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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki kawasan perairan yang luas yaitu 99.360 km2 (FAO, 

2013) sehingga Indonesia memiliki hasil perairan yang melimpah dan memiliki 

hasil perairan tertinggi kedua setelah China (FAO, 2018). Menurut Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (2018), penghasilan udang di Indonesia tergolong yang 

terbesar dibandingkan dengan hasil perikanan lainnya. Indonesia sudah melakukan 

ekspor udang ke berbagai negara seperti Jepang, Amerika, Belanda, Singapura dan 

lain-lain (BPS, 2017). Menurut Badan Pusat Statistik (2017), Indonesia memiliki 

peningkatan jumlah udang yang diekspor sejak tahun 2013 hingga 2015. Jumlah 

udang yang diekspor pada tahun 2013, 2014 dan 2015 berturut-turut adalah 

126.986,9 ton, 148.619,4 ton, dan 145.077,9 ton, sehingga ekspor udang menjadi 

salah satu pendapatan negara yang terbesar. Menurut Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (2018), nilai ekspor untuk udang memiliki peningkatan sejak tahun 2015 

hingga 2017. Nilai ekspor udang pada tahun 2017 dapat mencapai 1,746 juta USD, 

sehingga udang juga menjadi salah-satu penghasilan negara yang penting. 

Tercatat pada tahun 2017 terdapat 109 unit pengolahan udang berskala besar 

di Indonesia dan setiap unit pengolahan ini menghasilkan limbah kulit udang 25% 

dari total produksi (KKP, 2018). Limbah yang dihasilkan berupa kepala, kulit dan 

ekor udang. Kurang lebih 70% dari limbah yang dihasilkan tidak dimanfaatkan 

sehingga dapat memicu masalah lingkungan seperti penumpukan limbah dan aroma 
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menyengat dari limbah, maka perlu dilakukan tindakan dalam pemanfaatan limbah 

udang (Dompeipen et al,, 2016; Chen et al., 2016; KKP, 2018).  

Kulit udang memiliki kandungan kitin yang dapat dimanfaatkan untuk 

menghasilkan glukosamin. Kandungan kitin pada kulit udang sekitar 10-25%. Kitin 

merupakan homopolisakarida memiliki monomer berupa N-asetil-D-glukosamin 

dengan ikatan ꞵ(1➝ 4). Glukosamin dapat dimanfaatkan dalam bidang pangan, 

farmasi dan biokimia karena mengandung komponen aktif yang baik untuk manusia 

seperti obat radang sendi dan suplemen. Glukosamin dapat diperoleh melalui 

hidrolisis kitin menggunakan larutan asam dengan konsentrasi dan suhu tinggi. 

Metode ini menghasilkan glukosamin yang rendah, mahal dan berbahaya bagi 

lingkungan, sehingga digunakan proses hidrolisis menggunakan enzim kitinase 

dalam menghasilkan glukosamin yang lebih banyak dan tidak berbahaya bagi 

lingkungan (Ghorbel-Bellaaj et al., 2012; Yan dan Chen, 2015; Chen et al., 2016; 

Zhang et al., 2018). 

Enzim yang digunakan dalam memperoleh glukosamin dari kitin adalah 

kitinase.  Kitinase dapat diperoleh dari bakteri, kapang atau khamir. Kitinase dapat 

memutus ikatan glikosidik ꞵ(1➝ 4) pada kitin sehingga dihasilkan monomernya 

yaitu N-asetil-glukosamin. Menurut Zhang et al. (2016), penggunaan enzim 

kitinase dalam memperoleh glukosamin memiliki peluang yang baik karena 

menghasilkan yield yang tinggi dan mudah dilakukan. Bordetella trematum, yang 

merupakan bakteri patogen bagi manusia dan hewan karena dapat menyebabkan 

infeksi saluran pernafasan, dapat memproduksi enzim kitinase sehingga dapat 



 

3 
 

digunakan untuk memperoleh glukosamin dari kitin (Soumana et al., 2017; Sun et 

al., 2018). 

Aplikasi metode enzimatik untuk memperoleh glukosamin dalam skala 

industri memerlukan peningkatan produktivitas enzim kitinase dan kinerja enzim, 

salah satunya adalah dengan mengetahui kondisi terbaik dari enzim kitinase yang 

diperoleh dari Bordetella trematum, sehingga diperlukan penelitian mengenai 

karakterisasi enzim kitinase intraseluler dari Bordetella trematum. Pada penelitian 

ini ditentukan pH, suhu, rasio enzim dengan kitin koloidal dan waktu fermentasi 

terbaik agar dapat menghasilkan N-asetil-glukosamin yang maksimal 

menggunakan enzim kitinase intraseluler dari Bordetella trematum. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Limbah udang yang dihasilkan akibat industri pengolahan udang dapat 

menyebabkan masalah lingkungan sehingga diperlukan pengolahan untuk 

meningkatkan daya jual limbah. Kulit udang memiliki kandungan kitin yang dapat 

diolah untuk menghasilkan glukosamin. Glukosamin memiliki manfaat yang baik 

bagi manusia yaitu sebagai obat radang sendi dan suplemen sehingga banyak 

dimanfaatkan dalam bidang farmasi, pangan dan biokimia. Glukosamin dapat 

diperoleh dari kitin melalui hidrolisis menggunakan bahan kimia ataupun enzim. 

Penggunaan larutan asam pekat untuk menghidrolisis kitin menghasilkan 

glukosamin yang sedikit, mahal, dan berbahaya bagi lingkungan sehingga 

digunakan metode enzimatik untuk menghidrolisis kitin karena menghasilkan 

glukosamin yang lebih banyak dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Enzim yang 
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digunakan untuk menghidrolisis kitin merupakan enzim kitinase yang salah satunya 

dapat diperoleh secara intraseluler dari Bordetella trematum. Perlu dilakukan 

karakterisasi enzim kitinase intraseluler dari Bordetella trematum agar dapat 

memperoleh N-asetil-glukosamin secara maksimal sehingga melalui penelitian ini 

diperoleh pH, suhu, rasio enzim dengan kitin koloidal dan waktu fermentasi terbaik 

enzim kitinase intraseluler Bordetella trematum. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik enzim 

kitinase intraseluler kasar dan semi murni dari Bordetella trematum dalam 

memperoleh N-asetil-glukosamin dari kitin kulit udang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan pH terbaik enzim kitinase intraseluler kasar dan semi murni 

Bordetella trematum untuk memperoleh N-asetil-glukosamin dari kitin kulit 

udang. 

2. Menentukan suhu terbaik enzim kitinase intraseluler kasar dan semi murni 

Bordetella trematum untuk memperoleh N-asetil-glukosamin dari kitin kulit 

udang. 
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3. Menentukan rasio terbaik antara enzim kitinase intraseluler kasar dan semi 

murni Bordetella trematum dengan kitin koloidal untuk memperoleh N-

asetil-glukosamin dari kitin kulit udang. 

4. Menentukan waktu fermentasi terbaik enzim kitinase intraseluler kasar dan 

semi murni Bordetella trematum untuk memperoleh N-asetil-glukosamin 

dari kitin kulit udang. 


