesia belum 

dimanfaatkan secara optimal, sebagai contoh adalah kepiting. Kepiting bagi 

masyarakat Indonesia hanya dikonsumsi bagian daging saja, sedangkan bagian 

kulit atau cangkang dibuang begitu saja sehingga menjadi limbah. Pemanfaatan 

limbah kepiting berupa cangkang atau kulit kepiting hanya sebatas sebagai 

sumber kitin dan kitosan, padahal pada bagian cangkang atau kulit kepiting masih 

terdapat senyawa lain seperti karotenoid yang dapat berfungsi sebagai pewarna 

makanan, pewarna untuk komestik, dan antioksidan. 
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 Karotenoid merupakan salah satu jenis senyawa fitokimia yang termasuk 

kedalam golongan terpenoid. Senyawa fitokimia terbukti memiliki aktivitas 

antimkroba yang tinggi. Beberapa contoh senyawa terpenoid yang berfungsi 

sebagai antimikroba antara lain limonen (monoterpenoid), minyak astiri 

(diterpenoid), saponin (triterpenoid). Karotenoid termasuk kedalam golongan 

tetraterpenoid. Belum ada penelitian akan aktivitas antimikroba dari golongan 

tetraterpenoid (kaerotenoid) oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan uji 

aktivitas antibakteri. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan 

hasil perikanan (kepiting) berupa limbah cangkang dengan cara mengekstrak 

senyawa karotenoid dari limbah cangkang kepiting dan mempelajari karakteristik 

fungsional karotenoid yang terdapat pada cangkang kepiting. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan suhu maserasi (30
O
C, 45

O
C, atau 60

O
C) terbaik dari masing – 

masing pelarut (heksana, isopropanol, dan campuran heksana :   

isopropanol) sehingga dapat menghasilkan karotenoid yang terbaik. 

2. Menentukan jenis pelarut terbaik untuk menghasilkan ekstrak karotenoid 

dengan aktivitas antioksidan, aktivitas antibakteri, dan kandungan 

triterpenoid terbaik. 

 


