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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Udang merupakan salah satu komoditas penting bagi hasil perikanan Indonesia.  

Pada umumnya udang diekspor dalam bentuk beku yang telah dihilangkan kepala, 

ekor dan kulitnya.  Hasil samping pengolahan udang ini berupa limbah cangkang 

udang.  Limbah ini dengan sedikit perlakuan dapat ditingkatkan nilai 

ekonomisnya dengan mengolahnya menjadi kitin, karena kitin dapat diolah 

menjadi bahan baku untuk pembuatan glukosamin yang lebih menguntungkan. 

 

Kitin ialah suatu polisakarida alami yang memilki banyak kegunaan dalam 

berbagai bidang misalnya biokimia, enzimologi, obat-obatan, pertanian, pangan 

gizi, mikrobiologi, tekstil, kosmetik dan lain-lain (Rattanakit et al, 2002).  Sifat 

dari senyawa kitin yang mudah terdegradasi mendorong dilakukannya modifikasi 

kitin dengan tujuan untuk mengoptimalkan kegunaanya.  Salah satu dari senyawa 

turunan dari kitin yang banyak dikembangkan ialah N-asetilglukosamin dan 

glukosamin, karena kedua senyawa ini sangat penting dalam bidang farmasi. 

 

Kitin merupakan senyawa biopolimer berantai panjang dan tidak bercabang. Tiap 

rantai polimer terdiri dari 2000 hingga 5000 unit monomer yang terpaut melalui 

ikatan β-1,4 glikosida (Bastaman, 1989).  Senyawa ini merupakan zat padat yang 
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tidak larut dalam air, pelarut organik, alkali pekat, asam lemah tetapi larut dalam 

asam-asam mineral yang pekat dan mempunyai rumus empiris 

(C6H9O4.NHCOCH3).  Polisakarida ini mempunyai berat molekul tinggi dan 

merupakan polimer berantai lurus dengan nama lain β-(1,4)-2-asetamida-2-dioksi-

D-glukosa (N-asetil-D-Glukosamin) (Suryanto et al.,2005).  Di alam kitin 

berfungsi sebagai komponen struktural dinding sel fungi maupun eksoskeleton 

Arthropoda, Nematoda, dan Mollusca . 

 

Kitin dapat dihidrolisis menghasilkan monomernya dengan reaksi enzimatis.  

Enzim spesifik yang digunakan untuk menghidrolisis kitin adalah enzim kitinase 

(Howard et al.,2003).  Terdapat dua jalur degradasi kitin di alam oleh enzim 

kitinase.  Jalur degradasi kitin yang pertama dimulai dengan hidrolisis ikatan β-

(1,4) glikosida oleh enzim endokitinase sehingga terbentuk oligomer kitin.  

Kemudian oligomer kitin dipecah menjadi dimer N-asetilglukosamin oleh enzim 

kitobiosidase, hingga dihasilkan monomer N-asetilglukosamin oleh enzim N-

asetilglukosaminidase (kitobiase).  Selanjutnya monomer N-asetilglukosamin 

mengalami deasetilasi menjadi glukosamin oleh enzim N-asetil-glukosamin-

deasetilase.  Jalur degradasi kitin yang kedua yaitu deasetilasi kitin menjadi 

kitosan oleh enzim kitin-deasetilase.  Kitosan terdegradasi menjadi oligomer 

kitosan oleh enzim kitosanase. Setelah itu oligomer kitosan akan didegradasi oleh 

enzim glukosaminidase menghasilkan glukosamin (Dinter et al.,2000). 

 

Actinomycetes ialah salah satu mikroorganisme kitinolitik yang dapat 

menghasilkan enzim kitinase, karena Actinomycetes mampu mensintesis metabolit 

senyawa yang memiliki aktivitas biologis dan spora dari Actinomycetes sangat 
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essensial untuk biokonversi (Xu et al., 1996).  Enzim kitinase yang dihasilkan 

pada proses fermentasi batch menggunakan Actinomycetes ANL-4 mampu 

menghidrolisis kitin sebanyak 41,98% menghasilkan glukosamin pada penelitian 

Mugianto (2012).  Maka untuk menghasilkan glukosamin yang lebih dari 

sebelumnya dilakukanlah variasi pada media dan inokulum yang digunakan. 

 

Dari pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan fermentasi kitin 

secara enzimatik menggunakan Actinomycetes ANL-4 dengan variasi konsentrasi 

media dan inokulum untuk menghasilkan produk glukosamin yang lebih banyak 

dari penelitian yang sebelumnya.  Pada tahap pertama kitin difermentasi 

menggunakan Actinomycetes ANL-4 untuk menghasilkan glukosamin.  Pada 

tahap selanjutnya yaitu glukosamin sebagai produk akhir akan dikarakterisasi 

menggunakan High Performance Liqiud Chromatography (HPLC) untuk 

menganalisis kemurniannya dan Fourier Tranform Infrared (FTIR) untuk 

menganalisis gugus fungsinya. 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengisolasi glukosamin dari kitin dengan bantuan enzim kitinase. 

2. Menentukan pengaruh penambahan konsentrasi inokulum dan media dengan 

fermentasi secara batch menggunakan Actinomycetes ANL-4 untuk 

pembuatan glukosamin. 

3. Mengkarakterisasi glukosamin yang diperoleh dengan HPLC dan FTIR. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang : 

1. Potensi Actinomycetes dalam menghasilkan enzim kitinase. 

2. Potensi penambahan konsentrasi inokulum dan media dalam menghasilkan 

glukosamin yang lebih banyak. 

3. Potensi glukosamin hasil degradasi kitin dalam bidang farmasi. 

4. Pemanfaatan limbah kulit udang untuk pembuatan glukosamin yang lebih 

menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun lingkungan hidup. 

 

 

 

 


