
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki potensi perikanan laut 

sebesar 6,4 juta ton per tahun. Potensi tangkapan yang diperbolehkan adalah 

sebesar 80 persen dari potensi perikanan laut tersebut (Rochima, 2014). Udang 

merupakan komoditas ekspor yang cukup besar di Indonesia. Berdasarkan BPS 

(2013), volume ekspor udang beku pada tahun 2012 adalah sebesar 110.409.013 

kg dan volume ekspor udang windu beku tanpa kepala sebanyak 4.175.288 kg 

pada tahun 2012. 

 Menurut Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam Dompeipen (2016), 

udang yang diekspor merupakan dalam bentuk udang beku segar yang telah 

mengalami penyimpanan dingin setelah melalui pemisahan kepala dan kulit. 

Industri udang beku mengakibatkan adanya limbah udang berupa kepala 

(carapace) dan kulit (peeled) yang dapat menimbulkan masalah pencemaran 

lingkungan. Limbah yang dihasilkan oleh industri udang beku ini dapat mencapai 

25% dari total produksi. Limbah hasil samping industri udang beku ini baru 

dimanfaatkan sejumlah 30% dari jumlah limbah yang ada. 

Komponen utama dari kulit udang adalah protein sebesar 25 – 44%, 

kalsium karbonat sebesar 45 – 50%, dan kitin sebesar 15 – 20%. Senyawa kitin ini 

memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan hasil olahannya dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai keperluan (Dompeipen, 2016).  Unit monomer dari polimer kitin adalah 
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N-asetilglukosamin (GlcNAc) yang merupakan karbohidrat dengan jumlah 

terbanyak kedua setelah selulosa. N-Asetilglukosamin berasal dari kitin dan 

diperoleh dengan cara kimia, enzimatis, dan metode biotransformasi. Penggunaan 

N-asetilglukosamin ini banyak pada pengembangan obat-obatan (Chen et.al., 

2010). 

Enzim kitinase mampu menghidrolisis kitin menjadi N-asetilglukosamin 

(Herdyastuti et.al., 2009). Enzim kitinase banyak tersebar di dalam bakteri dan 

kapang. Pada kapang, dapat ditemukan pada Trichoderma, Bacillus, Penicillium, 

Neurospora, Mucor, Lycoperdon, Aspergillus, Beauveria, Myrothecium, 

Conidiobolus, Metharhizium, Stachybotrys,dan Agaricus (Islam dan Datta, 2015). 

 Hasil fermentasi limbah kulit udang tidak menghasilkan glukosamin yang 

murni. Kemurnian glukosamin hasil fermentasi A. niger menghasilkan 58,10% 

dan kemurnian glukosamin hasil fermentasi  M. rouxii menghasilkan 67,60% dari 

standar glukosamin (Wu et.al, 2005). Proses pemurnian perlu dilakukan untuk 

mendapatkan hasil glukosamin yang mendekati murni. Berdasarkan penelitian 

Herdyastuti dan Cahyaningrum (2017), proses purifikasi menggunakan berbagai 

pelarut dapat menghasilkan glukosamin yang lebih murni. Purifikasi 

menggunakan aseton, metanol, etanol, dan asetonitril menghasilkan glukosamin 

dengan kadar kemurnian 86% sampai dengan 97,7%. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Limbah yang dihasilkan dari industri udang beku ekspor adalah kulit dan 

kepala udang sekitar 25% dari total produksi. Komponen kulit udang tersebut 
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mengandung 15-20% kitin (Dompeipen, 2016). Kitin yang memiliki unit 

monomer berupa N-Asetilglukosamin dapat dihidrolisis menggunakan enzim 

kitinase (Herdyastuti et.al., 2009). Menurut Wu et.al., kandungan glukosamin 

hasil fermentasi hanya 58,10% sampai dengan 67,60%. Purifikasi dapat 

menghasilkan glukosamin yang lebih murni. Teknologi pemurnian dibutuhkan 

seiring berkembangnya metode untuk menghasilkan glukosamin. Teknologi untuk 

pemurnian glukosamin masih jarang dilakukan penelitian. Beberapa penelitian 

menyebutkan bahwa penggunaan beberapa larutan seperti aseton, etanol, metanol, 

dan asetonitril dapat menghasilkan kadar glukosamin dengan kemurnian yang 

tinggi. Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai teknologi pemurnian 

glukosamin dapat membantu menaikkan tingkat ekonomis dan nilai fungsional 

dari glukosamin yang dihasilkan dari proses fermentasi. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teknologi 

pemisahan terbaik untuk meningkatkan kemurnian glukosamin yang dihasilkan 

dari proses fermentasi kapang Trichoderma virens. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan rasio pelarut terbaik untuk menghasilkan N-asetilglukosamin 

murni hasil fermentasi kapang Trichoderma virens. 
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2. Menentukan jenis pelarut terbaik untuk menghasilkan N-asetilglukosamin 

murni hasil fermentasi kapang Trichoderma virens. 

3. Mengetahui karakteristik N-asetilglukosamin yang dihasilkan dari proses 

fermentasi kapang Trichoderma virens setelah dilakukan pemurnian. 
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