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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara yang berada dalam kawasan teritorial 

laut yang sangat luas dan juga memiliki banyak pulau. Sebagian besar wilayah di 

Indonesia merupakan wilayah perairan sehingga Indonesia sering disebut sebagai 

negara maritim. Wilayah perairan Indonesia memiliki beragam komoditas 

perikanan yang dapat digunakan untuk kegiatan ekspor. Salah satu komoditas 

perairan yang menjadi sumber ekspor utama Indonesia adalah udang.  KKP (2017) 

menyatakan bahwa volume produksi udang total pada tahun 2014 adalah 592.219 

ton dan 24% dari total produksi digunakan untuk kegiatan ekspor. Udang yang 

diekspor berada dalam bentuk udang beku yang telah melalui tahap pemisahan 

kepala dan cangkangnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (2017) menyatakan 

bahwa industri udang beku segar menghasilkan limbah udang sebanyak 25% dari 

total produksi yang menimbulkan banyaknya masalah pencemaran lingkungan. 

Pencemaran lingkungan tersebut diakibatkan oleh aroma tidak sedap yang 

ditimbulkan dari limbah udang.  

Pemanfaatan limbah udang dalam industri masih sangat terbatas dan belum 

dapat diolah secara maksimal. Pengolahan limbah udang ini hanya dimanfaatkan 

sebagai bahan baku industri kerupuk, terasi, petis, dan pakan ternak. Apabila 

ditinjau dari komposisi dalam kulit udang, banyak manfaat yang diperoleh dari 

limbah kulit udang. Limbah kulit udang mengandung protein kasar sekitar 25-40%, 
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kalsium karbonat sebanyak 45-50%, serta kitin sebanyak 15-20% (Muzzarelli dan 

Joles, 2000). Kitin yang terkandung dalam limbah kulit udang memiliki beberapa 

manfaat, seperti dapat didegradasi menjadi glukosamin yang memiliki manfaat bagi 

kesehatan manusia. Pengolahan limbah udang menjadi kitin dapat memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi dan menghasilkan banyak kegunaan. 

Kitin merupakan salah satu polimer yang melimpah di alam dan menempati 

urutan kedua setelah selulosa, serta tersebar luas pada kulit udang, kepiting, dan 

dinding sel fungi. Kitin memiliki ukuran molekul yang relatif besar, kelarutan yang 

rendah, serta sulit diserap oleh tubuh manusia sehingga pemanfaatan kitin menjadi 

sangat terbatas (Haliza dan Suhartono, 2012). Hidrolisis kitin menjadi produk 

turunannya, seperti N-asetil-glukosamin memiliki banyak kegunaan bagi manusia. 

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa N-asetil glukosamin dapat digunakan 

sebagai suplemen untuk penyakit persendian (Nurjannah, et al., 2016). Glukosamin 

adalah senyawa monomer hasil degradasi dari kitin yang memiliki beberapa 

manfaat bagi kesehatan manusia, yaitu dapat digunakan sebagai obat untuk 

mengontrol kadar gula darah, anti mikroba, dan anti inflammatory (Herdyastuti dan 

Wirawan, 2013).  

Glukosamin dapat didegradasi dari kitin secara enzimatik dan kimiawi. 

Reaksi enzimatik dilakukan dengan menggunakan enzim kitinase yang dihasilkan 

oleh mikroorganisme kitinolitik. Reaksi enzimatik ini merupakan metode yang 

sederhana dan cepat untuk menghasilkan senyawa turunan dari kitin dan lebih 

ramah lingkungan dibandingkan dengan reaksi kimiawi (Krokeide, et al., 2007). 

Beberapa mikroorganisme yang tergolong dalam kelompok mikroorganisme 
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kitinolitik adalah Providencia stuartii, Serratia marcescens, Streptomyces sp., 

Bacillus sp., dan Aeromonas hydophila (Pratiwi, et al., 2015). Aktivitas kitinolitik 

setiap mikroorganisme berbeda-beda tergantung dari aktivitas enzim yang 

dihasilkan.  

Providencia stuartii merupakan salah satu bakteri yang dapat menghasilkan 

enzim kitinase yang dapat digunakan untuk mendegradasi kitin menjadi produk 

turunannya (Josephine, 2018). Degradasi kitin menjadi glukosamin secara 

enzimatik dilakukan dengan metode fermentasi menggunakan enzim kitinase yang 

diekstrak dari bakteri Providencia stuartii. Proses fermentasi ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti pH, suhu, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan 

waktu berlangsungnya fermentasi (Nuraini, 2009). Pada penelitian ini, reaksi 

degradasi kitin menjadi N-asetil-glukosamin akan dilakukan dengan metode 

fermentasi menggunakan enzim kitinase intraseluler semi murni yang berasal dari 

bakteri Providencia stuartii dan bertujuan untuk mengetahui kondisi pH, suhu, 

konsentrasi substrat, dan waktu fermentasi optimal yang digunakan dalam produksi 

N-asetil-glukosamin dari limbah kulit udang windu. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Udang merupakan salah satu komoditas perairan dengan jumlah yang 

melimpah di wilayah perairan Indonesia. Udang diekspor dalam bentuk udang beku 

yang sudah dipisahkan dari kepala dan kulitnya. Jumlah limbah udang yang berupa 

kepala dan kulit sangat berlimpah dan aplikasinya masih sangat terbatas, yaitu 

hanya digunakan sebagai bahan baku industri kerupuk, terasi, dan pakan ternak. 
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Limbah kulit udang memiliki banyak manfaat apabila ditinjau dari komposisi yang 

terkandung di dalamnya. Kulit udang windu memiliki kandungan kitin yang relatif 

besar, yaitu 15-20% dan kitin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Degradasi 

kitin menjadi produk turunannya akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 

Aplikasi yang diterapkan untuk medegradasi limbah udang menjadi produk turunan 

kitin masih sangat jarang dilakukan di Indonesia. Glukosamin yang merupakan 

salah satu produk degradasi kitin memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan 

manusia, yaitu sebagai anti inflammatory, anti mikroba, dan untuk mengontrol 

kadar gula darah. Degradasi kitin menjadi N-asetil-glukosamin menggunakan 

enzim kitinase intraseluler semi murni dari bakteri Providencia stuartii belum 

pernah dilakukan sebelumnya sehingga pada penelitian ini akan ditentukan kondisi 

suhu, pH, konsentrasi substrat, dan waktu fermentasi optimal dalam produksi N-

asetil-glukosamin menggunakan enzim kitinase intraseluler semi murni dari bakteri 

Providencia stuartii. 

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

 Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menentukan optimasi 

produksi N-asetil-glukosamin dari limbah kulit udang windu (Penaeus monodon) 

secara enzimatik dengan menggunakan enzim kitinase intraseluler semi murni dari 

bakteri Providencia stuartii. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menentukan pH dan suhu optimum enzim kitinase yang digunakan dalam 

produksi N-asetil-glukosamin dari limbah kulit udang windu secara 

enzimatik dengan menggunakan enzim kitinase intraseluler semi murni dari 

bakteri Providencia stuartii. 

2. Menentukan konsentrasi substrat terbaik yang digunakan dalam produksi 

N-asetil-glukosamin dari limbah kulit udang windu secara enzimatik 

dengan menggunakan enzim kitinase intraseluler semi murni dari bakteri 

Providencia stuartii. 

3. Menentukan waktu fermentasi optimum yang digunakan untuk 

memproduksi N-asetil-glukosamin dari limbah kulit udang windu (Penaeus 

monodon) secara enzimatik dengan menggunakan enzim kitinase 

intraseluler semi murni dari bakteri Providencia stuartii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




