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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan 

yang sangat luas sehingga menjadikan Indonesia memiliki sumber daya perairan 

yang beragam seperti ikan, udang, kerang, kepiting, rumput laut, dan terumbu 

karang. Hasil sumber daya perairan yang berlimpah tersebut sudah banyak diolah 

dan dikembangkan oleh berbagai industri. Salah satu komoditi hasil perairan yang 

banyak diproduksi di Indonesia adalah udang windu (Penaeus monodon Fab.). 

 Udang windu merupakan komoditas andalan dari sektor perikanan 

Indonesia yang umumnya diekspor dalam bentuk beku. Produksi udang windu di 

Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata  

peningkatan sebesar 7,4% (Prasetiyo, 2009). Udang windu merupakan spesies 

udang yang paling banyak diproduksi di Indonesia dengan total produksi yang 

dapat mencapai 160.000 ton per tahun (Arifin et al., 2007). Data yang diperoleh 

dari Direktorat Jenderal Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan 

menunjukkan bahwa total luas areal budidaya udang windu pada tahun 2009 

mencapai 851.852 ha dengan total produksi sebesar 416.616 ton.  

 Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 170 industri pengolahan udang windu 

dengan kapasitas produksi sekitar 500.000 ton setiap tahunnya. Sekitar 60 sampai 

70% dari berat udang utuh yang diolah akan menjadi limbah. Limbah yang 

diperoleh dari seluruh unit pengolahan udang windu baik berupa cangkang 

maupun kepala udang dapat mencapai 325.000 ton setiap tahunnya (Prasetiyo, 
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2009).  Tingginya limbah industri udang windu tersebut harus dapat ditangani 

sebaik mungkin dan diperlukan adanya pengolahan lebih lanjut yang dapat 

meningkatkan nilai ekonomis dan nilai guna dari limbah cangkang udang windu 

tersebut.  

 Penelitian terhadap aktivitas karotenoid dari cangkang udang masih jarang 

ditemukan dan umumnya penelitian terhadap cangkang udang lebih difokuskan 

untuk menghasilkan kitin dan kitosan yang dalam proses pembuatannya dilakukan 

proses penghilangan protein sehingga akan menghilangkan manfaat pigmen 

karotenoid yang terkandung di dalamnya. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan 

penelitian terhadap aktivitas karotenoid yang terdapat pada cangkang udang untuk 

meningkatkan pemanfaatan dari cangkang udang sebelum diolah menjadi kitin 

dan kitosan. 

 Karotenoid pada cangkang udang berada dalam bentuk kompleks 

karotenoprotein yang apabila diberi perlakuan panas dapat menyebabkan 

renggangnya ikatan yang mengikat karotenoid dengan protein sehingga warna 

udang dapat mengalami perubahan dari gelap menjadi merah terang (Hendry dan 

Houghton, 1996). Menurut Khanafari et al. (2007), jenis pigmen karotenoid utama 

yang terdapat pada cangkang udang ialah astaxanthin. Astaxanthin merupakan 

kelompok pigmen karotenoid jenis xantofil yang memiliki aktivitas antioksidan 

tertinggi dibandingkan dengan jenis pigmen karotenoid lainnya (Astawan dan 

Kasih, 2008 ; Hendry dan Houghton, 1996). 

 Salah satu metode untuk mengekstrak karotenoid dari cangkang udang 

adalah maserasi dengan pelarut organik seperti aseton, metanol, etanol, heksana, 

isopropanol, etil asetat, dan petroleum eter (Sachindra et al., 2006). Menurut 
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Sachindra et al. (2006), jenis pelarut heksana, isopropanol, dan campuran 

keduanya dengan perbandingan 1:1 merupakan jenis pelarut nonpolar, polar, dan 

kombinasi polar-nonpolar terbaik untuk mengekstrak karotenoid dari cangkang 

udang. Metode maserasi dipilih karena tidak membutuhkan suhu tinggi dalam 

pelaksanaannya sehingga sesuai dengan sifat pigmen astaxanthin yang merupakan 

jenis karotenoid utama pada cangkang udang yang tidak tahan pada suhu tinggi. 

Menurut Pu (2008), astaxanthin akan mulai terdegradasi pada suhu di atas 60
o
C, 

sehingga dalam penelitian ini digunakan suhu maserasi yang tidak melebihi suhu 

60
o
C.  

 Pigmen karotenoid memiliki kegunaan yang cukup luas di industri pangan. 

Beberapa kegunaan karotenoid dalam industri pangan yaitu sebagai senyawa 

pewarna, antioksidan, dan prekursor pembentukan vitamin A, (Hendry dan 

Houghton, 1996). Karotenoid memiliki struktur yang terdiri atas 8 unit monomer 

terpenoid yang disebut tetraterpenoid.  Terpenoid merupakan senyawa fitokimia 

yang banyak ditemukan pada minyak atsiri yang diketahui memiliki aktivitas 

sebagai antibakteri (Astawan dan Kasih, 2008). Keberadaan senyawa terpenoid 

dalam struktur karotenoid menyebabkan karotenoid jenis astaxanthin yang banyak 

terdapat pada cangkang udang diduga juga memiliki aktivitas antibakteri selain 

aktivitas antioksidan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

karakterisasi terhadap aktivitas antioksidan dan antibakteri pada ekstrak 

karotenoid dari cangkang udang windu.  
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1.2 Perumusan Masalah 

 Limbah hasil pengolahan udang windu berupa cangkang terus mengalami 

peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah produksi udang windu di 

Indonesia. Limbah berupa cangkang udang tesebut harus dapat diolah dan 

dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. 

Pemanfaatan kandungan pigmen karotenoid yang terdapat pada cangkang udang 

windu diharapkan dapat meningkatkan nilai guna dari limbah cangkang udang 

windu. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk melakukan karakterisasi 

terhadap aktivitas ekstrak karotenoid dari cangkang udang windu sebagai 

antioksidan dan antibakteri. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengektraksi pigmen karotenoid 

dari limbah cangkang udang windu dengan pelarut organik dan mengkarakterisasi 

aktivitas ekstrak karotenoid dari cangkang udang windu sebagai antioksidan dan 

antibakteri. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan suhu maserasi terbaik untuk mengekstrak karotenoid dari 

cangkang udang windu dengan beberapa jenis pelarut organik. 

2. Menentukan jenis pelarut terbaik untuk memperoleh ekstrak karotenoid dari 

cangkang udang windu dengan aktivitas antioksidan, aktivitas antibakteri, dan 

kandungan kualitatif terpenoid tertinggi. 


