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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara maritim dengan luas laut sebesar 5,8 juta km2 

atau sekitar dua per tiga dari luas wilayah NKRI (KKP, 2017). Hal ini 

menunjukkan adanya potensi yang besar dalam sektor perairan. Salah satu hasil 

perikanan Indonesia yang diunggulkan hingga saat ini adalah udang. Hingga 

September 2018, udang masih menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia. 

Udang yang diperoleh diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Belanda, dan 

China (KKP, 2018).  

Limbah udang yang meliputi kepala, ekor, kulit dan kaki udang dapat 

mencapai 35-50% dari bobot awalnya (Harjanti, 2014). Di Indonesia, limbah ini 

pada umumnya dimanfaatkan dalam pembuatan kerupuk udang atau pakan ternak 

(Azhar et al., 2010). Penanganan yang tepat diketahui dapat memperluas manfaat 

dari limbah cangkang udang. Hal ini dikarenakan pada cangkang udang terdapat 

kitin yang dapat didegradasi menjadi turunannya yang bermanfaat dalam berbagai 

bidang, seperti untuk suplemen dan kosmetik (Kurniasih dan Dwiasi, 2007; 

Wirawan dan Herdyastuti, 2013). Salah satu hasil degradasi kitin adalah 

glukosamin yang dapat dimanfaatkan sebagai suplemen makanan untuk mencegah 

dan menyembuhkan penyakit osteoarthritis, yaitu penyakit sendi yang 

menyebabkan rasa nyeri dan disabilitas sehingga menganggu aktivitas sehari-hari 

(Lestari, 2014; Syukron et al., 2016).   
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Kitin dapat dihidrolisis menjadi monomernya dengan fermentasi 

menggunakan mikroorganisme kitinolitik, yaitu mikroorganisme yang dapat 

menghasilkan enzim kitinase (Hardoko et al., 2017; Maggadani et al., 2017). 

Peningkatan produktivitas dapat diperoleh dengan cara imobilisasi sel bakteri 

yang digunakan dalam proses fermentasi kitin menjadi N-asetilglukosamin. 

Kelebihan dari imobilisasi sel antara lain adalah dapat digunakan secara berulang, 

pemisahan produk yang lebih mudah, serta menghasilkan sel dengan stabilitas 

yang lebih baik dibandingkan dengan sel bebas (Bayraktar dan Mehmetoglu, 

2000). 

Salah satu matriks imobilisasi yang dapat digunakan adalah spons loofah. 

Spons loofah merupakan spons alami yang memiliki porositas yang cukup tinggi, 

resisten terhadap perubahan pH dan suhu sehingga baik untuk digunakan sebagai 

matriks imobilisasi sel (Ogbonna et al., 1994; Roble et al., 2003). Penelitian Iqbal 

dan Zafar (1994) menunjukkan bahwa spons loofah dapat dimanfaatkan sebagai 

matriks imobilisasi untuk bakteri Escherichia coli dan Nocardia mediterranei. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Saudagar, et al. (2008) dan Dzionek, et al. 

(2018)  yang menunjukkan bahwa spons loofah dapat digunakan untuk imobilisasi 

bakteri Streptomyces clavuligerus dalam menghasilkan clavulanic acid, dan 

bakteri Planococcus sp. S5 untuk mendegradasi naproxen. Hingga saat ini belum 

dilakukan penelitian terkait imobilisasi bakteri Providencia stuartii pada spons 

loofah untuk proses fermentasi kitin untuk menghasilkan N-asetilglukosamin. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Udang menghasilkan limbah yang cukup besar, namun hingga saat ini 

pemanfaatan limbah kulit udang masih kurang maksimal. Cangkang udang 

mengandung kitin yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber N-asetilglukosamin 

yang memberikan dampak baik pada persendian. Senyawa N-asetilglukosamin 

dapat diperoleh dari proses degradasi kitin melalui fermentasi dengan bakteri. 

Peningkatan produktivitas dapat diupayakan dengan melakukan imobilisasi sel 

yang diketahui mampu menghasilkan stabilitas sel yang lebih baik dibandingkan 

dengan sel bebas. Spons loofah merupakan salah satu spons alami yang telah 

digunakan sebagai matriks imobilisasi untuk berbagai jenis sel bakteri, namun 

hingga saat ini belum ada penelitian mengenai imobilisasi sel Providencia stuartii 

pada spons loofah untuk proses fermentasi kitin menjadi N-asetilglukosamin. 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui 

produksi N-asetilglukosamin pada fermentasi berulang menggunakan sel 

Providencia stuartii terimobilisasi pada spons loofah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan ukuran spons loofah terbaik sebagai matriks imobilisasi sel 

bakteri Providencia stuartii. 
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2. Menentukan rasio terbaik antara spons loofah dengan media pertumbuhan 

dalam proses fermentasi tepung cangkang udang untuk menghasilkan N-

asetilglukosamin oleh bakteri Providencia stuartii. 

3. Menentukan stabilitas imobilisasi sel bakteri Providencia stuartii dengan 

spons loofah sebagai matriks imobilisasi pada fermentasi berulang. 
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