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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Udang menjadi salah satu hasil perikanan yang memiliki nilai ekonomis 

yang tinggi, karena selain diolah untuk keperluan pangan di Indonesia, udang juga 

banyak diekspor ke beberapa negara lain. Menurut KKP tahun 2016, Indonesia 

melakukan ekspor udang sebanyak 142000 ton untuk periode Januari hingga 

Agustus 2016. Pada umumnya bagian udang yang hanya diolah sebagai bahan 

pangan untuk kebutuhan ekspor yaitu bagian daging, sehingga pada proses 

pengolahannya udang banyak meninggalkan limbah padat berupa kepala, kulit dan 

buntut. Direktorat Jendral Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan (2017), 

melaporkan bahwa pengolahan udang baik untuk ekspor ataupun untuk keperluan 

pangan dalam negeri mencapai 555138 ton per tahun. Produksi udang tersebut akan 

menghasilkan limbah padat yang cukup banyak, karena pada dasarnya keseluruhan 

pengolahan udang hanya memanfaatkan sebanyak 35-50% bagian udang. 

Banyaknya limbah padat udang menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan 

dan dicari solusi penanggulangannya, sehingga selain dapat mengurangi 

penimbunan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, maka 

pengolahan limbah pada kulit udang diharapkan juga dapat meningkatkan nilai 

ekonomis pada pengolahan udang. 

Menurut Swastawati et al. (2003), kulit udang mengandung protein sebesar 

25-40%, kitin sebesar 15-20% dan kalsium karbonat sebanyak 45-50%. Kitin dari 
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kulit udang dapat dimanfaatkan secara komersial untuk kepentingan pada bidang 

biokimia, enzimologi, obat-obatan, pertanian, pangan, mikrobiologi, dan tekstil 

(Herdyasti et al., 2009). Kandungan kitin yang terdapat pada kulit udang yaitu 15%. 

Kandungan kitin tersebut lebih rendah dari kandungan kitin yang terdapat pada 

cangkang rajungan, yaitu sebesar 20-30% (Srijanto, 2003). Sehingga limbah kulit 

udang belum banyak dimanfaatkan untuk dijadikan kitin.  

Kitin adalah polisakarida dengan polimer linier yang tersusun oleh β-1,4-N-

asetilglukosamin (GlcNAc). Kitin memiliki molekul yang relatif besar, sehingga 

sulit diserap oleh tubuh. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kitin harus diubah 

menjadi produk turunan, seperti N-asetilglukosamin. Menurut Herowati (2014),  N-

asetilglukosamin adalah suatu senyawa alami yang terdiri dari glukosa dan asam 

amino glutamin. N-asetilglukosamin dimiliki oleh tubuh untuk memproduksi cairan 

sinovial yang berfungsi sebagai pelumas pergerakan tulang rawan.  

Degradasi kitin menjadi N-asetilglukosamin dapat dilakukan dengan 

beberapa metode seperti metode enzimatik, mikrobiologi dan kimiawi. Hidrolisis 

kitin secara kimiawi dilakukan dengan bantuan larutan asam seperti HCl dan H2SO4. 

Hidrolisis secara mikrobilogi dilakukan dengan bantuan bakteri dan kapang yang 

memiliki enzim kitinase yang mampu mendegradasi kitin. Sedangkan hidrolisis 

kitin secara enzimatik dapat dilakukan dengan bantuan enzim  kitinase yang dapat 

disintesis  dari bakteri atau kapang (Taherzadeh dan Karimi, 2007). Jika 

dibandingkan dengan metode lainnya, metode enzimatik lebih baik dan efisien 

untuk digunakan karena tidak meninggalkan sisa limbah kimia yang berbahaya dan 

dapat lebih efektif untuk diaplikasikan karena menggunakan enzim kitinase yang 
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dapat bekerja secara langsung untuk mendegradasi kitin menjadi N-

asetilglukosamin (Pratiwi et al., 2015).  

Enzim kitinase adalah kelompok enzim hidrolase yang memiliki 

kemampuan  mendegradasi kitin secara langsung untuk dapat menghasilkan produk 

turunan yang memiliki berat molekul kecil, baik secara intraseluler ataupun secara 

ekstraseluler (Chasanah et al., 2009). Salah satu bakteri kitinolitik yang berhasil 

diisolasi dari limbah kulit udang windu (Panaeus monodon) adalah Providencia 

stuartii. Bakteri Providencia stuartii mampu menghasilkan indeks kitinolitik yang 

tinggi yaitu sebesar 4,56 (Josephine, 2018). Indeks kitinolitik bakteri Providencia 

stuartii lebih tinggi dari bakteri kitinolitik lainnya seperti Acinetobacter johnsonii 

(IK = 2,06) dan Bacillus amyloliquefaciens (IK = 2,08) yang  juga  diisolasi dari 

limbah kulit udang dalam penelitian Setia dan Suharjono, (2015). Sehingga, pada 

penelitian ini ingin diteliti lebih lanjut untuk mengetahui pH, suhu, konsentrasi 

substrat kitin dengan waktu fermentasi optimum dari enzim kitinase intraseluler 

kasar bakteri Providencia stuartii yang dapat digunakan untuk produksi N-

asetilglukosamin kasar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Banyaknya bagian udang yang tidak digunakan untuk diolah menyebabkan 

penimbunan limbah padat udang yang dapat mengakibatkan pencemaran 

lingkungan karena bau yang tidak sedap. Kulit udang windu memiliki kandungan 

kitin yang relatif besar, yaitu 15-20%. Aplikasi untuk memanfaatkan limbah kulit 

udang sebagai kitin yang dapat menjadi N-asetilglukosamin masih jarang dilakukan, 
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sehingga pada penelitian ini akan dilakukan pengolahan limbah kulit udang menjadi 

kitin. Kitin yang dihasilkan dari kulit udang kemudian didegradasi menjadi N-

asetilglukosamin dengan bantuan enzim kitinase intraseluler kasar Providencia 

stuartii. Metode degradasi kitin secara enzimatik dipilih karena memiliki 

keunggulan dalam hal efisiensi dalam proses degradasi yang lebih baik daripada 

metode mikrobiologi, serta lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan 

metode kimiawi, sehingga pada penelitian ini akan ditentukan kondisi pH, suhu, dan 

konsentrasi substrat kitin dengan waktu fermentasi yang optimal untuk produksi N-

asetilglukosamin kasar menggunakan enzim kitinase intraseluler kasar dari 

Providencia stuartii. 

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah memanfaatkan limbah 

kulit udang windu (Penaeus monodon Fabricius) untuk dijadikan kitin yang dapat 

menghasilkan N-asetilglukosamin kasar dengan bantuan enzim kitinase intraseluler 

kasar Providencia stuartii. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah 

1. Menentukan pH optimum untuk produksi N-asetilglukosamin kasar dari 

limbah kulit udang windu (Penaeus monodon), menggunakan bantuan 

enzim kitinase intraseluler kasar Providencia stuartii. 
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2. Menentukan suhu optimum untuk produksi N-asetilglukosamin kasar dari 

limbah kulit udang windu (Penaeus monodon), menggunakan bantuan 

enzim kitinase intraseluler kasar Providencia stuartii. 

3. Menentukan konsentrasi substrat optimum untuk produksi N-

asetilglukosamin kasar dari limbah kulit udang windu (Penaeus monodon), 

menggunakan bantuan enzim kitinase intraseluler kasar Providencia 

stuartii. 

4. Menentukan waktu fermentasi optimum untuk produksi N-asetilglukosamin 

kasar dari limbah kulit udang windu (Penaeus monodon), menggunakan 

bantuan enzim kitinase intraseluler kasar Providencia stuartii.  




