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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Udang merupakan salah satu komoditas ekspor dari industri perikanan di 

Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 

2016, ekspor udang di Indonesia periode bulan Januari hingga Juni dari 96,685 ton 

mengalami kenaikan sebesar 8,5% menjadi 107,539 ton. Dari sisi nilai, hasil ekspor 

udang dari US$ 851,199 mengalami kenaikan sebesar 10,6% menjadi US$ 882,092. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), dapat diketahui 

bahwa udang windu (Penaeus monodon) merupakan salah satu komoditas ekspor 

unggulan industry perikanan. Udang yang diekspor dalam bentuk udang beku segar 

yang telah mengalami penyimpanan dingin setelah dipisahkan dari kepala dan kulit. 

Hal tersebut menyebabkan limbah berupa carapace (kepala) dan peeled (kulit) yang 

dapat mencemari lingkungan. Limbah industri perikanan untuk ekspor udang 

mencapai angka 25% dari total produksi.  

Sampai saat ini limbah ekspor udang beku segar digunakan sebagai bahan 

baku industri kerupuk, petis, terasi, pupuk, dan pakan dengan pemanfaatan hanya 

30% dari limbah ekspor udang beku segar yang ada (Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, 2016). Limbah ekspor udang beku segar yang sebagian besar merupakan 

kulit udang memiliki kandungan kitin dan kitosan yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi (Ahing dan Wid, 2016).  

Kitin adalah polimer dari monomer β-(1-4)-N-asetil-D-glukosamin. Sintesis 

kitin di alam dibantu dengan enzim yang mampu menyebabkan transfer glikosil β-
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(1-4)-N-asetil-D-glukosamin dari uridinedifosfat-N-asetil-D-glukosamin menjadi 

kitodestrin yang kemudian membentuk polisakarida (Sitanggang et al., 2012). Kitin 

dapat terdegradasi menjadi monomer N-asetil-D-glukosamin dan oligomer N-

asetil-D-glukosamin yang tersusun atas 2-10 monomer N-asetil-D-glukosamin 

yang kemudian disebut sebagai oligo N-asetilglukosamin (kitin oligosakarida) 

(Wang et al., 2008). Glukosamin yang telah dipurifikasi memiliki manfaat sebagai 

supplement, untuk osteoarthritis dan back pain (Sashiwa et al., 2002). Kitin 

oligosakarida memiliki kemampuan sebgaai antibakteri (Jeon et al., 2001), 

menangkal radikal bebas dalam sel (Ngo et al., 2008), antikanker dan anti inflamasi 

(Azuma et al., 2015). Proses hidrolisis kitin dapat dilakukan secara enzimatis serta 

fisik dan kimia (Hargono dan Djaeni, 2003). Salah satu metode hidrolisis kitin yang 

terus mengalami perkembangan adalah metode enzimatis dengan menggunakan 

enzim kitinase yang dihasilkan mikroorganisme. Metode tersebut merupakan 

alternatif dari metode kimia dengan penggunaan bahan kimia yang banyak. 

Glukosamin dapat didegradasi dari kitin secara enzimatis dan kimiawi. Reaksi 

enzimatis merupakan metode yang sederhana untuk menghasilkan senyawa turunan 

dari kitin dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan reaksi kimiawi 

(Krokeide, et al., 2007). Menurut Lv et al. (2016), reaksi enzimatis secara 

mikrobiologis dalam proses fermentasi bersifat selektif. Enzim kitinase yang 

dihasilkan hanya akan bereaksi dengan substrat enzim tersebut yang merupakan 

kitin sehingga hasil fermentasi yang dihasilkan dapat bersifat spesifik (minimal 

hasil samping). 
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Proses fermentasi yang dilakukan untuk mendegradasi kitin oleh enzim 

kitinase yang dihasilkan oleh kapang akan menghasilkan N-asetil-D-glukosamin, 

oligomer N-asetil-D-glukosamin, dan beberapa senyawa turunan lain hasil 

degradasi kitin (Wang et al., 2008; Pratiwi et al., 2015). Salah satu mikroorganisme 

yang dapat digunakan adalah Thricoderma virens yang tergolong sebagai kapang. 

Menurut De La Cruz (1992),  Trichoderma dapat menghasilkan enzim kitinolitik 

ekstraseluler seperti kitinase, protease, dan β-glucanase. Oleh karena itu, 

Thricoderma virens memiliki potensi untuk mendegradasi kitin untuk 

menghasilkan produk serta turunan lain yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat 

lebih. Namun, terkait dengan hal tersebut profil hasil fermentasi kitin dari kulit 

udang windu (Penaeus monodon) dengan bantuan enzim kitinase dari kapang 

Trichoderma virens belum diketahui dan dipelajari lebih lanjut. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016) dapat diketahui bahwa 

udang windu (Penaeus monodon) merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan 

Indonesia. Hal tersebut tentu berpotensi untuk dihasilkan hasil samping produksi 

udang ekspor yang merupakan limbah kulit udang. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Paul et al (2015) dapat dikethaui bahwa kulit udang windu memiliki 

kandungan kitin sebesar 34,23%. Kandungan kitin tersebut lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kandungan kitin pada jenis udang lain seperti kulit udang 

vannamei Penaeus vannamei sebesar 30% (Vazquez et al, 2017) dan kulit udang 

putih Penaeus merguensis sebesar 19,38% (Arif et al., 2013). Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan limbah padat tersebut sehingga dihasilkan 
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produk dengan nilai ekonomis tinggi dengan mendegradasi kulit udang menjadi 

produk turunan kitin (Ahing & Wid, 2016). Proses degradasi kitin dapat dilakukan 

dengan enzim kitinase yang dihasilkan oleh mikroorganisme kitinolitik (Wulandari, 

2009). Menurut Lv et al. (2016), reaksi enzimatis secara mikrobiologis dalam 

proses fermentasi bersifat selektif. Enzim kitinase yang dihasilkan hanya akan 

bereaksi dengan substrat enzim tersebut yang merupakan kitin sehingga hasil 

fermentasi yang dihasilkan dapat bersifat spesifik (minimal hasil samping). 

Menurut De La Cruz (1992), Trichoderma dapat menghasilkan enzim kitinolitik 

ekstraseluler seperti kitinase, protease, dan β-glucanase. Namun, belum diketahui 

variasi kandungan hasil fermentasi kulit udang yang dapat dihasilkan. Oleh karena 

itu, profil hasil fermentasi kitin dari kulit udang windu (Penaeus monodon) dengan 

kapang Trichoderma virens perlu dipelajari lebih lanjut. 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui profil hasil fermentasi kitin 

dari kulit udang windu (Penaeus monodon) dengan bantuan enzim kitinase dari 

kapang Trichoderma virens. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengetahui jenis dan persentase 

kandungan hasil fermentasi kitin dari kulit udang windu (Penaeus monodon) 

dengan bantuan enzim kitinase dari kapang Trichoderma virens. 

 




