
II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Limbah Kepala Udang

Limbah udang sering kali menimbulkan masalah lingkungan karena mudah

busukdan sangat berbau. Hal ini terutama karena limbah udang banyak

mengandung senyawa organik, terutama protein sebesar 23-27% dan kepala

udang merupakan tempat berkumpulnya enzim-enzim pemecah bahan organik

serta bakteri pembusuk.  Sebagian besar limbah udang berasal dari kulit, kepala,

dan ekornya. Fungsi kulit udang tersebut pada hewan udang (hewan golongan

invertebrata) yaitu sebagai pelindung (Neely dan Wiliam, 1969).

Kepala udang kini tak lagi dibuang-buang sebagai limbah tak tersayang.

Ternyata, dalam kepala si bongkok itu tersimpan bahan industri kitin dan kitosan

dalam jumlah besar. Itu telah dibuktikan oleh Syarif Bastaman dari Balai Besar

Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian (BPPIHP) Bogor. Menurut

penelitiannya, kadar kitin dalam kepala udang mencapai 25-30% (Bastaman,

1989). Selama ini kepala udang dibiarkan membusuk. Hanya sebagian kecil yang

diolah menjadi terasi, sambal petis, atau kerupuk udang. Padahal, jika kepala

udang seIndonesia dikumpulkan, jumlahnya bisa mencapai 9-11 ribu ton/setahun.

Dari kepala udang itu juga bisa diperoleh bahan kitosan, zat kimia yang tak kalah

pentingnya dengan kitin. Cara pengolahannyalah yang menentukan limbah kepala
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udang itu akan menghasilkan kitin atau kitosan (Synowiecki dan Al-Khateeb,

2003).

Zat pengatur tumbuh tanaman atau ZPT digunakan untuk mengendalikan dan

mendukung kelangsungan hidupnya. Unsur ZPT ini merupakan hormon pada

tumbuhan yang merupakan senyawa kimia yang diekskresi oleh suatu organ atau

jaringan yang dapat mempengaruhi organ atau jaringan lain dengan cara khusus.

Berbeda dengan yang diproduksi oleh hewan senyawa kimia pada tumbuhan

sering mempengaruhi sel-sel yang juga penghasil senyawa tersebut disamping

mempengaruhi sel lainnya. Dan salah satu tipe Zat Pengatur Tumbuhan tersebut

yang telah diidentifikasi yaitu auksin.

Kitin ditemukan sebagian besar di dalam hewan tak bertulang belakang, krustacea,

serangga, ganggang, dinding sel jamur dan ragi (Synowiecki dan Al-Khateeb, 2003).

Kitosan merupakan bahan yang dapat membantu mempercepat proses

pertumbuhan pada tanaman. Kitin adalah polisakarida struktural yang digunakan

untuk menyusun eksoskleton dari artropoda (serangga, laba-laba, krustase, dan

hewan-hewan lain sejenis). Kitin tergolong homopolisakarida linear yang

tersusun atas residu N-asetilglukosamin pada rantai beta dan memiliki monomer

berupa molekul glukosa dengan cabang yang mengandung nitrogen. Kitin murni

mirip dengan kulit, namun akan mengeras ketika dilapisi dengan garam kalsium

karbonat Kitin membentuk serat mirip selulosa yang tidak dapat dicerna oleh

vertebrata. Kitosan merupakan turunan  kitin yang diperoleh melalui proses

desetilasi. Menurut Mckay et al (1987), kitosan tidak larut dalam air, larutan

alkali pada pH di atas 6,5 dan pelarut organik, tetapi larut dengan cepat dalam
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asam organik encer seperti asam formiat, asam asetat, asam sitrat dan asam

mineral lain kecuali sulfur.

Sifat kitosan sebagai polimer alami mempunyai sifat menghambat absorbsi

lemak, penurun kolesterol, pelangsing tubuh, atau pencegahan penyakit lainnya.

Kitosan bersifat tidak dapat dicernakan dan tidak diabsorbsi tubuh, sehinga lemak

dan kolesterol makanan terikat menjadi bentuk non absorbsi yang tak berkalori.

Sifat khas kitosan yang lain adalah kemampuannya untuk menurunkan kandungan

LDL kolesterol sekaligus mendorong meningkatkan HDL kolesterol dalam serm

darah. Peneliti Jepang menjuluki kitosan sebagai suatu senyawa yang

menunjukkan zat hipokolesterolmik yang sangat efektif. Dengan kata lain, kitosan

mampu menurunkan tingkat kolesterol dalam serum denagn efektif dan tanpa

menimbulkan efek samping.

Pada saat ini limbah kepala udang banyak sekali dimanfaatkan dalam bidang

bioteknologi, industri pangan, farmasi, kesehatan, dan pengolahan limbah, tetapi

sedikit yang dimanfaatkan dalam bidang pertanian.Limbah padat krustasea (kulit,

kepala, kaki) merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi oleh pabrik

pengolahan krustasea. Selama ini limbah tersebut dikeringkan dan dimanfaatkan

sebagai pakan dengan nilai yang rendah (Trubus, 2011).
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B. Pengekstrak

Ekstraksi adalah peristiwa pemindahan zat terlarut (solut) di antara dua pelarut

yang tidak saling bercampur (Nur dan Adijuwana, 1989). Proses ekstrasi sangat

tergantung pada jenis pengekstrak yang digunakan. Pengekstrak yang biasa

digunakan dalam ekstraksi bahan organik antara lain air destilata, asam lemah dan

basa lemah.

1. Air

Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O satu molekul air tersusun

atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air

bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu

pada tekanan 100 kPa (1 bar) and temperatur 273,15 K (0 °C). Zat kimia ini

merupakan suatu pelarut yang penting, yang memiliki kemampuan untuk

melarutkan banyak zat kimia lainnya, seperti garam-garam, gula, asam, beberapa

jenis gas dan banyak macam molekul organik (Anonim, 2010a).

2. Asam Sitrat

Asam sitrat merupakan asam organik lemah yang ditemukan pada daun dan buah

tumbuhan genus Citrus (jeruk-jerukan). Senyawa ini merupakan bahan pengawet

yang baik dan alami, selain digunakan sebagai penambah rasa masam pada

makanan dan minuman ringan. Dalam biokimia, asam sitrat dikenal sebagai

senyawa antara dalam siklus asam sitrat, yang penting dalam metabolisme

makhluk hidup, sehingga ditemukan pada hampir semua makhluk hidup. Rumus

kimia asam sitrat adalah C6H8O7 (strukturnya ditunjukkan pada tabel informasi di
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sebelah kanan). Struktur asam ini tercermin pada nama IUPAC-nya, asam 2-

hidroksi-1,2,3-propanatrikarboksilat (Anonim, 2010b)

3. Asam Asetat

Asam asetat termasuk kelompok asam organik. Asam organik ini dikenal sebagai

bakteriostatik (zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri) maupun

bakterisidal (zat yang dapat membunuh bakteri) sehingga kemampuan tersebut

sering dimanfaatkan sebagai bahan pengawet. Asam asetat merupakan cairan

yang jernih, tidak berwarna, dan memiliki bau asam yang menusuk. Asam asetat

dapat larut dalam air, alkohol, lemak, dan gliserol. Selain itu, asam jenis ini juga

dikenal sebagai pelarut yang baik untuk bahan organik (Marshall et al., 2000).

Tabel 1. Sifat fisik asam asetat

Rumus kimia CH3COOH
Bobot molekul 60,03 g mol-1

Bentuk fisik Cairan tidak berwarna
Titik didih 119oC
Titik beku 16,6oC
Comercial grades Larutan aqueous 99,5% dan 36%
Kelarutan Larut air, alkohol, dan gliserin
Konstanta ionisasi 1,75 x 10-5
Panas jenis 20oC 0,505 kal g-1 oC
Densitas larutan 99,5% 1045 g l-1

Densitas larutan 36% 376 g l-1

Bau Menyengat
Rasa Asam
pH larutan 1% 2,78

Sumber : Sharp, 1984.
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C. Unsur Hara Mikro

Unsur hara mikro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang

relatif sedikit namun mutlak diperlukan. Unsur hara mikro bisa diperoleh melalui

penaburan pupuk kandang atau pupuk organik yang lain, bisa juga dilakukan

melalui penyemprotan dengan pupuk mikro dosis tinggi misal Multimikro,

metalik atau yang lainnya (Ardi, 2009).

1. Besi (Fe)

Pada kondisi aerasi baik dan pH sekitar netral konsentrasi ion Fe+++ dan Fe (III)

dan Fe (II) adalah bentuk Fe yang dominan di dalam tanah dan larutan nutrisi. Fe

(II) adalah bentuk Fe yang langsung tersedia bagi tanaman, sedangkan Fe (III)

harus direduksi dulu pada permukaan akar sebelum diangkut ke dalam

cytoplasma.

Defisiensi Fe menyebabkan terjadi penimbunan atau akumulasi asam-asam

organik seperti malic dan citric acid dan ini merupakan gejala khas dan umum

dijumpai pada kasus defisiensi Fe. Penimbunan asam-asam organik pada tanaman

yang mengalami defisiensi kemungkinan besar disebabkan oleh berkurangnya

aktivitas enzim yang mengkatalisa isomerisasi citrate menjadi isocitrat. Enzim

yang dimaksud adalah enzim aconitase yang mana Fe (II) adalah komponen

utama enzim tersebut.
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2. Mangan (Mn)

Mangan diserap oleh tanaman dalam bentuk Mn++ dan ditranslokasikan sebagai

kation bebas bervalensi dua di dalam xylem dari akar ke bagian tajuk tanaman.

Dibandingkan dengan unsur hara mikro lain seperti Fe, Cu, Zn, dan Mo, Mn

memiliki stabilitas ikatan yang paling lemah. Karena itu Mn dapat dengan mudah

diganti oleh Mg++ dalam berbagai reaksi.

Mn merupakan bagian penyusun enzim superoxide dismutase (SOD). Enzim ini

memiliki peran penting dalam melindungi jaringan tanaman dari efek negatif dari

oksigen radikal bebas yang terbentuk dari reaksi enzimatis yang satu elektronnya

bergabung denagn O2.

3. Tembaga (Cu)

Tembaga (Cu) diserap dalam bentuk ion Cu++ dan mungkin dapat diserap dalam

bentuk senyaewa kompleks organik, misalnya Cu-EDTA (Cu-ethilen diamine

tetra acetate acid) dan Cu-DTPA (Cu diethilen triamine penta acetate acid).

Dalam getah tanaman bik dalam xylem maupun floem hampir semua Cu

membentuk kompleks senyawa dengan asam amino. Cu dalam akar tanaman dan

dalam xylem > 99% dalam bentuk kompleks. Dalam tanah, Cu berbentuk

senyawa dengan S, O, CO3 dan SiO4 misalnya kalkosit (Cu2S), kovelit (CuS),

kalkopirit (CuFeS2), borinit (Cu5FeS4), luvigit (Cu3AsS4), tetrahidrit

[(Cu,Fe)12SO4S3)], kufirit (Cu2O), sinorit (CuO), malasit [Cu2(OH)2CO3],

adirit [(Cu3(OH)2(CO3)], brosanit [Cu4(OH)6SO4].
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Fungsi dan peranan Cu antara lain : mengaktifkan enzim sitokrom-oksidase,

askorbit-oksidase, asam butirat-fenolase dan laktase. Berperan dalam

metabolisme protein dan karbohidrat, berperan terhadap perkembangan tanaman

generatif, berperan terhadap fiksasi N secara simbiotis dan penyusunan

lignin.Adapun gejala defisiensi atau kekurangan Cu antara lain : pembungaan dan

pembuahan terganggu, warna daun muda kuning dan kerdil, daun-daun lemah,

layu dan pucuk mongering serta batang dan tangkai daun lemah.

4. Boron (B)

Boron dalam tanah terutama sebagai asam borat (H2BO3) dan kadarnya berkisar

antara 7-80 ppm. Boron dalam tanah umumnya berupa ion borat hidrat B(OH)4-.

Boron yang tersedia untuk tanaman hanya sekitar 5%dari kadar total boron dalam

tanah. Boron ditransportasikan dari larutan tanah ke akar tanaman melalui proses

aliran masa dan difusi. Selain itu, boron sering terdapat dalam bentuk senyawa

organik. Boron juga banyak terjerap dalam kisi mineral lempung melalui proses

substitusi isomorfik dengan Al3+ dan atau Si4+. Mineral dalam tanah yang

mengandung boron antara lain turmalin (H2MgNaAl3(BO)2Si4O2)O20 yang

mengandung 3%-4% boron. Mineral tersebut terbentuk dari batuan asam dan

sedimen yang telah mengalami metomorfosis.

Mineral lain yang mengandung boron adalah kernit (Na2B4O7.4H2O), kolamit

(Ca2B6O11.5H2O), uleksit (NaCaB5O9.8H2O) dan aksinat. Boron diikat kuat

oleh mineral tanah, terutama seskuioksida (Al2O3+Fe2O3). Fungsi boron dalam

tanaman antara lain berperanan dalam metabolisme asam nukleat, karbohidrat,



16

protein, fenol dan auksin. Di samping itu boron juga berperan dalam pembelahan,

pemanjangan dan diferensiasi sel, permeabilitas membran, dan perkecambahan

serbuk sari. Gejal defisiensi hara mikro ini antara lain : pertumbuhan terhambat

pada jaringan meristematik (pucuk akar), mati pucuk (die back), mobilitas rendah,

buah yang sedang berkembang sngat rentan, mudah terserang penyakit.

5. Seng (Zn)

Zn diserap oleh tanaman dalam bentuk ion Zn++ dan dalam tanah alkalis

mungkin diserap dalam bentuk monovalen Zn(OH)+. Di samping itu, Zn diserap

dalm bentuk kompleks khelat, misalnya Zn-EDTA. Seperti unsure mikro lain, Zn

dapat diserap lewat daun. Kadar Zn dalam tanah berkisar antara 16-300 ppm,

sedangkan kadar Zn dalam tanaman berkisar antara 20-70 ppm. Mineral Zn yang

ada dalam tanah antara lain sulfida (ZnS), spalerit [(ZnFe)S], smithzonte

(ZnCO3), zinkit (ZnO), wellemit (ZnSiO3 dan ZnSiO4).

Fungsi Zn antara lain : pengaktif enim anolase, aldolase, asam oksalat

dekarboksilase, lesitimase,sistein desulfihidrase, histidin deaminase, super okside

demutase (SOD), dehidrogenase, karbon anhidrase, proteinase dan peptidase.

Juga berperan dalam biosintesis auxin, pemanjangan sel dan ruas batang.

Ketersediaan Zn menurun dengan naiknya pH, pengapuran yang berlebihan

sering menyebabkan ketersediaaan Zn menurun. Tanah yang mempunyai pH

tinggi sering menunjukkan adanya gejala defisiensi Zn, terytama pada tanah

berkapur.
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Adapun gejala defisiensi Zn antara lain : tanaman kerdil, ruas-ruas batang

memendek, daun mengecil dan mengumpul (resetting) dan klorosis pada daun-

daun muda dan intermedier serta adanya nekrosis (Wijaya, 2008).

D. Tanaman Sawi

Klasifikasi:

Divisi : Spermatophyta.

Subdivisi : Angiospermae.

Kelas : Dicotyledonae.

Ordo : Rhoeadales (Brassicales).

Famili : Cruciferae (Brassicaceae).

Genus : Brassica.

Spesies : Brassica rapa.

Daerah penanaman yang cocok adalah mulai dari ketinggian 5 meter sampai

dengan 1.200 meter di atas permukaan laut. Namun biasanya dibudidayakan pada

daerah yang mempunyai ketinggian 100 meter sampai 500 meter dpl.

Tanaman sawi tahan terhadap air hujan, sehingga dapat di tanam sepanjang tahun.

Pada musim kemarau yang perlu diperhatikan adalah penyiraman secara teratur.

Berhubung dalam pertumbuhannya tanaman ini membutuhkan hawa yang sejuk.

lebih cepat tumbuh apabila ditanam dalam suasana lembab. Akan tetapi tanaman

ini juga tidak senang pada air yang menggenang. Dengan demikian, tanaman ini

cocok bils di tanam pada akhir musim penghujan. Tanah yang cocok untuk

ditanami sawi adalah tanah gembur, banyak mengandung humus, subur, serta
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pembuangan airnya baik. Derajat kemasaman (pH) tanah optimum untuk

pertumbuhannya adalah antara pH 6 sampai pH 7 (Margiyanto, 2007).

Manfaat tanaman caisim/sawi adalah daunnya digunakan sebagai sayur dan

bijinya dimanfaatkan sebagai minyak serta pelezat makanan. Tanaman

caisim/sawi banyak disukai karena rasanya serta kandungan beberapa vitaminnya.

Pada daun sawi 100 gr terkandung 6460 IU Vitamin A, 102 mg Vit B, 0,09 mg

Vit C, 220 mg kalsium dan kalium (Arief, 1990).

E. Penanaman Pada Media Tanpa Tanah

Istilah hidroponik digunakan untuk menjelaskan tentang cara bercocok tanam

tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Di kalangan umum, istilah

ini dikenal sebagai “bercocok tanam tanpa tanah”. Di sini termasuk juga bercocok

tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan porous

lainnya, seperti pecahan genting, pasir kali, kerikil, maupun gabus putih.

Keuntungan yang bisa didapatkan dari bertanam secara hidroponik, diantaranya:

perawatan lebih praktis serta gangguan hama lebih terkontrol, pemakaian pupuk

lebih hemat atau efisien, kebersihan tanaman lebih mudah dikontrol, dan produksi

tidak tergantung pada musim dan kondisi alam (Lingga, 2002).

Media tanam yang dapat digunakan dalam teknik hidroponik ini diantaranya

adalah: pasir, sekam, arang tempurung kelapa, batu apung putih, batu zeolit,

pecahan batu bata, batu kali, dan kawat kasa nilon. Untuk menjaga sterilitas

bahan, sebaiknya semua bahan di autoklaf atau direbus dahulu sebelun dijadikan
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media tanam. Sedangkan tanamannya, diambil tanaman yang telah tumbuh di

dalam polybag dan siap direplanting ke dalam pot.

Faktor-faktor penting dalam budidaya hidroponik diantaranya yaitu:

1. Unsur Hara

Pemberian larutan hara yang teratur sangatlah penting pada hidroponik, karena

media hanya berfungsi sebagai penopang tanaman dan sarana meneruskan larutan

atau air yang berlebihan. Hara tersedia bagi tanaman pada pH 5.5 – 7.5 tetapi

yang terbaik adalah 6.5, karena pada kondisi ini unsur hara dalam keadaan

tersedia bagi tanaman. Unsur hara makro dibutuhkan dalam jumlah besar dan

konsentrasinya dalam larutan relatif tinggi. Termasuk unsur hara makro adalah N,

P, K, Ca, Mg, dan S. Unsur hara mikro hanya diperlukan dalam konsentrasi yang

rendah, yang meliputi unsur Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, dan Cl. Kebutuhan tanaman

akan unsur hara berbeda-beda menurut tingkat pertumbuhannya dan jenis

tanaman. Larutan hara dibuat dengan cara melarutkan garam-garam pupuk dalam

air. Berbagai garam jenis pupuk dapat digunakan untuk larutan hara,

pemilihannya biasanya atas harga dan kelarutan garam pupuk tersebut.

2. Media Tanam Hidroponik

Jenis media tanam yang digunakan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan

dan perkembangan tanaman. Media yang baik membuat unsur hara tetap tersedia,

kelembaban terjamin dan drainase baik. Media yang digunakan harus dapat

menyediakan air, zat hara dan oksigen serta tidak mengandung zat yang beracun

bagi tanaman. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai media tanam dalam
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hidroponik antara lain pasir, kerikil, pecahan batu bata, arang sekam, spons, dan

sebagainya. Bahan yang digunakan sebagai media tumbuh akan mempengaruhi

sifat lingkungan media. Tingkat suhu, aerasi dan kelembaban media akan

berlainan antara media yang satu dengan media yang lain, sesuai dengan bahan

yang digunakan sebagai media. Arang sekam (kuntan) adalah sekam bakar yang

berwarna hitam yang dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna, dan telah

banyak digunakan sabagai media tanam secara komersial pada sistem hidroponik.

Komposisi arang sekam paling banyak ditempati oleh SiO2 yaitu 52% dan C

sebanyak 31%. Komponen lainnya adalah Fe2O3, K2O, MgO, CaO, MnO, dan

Cu dalam jumlah relatif kecil serta bahan organik. Karakteristik lain adalah

sangat ringan, kasar sehingga sirkulasi udara tinggi karena banyak pori, kapasitas

menahan air yang tinggi, warnanya yang hitam dapat mengabsorbsi sinar

matahari secara efektif, pH tinggi (8.5 – 9.0), serta dapat menghilangkan

pengaruh penyakit khususnya bakteri dan gulma.

3. Oksigen

Keberadaan Oksigen dalam sistem hidroponik sangat penting. Rendahnya oksigen

menyebabkan permeabilitas membran sel menurun, sehingga dinding sel makin

sukar untuk ditembus, Akibatnya tanaman akan kekurangan air. Hal ini dapat

menjelaskan mengapa tanaman akan layu pada kondisi tanah yang tergenang.

Tingkat oksigen di dalam pori-pori media mempengaruhi perkembangan rambut

akar. Pemberian oksigen ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

memberikan gelembung-gelembung udara pada larutan (kultur air), penggantian

larutan hara yang berulang-ulang, mencuci atau mengabuti akar yang terekspose
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dalam larutan hara dan memberikan lubang ventilasi pada tempat penanaman

untuk kultur agregat.

4. Air

Kualitas air yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman secara hidroponik

mempunyai tingkat salinitas yang tidak melebihi 2500 ppm, atau mempunyai nilai

EC tidak lebih dari 6,0 mmhos/cm serta tidak mengandung logam-logam berat

dalam jumlah besar karena dapat meracuni tanaman.

Sistem bercocok tanam secara hidroponik memiliki banyak sekali keunggulan,

tetapi selain itu juga hidroponik memiliki beberapa kelemahan. Kelebihan

bertanam secara hidroponik diantaranya yaitu: produksi tanaman persatuan luas

lebih banyak, tanaman tumbuh lebih cepat, pemakaian pupuk lebih hemat,

pemakaian air lebih efisien, tenaga kerja yng diperlukan lebih sedikit, lingkungan

kerja lebih bersih, kontrol air, hara dan pH lebih teliti, masalah hama dan

penyakit tanaman dapat dikurangi serta dapat menanam tanaman di lokasi yang

tidak mungkin/sulit ditanami seperti di lingkungan tanah yang miskin hara dan

berbatu atau di garasi (dalam ruangan lain) dengan tambahan lampu. Sedangkan

kelemahan dari hidroponik ini yaitu: ketersediaan dan pemeliharaan perangkat

hidroponik agak sulit, memerlukan keterampilan khusus untuk menimbang dan

meramu bahan kimia serta investasi awal yang mahal (Anonim, 2010c)


