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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Udang adalah salah satu komoditas industri perikanan di Indonesia. 

Menurun Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 ekspor udang mencapai 136,3 ribu 

ton dengan data yang diperoleh dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, 25% 

hingga 75% cangkang udang (kepala, cangkang, ekor) dijadikan hasil samping 

industri.  Hasil samping tersebut dapat digunakan sebagai pakan hewan atau dibuang 

di laut dan menjadi pencemaran utama pantai dan perairan laut (Arbia et al., 2013). 

Peningkatan produksi udang setiap tahunnya akan menghasilkan hasil samping 

udang yang semakin banyak juga. Oleh sebab itu perlu upaya untuk memanfaatkan 

hasil samping udang guna meningkatkan nilai jual produk yang dapat diaplikasikan 

pada bidang lain. 

Kitin merupakan salah satu senyawa yang terdapat pada hasil samping 

udang. Turunan kitin dapat diaplikasikan dalam banyak bidang seperti kosmetik, 

kesehatan dan pangan untuk meningkatkan nilai fungsionalnya (Junianto et al., 

2011). Saat ini aplikasi kitin yang banyak digunakan adalah dalam bentuk 

glukosamin. N-asetilglukosamin adalah turunan kitin yang diperoleh melalui proses 

demineralisasi, deproteinasi dan depolimerisasai. Metode depolimerisasi dimulai 

dengan hidrolisis ikatan glikosida kitin agar mendapatkan monomer N-

asetilglukosamin. 

Menurut Afriani, et al. (2016), metode untuk menghasilkan kitin dari 

cangkang udang terbagi dua yakni enzimatik dan kimiawi. Metode enzimatik dapat 
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menggunakan enzim yang dihasilkan oleh bakteri, ataupun dengan menggunakan 

bakteri secara fermentasi. Metode kimiawi dilakukan dengan cara penambahan 

asam dan basa. Metode kimiawi memiliki banyak efek samping terhadap lingkungan 

dan kitin yang dihasilkan (Arbia et al., 2013). Metode yang memiliki efek samping 

lebih sedikit daripada metode kimiawi adalah metode enzimatis, namun stabilitas 

enzim yang rendah dan harga enzim yang tinggi menjadi permasalahan utama 

penggunaan enzim untuk produksi N-asetilglukosamin. 

Penggunaan kitin untuk dijadikan N-asetilglukosamin sudah pernah 

dilakukan pada penelitian sebelumnya. Proses isolasi kitin dari cangkang udang 

merupakan proses yang panjang dan akan banyak menghabiskan waktu. Kitin 

diperoleh dengan membuat tepung cangkang udang, dan melewati tahapan 

demineralisasi serta deproteinasi kemudian kitin dapat diperoleh. Kitin terdapat 

pada cangkang udang dengan bentuk polimer dan dapat difermentasi secara 

langsung oleh bakteri kitinolitik menjadi monomer-monomer N-asetilglukosamin. 

Monomer kitin dapat digunakan oleh mikroorganisme di alam seperti bakteri 

dan fungi yang dapat mendegradasi kandungan kitin di alam, kitin dipecah menjadi 

monomer-monomernya. Monomer dari kitin dapat digunakan sebagai sumber 

nitrogen dan karbon sebagai nutrisi (Donderski dan Brzezinska, 2003). Kandungan 

kitin yang sangat banyak di alam dapat didegradasi oleh bakteri dan jamur kitinolitik 

yang dapat menghasilkan enzim kitinase. Kandungan kitin yang terkandung pada 

limbah kulit udang berkisar hingga 20%-50% (Dompeipen, 2016). Menurut 

Josephine (2018), Salmonella enterica adalah salah satu bakteri kitinolitik yang 

memiliki kemampuan memproduksi enzim kitinase. Cangkang udang dapat 

didegradasi oleh bakteri Salmonella enterica untuk mendapatkan N-
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asetilglukosamin. Beberapa bakteri lain yang memiliki kemampuan kitinolitik lain 

yang teridentifikasi oleh Josephine (2018) adalah Providencia stuartii dan 

Bordetella trematum. Namun, penetilian mengenai produksi N-asetilglukosamin 

secara fermentasi tepung cangkang udang dengan menggunakan Providencia 

stuartii telah dilakukan oleh Ayu (2019), dan fermentasi tepung cangkang udang 

dengan penggunaan Bordetella trematum telah dilakukan oleh Afsari (2019). 

1.2 Rumusan Masalah 

Kitin merupakan salah satu kandungan yang terdapat pada cangkang udang. 

Kitin dapat dimanfaatkan pada produksi menjadi N-asetilglukosamin. Produksi N-

asetilglukosamin secara umum masih menggunakan metode kimiawi untuk 

hidrolisis kitin. Namun proses kimiawi dapat menimbulkan efek samping pada 

lingkungan dan pada produk akhir yang dihasilkan. Oleh sebab itu adanya upaya 

untuk menjadikan metode fermentasi sebagai alternatif untuk menghasilkan N-

asetilglukosamin dari senyawa kitin yang terdapat pada cangkang udang.  

Salah satu metode untuk menghasilkan glukosamin yaitu dengan fermentasi 

langsung tepung cangkang udang menggunakan bakteri kitinolitik. Bakteri yang 

digunakan adalah Salmonella enterica namun belum diketahui bagaimana pengaruh 

suhu, pH, dan lama waktu fermentasi terhadap produksi N-asetilglukosamin. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terbagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus 

yang dapat dicapai melalui serangkaian penelitian.  
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1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian adalah produksi N-asetilglukosamin dari hasil 

samping cangkang udang windu (Penaeus monodon) dengan menggunakan bakteri 

Salmonella enterica untuk mendegradasi kitin. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini yang meliputi: 

1. Menentukan suhu terbaik dalam pembuatan N-asetilglukosamin yang 

berasal dari fermentasi tepung cangkang udang dengan menggunakan bakteri 

Salmonella enterica.  

2. Menentukan pH terbaik dalam pembuatan N-asetilglukosamin yang berasal 

dari fermentasi tepung cangkang udang dengan bantuan bakteri Salmonella 

enterica. 

3. Menentukan waktu fermentasi terbaik dalam pembuatan N-asetilglukosamin 

yang berasal dari fermentasi tepung cangkang udang dengan bakteri 

Salmonella enterica. 

 

  


