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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil perikanan, salah  

satunya adalah udang. Pada tahun 2017, Kementerian Perlautan dan Perikanan 

(KKP) mencatat total produksi udang di Indonesia mencapai 642.000 ton. Dengan 

tingginya produksi udang di Indonesia, udang seringkali dijadikan produk olahan 

dan diekspor ke berbagai negara. Hingga akhir tahun 2018, tercatat sebanyak 

180.000 ton udang diekspor ke berbagai negara dengan peningkatan sebesar 10% 

dibandingkan tahun 2017 (KKP, 2018). Bertujuan menghindari  kerusakan 

maupun penurunan mutu udang saat proses ekspor, udang diekspor dalam bentuk 

udang beku tanpa kepala dan cangkang. Hal tersebut menyisakan cangkang udang 

sebagai limbah. Sebagai limbah, cangkang udang mudah busuk hingga 

mengeluarkan aroma tidak sedap yang mencemari lingkungan. Dengan alasan 

tersebut, penanganan terhadap limbah cangkang udang perlu diperhatikan.  

Limbah cangkang udang umumnya dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bahan 

tambahan dalam industri kerupuk ataupun terasi. Pemanfaatan tersebut kurang 

maksimal, hingga penelitian-penelitian terhadap kandungan cangkang udang 

dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan limbah cangkang udang. 

Limbah cangkang udang mengandung kitin yang tinggi setelah cangkang 

kepiting. Kitin merupakan polimer linear menyerupai selulosa yang tersebar di 

alam, bersifat tidak beracun, biodegradable, dan biocompatible. Kopolimer dari 
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kitin, yaitu N-asetilglukosamin dan D-glukosamin dapat dimanfaatkan secara luas 

dalam berbagai bidang industri. N-asetilglukosamin dan D-glukosamin dapat 

diaplikasikan dalam klarifikasi dan purifikasi air, dalam industri farmasi, pangan, 

kecantikan, bioteknologi serta industri agrikultur (Aye dan Stevens, 2004). 

Senyawa turunan kitin juga berfungsi sebagai anti-kanker, anti-mikroba, anti- 

inflamasi, dan anti-diabetes (Azuma et al., 2016). Kitin umumnya tidak 

ditemukan dalam bentuk murni, melainkan terikat dengan protein, mineral, dan 

pigmen tertentu sehingga perlu diberi perlakuan terlebih dahulu untuk 

menghasilkan kitin yang murni (Muzzarelli, 2013). Perlakuan tersebut antara lain 

deproteinasi untuk menghilangkan protein pada kitin, demineralisasi untuk 

menghilangkan mineral pada kitin, serta dekolorisasi untuk menghilangkan 

pigmen pada kitin. 

Kitin memiliki kelemahan dalam hal kereaktifan, sehingga kitin perlu 

dihidrolisis menjadi senyawa turunannya berupa N-asetilglukosamin dalam 

pemanfaatannya. Hidrolisis kitin umumnya dilakukan secara kimiawi 

menggunakan asam kuat. Namun, proses kimiawi memiliki beberapa kekurangan, 

antara lain menghasilkan N-asetilglukosamin yang kurang murni dan 

menghasilkan by products yang mencemari lingkungan. Pengembangan hidrolisis 

kitin menggunakan enzim dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Hidrolisis 

kitin menggunakan enzim melibatkan mikrooganisme kitinolitik untuk 

menghasilkan enzim kitinase. Dengan enzim kitinase, kitin akan terdegradasi 

menjadi N-asetilglukosamin. Umumnya, mikroorganisme kitinolitik berasal dari 

fungus dan bakteri patogen. Penelitian terhadap aktivitas kitinolitik dari 
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Providencia stuartii, Salmonella enterica, dan Bordetella trematum telah 

dilakukan. Meskipun demikian, karakterisasi enzim kitinase intraselular crude dan 

semi-crude dari Salmonella enterica belum dilakukan. Penelitian ini ditujukan 

untuk mengetahui kondisi berupa suhu inkubasi, pH substrat, rasio enzim dengan 

substrat, dan lama inkubasi yang terbaik bagi enzim kitinase dari Salmonella 

enterica. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Ekspor udang dalam bentuk frozen shrimp di Indonesia terus meningkat 

setiap tahunnya, menyisakan limbah berupa cangkang udang dalam jumlah yang 

banyak. Cangkang udang mengandung kitin yang tersusun dari N- 

asetilglukosamin sebagai monomer. Senyawa N-asetilglukosamin memiliki 

beberapa manfaat kesehatan, di antaranya anti-kanker, anti-inflamasi, dan anti- 

artritis. Hidrolisis kitin menjadi N-asetilglukosamin dapat dilakukan secara 

kimiawi dan enzimatik, namun cara kimiawi menyisakan limbah kimia yang perlu 

diolah dan tidak ramah lingkungan. Hidrolisis kitin secara enzimatik 

menghasilkan N-asetilglukosamin dengan rendemen yang lebih tinggi dan waktu 

yang lebih singkat, sehingga hidrolisis kitin pada penelitian ini dilakukan secara 

enzimatik. 

Hidrolisis kitin secara enzimatik melibatkan enzim kitinase yang 

dihasilkan dari mikroorganisme kitinolitik, salah satunya Salmonella enterica. 

Enzim kitinase dari bakteri yang berbeda dapat memiliki karakter yang berbeda, 

oleh sebab itu karakterisasi enzim kitinase intraselular dari Salmonella enterica 
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perlu dilakukan untuk menghasilkan N-asetilglukosamin secara maksimal. 

Penelitian terhadap pH substrat dan suhu inkubasi terbaik untuk aktivitas enzim 

kitinase intraselular crude dan semi-crude dilakukan, kemudian pH substrat dan 

suhu inkubasi enzim kitinase intraselular terbaik digunakan untuk mengetahui 

lama inkubasi serta rasio enzim dengan substrat terbaik dalam memproduksi N- 

asetilglukosamin. 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

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

tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memproduksi N-asetilglukosamin 

dari kitin cangkang udang menggunakan enzim kitinase intraselular crude dan 

semi-crude dari Salmonella enterica. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

 

1. Menentukan pH substrat terbaik bagi aktivitas enzim kitinase dari 

 

Salmonella enterica. 

 

2. Menentukan suhu inkubasi terbaik bagi aktivitas enzim kitinase dari 

 

Salmonella enterica. 

 

3. Menentukan lama inkubasi terbaik bagi enzim kitinase dari Salmonella 

enterica dalam produksi N-asetilglukosamin. 
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4. Menentukan rasio enzim dengan substrat terbaik bagi enzim kitinase  

dalam produksi N-asetilglukosamin. 


