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Abstrak

Limbah kulit udang yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak, dapat diolah untuk
pembuatan kitin yang dapat diproses lebih lanjut menghasilkan chitosan. Chitosan memiliki banyak
manfaat dalam bidang industri, antara lain adalah sebagai pengawet makanan yang tidak berbahaya
(non toksid) pengganti formalin.
Kebutuhan chitosan untuk industri dewasa ini meningkat karena penelitian menunjukkan bahwa
chitosan effektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur  pada komoditi pangan, maka
produksi chitosan  mempunyai prospek ekonomi yang menjanjikan.
Chitosan dapat diproduksi dari penghilangan gugus asetil yang terkandung didalam senyawa kittin.
Banyaknya gugus asetil yang bisa terambil (derajat deacetilasi) sangat berpengaruh terhadap daya
pengawetan terhadap makanan. Besarnya derajat deasetilasi dari chitosan sangat tergantung pada
kondisi operasi proses deasetilasi pada pembuatan Chitosan.
Manfaat dari penelitian ini adalah ingin dicapai dengan adanya penerapan  teknologi  ini adalah
dihasilkannya teknologi proses produksi chitosan yang berkualitas untuk meningkatkan nilai
ekonomis  dari kulit / limbah pengolahan udang.
Pada penelitian ini dipilih menggunakan metode Meyers dan Lee (1989), dengan alasan metode ini
lebih sederhana dan mudah diaplikasikan ke industri, dengan langkah kerja  persiapan sampel,
deproteinisasi, demineralisasi, optimasi Deasetilasi, aplikasi sebagai pengawet bahan makanan dan
uji / analisa bakteri. Dan hasil yang didapat adalah semakin tinggi penambahan konsentrasi NaOH
maka harga derajat deasetilasi semakin naik. Hal ini disebabkan semakin besar konsentrasi NaOH
maka jumlah gugus asetil yang hilang semakin banyak. Dan kondisi operasi yang optimum : T = 100
oC, waktu 1 jam, konsentrasi NaOH 50%.

Kata kunci : chitosan, deasetilasi, udang, limbah

Abstract

The waste of shrimp shell that usually only used for livestock feeding  could be processed as the chitin
that produces chitosan. Chitosan is  very advantegous for industry as  the non toxic preservative
subtitute for formalin. The demand of chitosan for industry currently getting increased and has an
economic value because the recent researches showed that it is very effective for impeding bacteria
and fungi on food.
Chitosan was produced by loosing the acetyl cluster on chitin. The amount of acetyl cluster influences
on the preservative capacity on food. The degree of deacetylation depends on the condition of
deacetylation process when producing chitosan.
The objective of this paper is to present an application of technology on producing quality chitosans
from the waste of shrimp shell that has economic value
In this study, we use the method of Meyers and Lee (1989) because it is very simple and easy to
apply for industry as the food preservative and bacteria analysa.
The result showed that the increasing of  NaOH concentrate determines the degree of deacetylation.
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Pendahuluan

Limbah kulit udang yang selama ini hanya
dimanfaatkan untuk pakan ternak, dapat diolah
untuk pembuatan kitin yang dapat diproses lebih
lanjut menghasilkan chitosan. Chitosan memiliki
banyak manfaat dalam bidang industri, antara lain
adalah sebagai pengawet makanan yang tidak
berbahaya (non toksid) pengganti formalin.

Potensi habitat dan budidaya udang laut di
pantai utara Jawa Tengah sangat tinggi. Udang
dengan beberapa species dibudidayakan di
lingkungan tambak dan perairan laut .Secara umum,
cangkang kulit udang mengandung protein 34,9 %,
mineral CaCO3 27,6 %, kitin 18,1 %, dan
komponen lain seperti zat terlarut, lemak dan
protein tercerna sebesar 19,4 % (Suhardi, 1992).

Kitin merupakan polisakarida yang bersifat
non toxic (tidak beracun) dan biodegradable sehingga
kitin banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang.
Lebih lanjut kitin dapat mengalami proses
deasetilasi menghasilkan chitosan. Salah satu
penerapan chitosan yang penting dan dibutuhkan
dewasa ini adalah sebagai pengawet bahan makanan
pengganti formalin. Chitosan adalah senyawa alami
yang sangat potensial untuk pengawetan produk /
komoditi hasil pertanian/pangan pasca panen. (Reff.
S. Bautista-Banos  ”www.elsevier.com/locate/
cropro,  tahun 2006 hal. 108-118 ”).

Kebutuhan chitosan untuk industri dewasa
ini meningkat karena penelitian menunjukkan
bahwa chitosan effektif untuk menghambat
pertumbuhan bakteri dan jamur pada komoditi
pangan.( De Waard et. Al., 1993; Bruton, 1994)
Harga jual chitosan murni di pasaran dunia sangat
tinggi , yaitu  $ 7.5/g., maka produksi chitosan
mempunyai prospek ekonomi yang menjanjikan.

Formalin merupakan bahan kimia  beracun
yang  selama ini banyak digunakan sebagai pengawet
pada bahan makan seperti tahu, ikan asin, mie
basah, dll. Diperlukan suatu pengawet alami yang
tidak beracun, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan
mudah terurai (biodegradable).  Chitosan adalah
bahan alami yang direkomendasikan untuk
digunakan sebagai pengawet makanan karena tidak
beracun dan aman bagi kesehatan. (Reff. S. Bautista-
Banos  ”www.elsevier.com/locate/cropro,  tahun
2006 hal. 108-118 ”).

Chitosan dapat diproduksi dari penghilangan
gugus asetil yang terkandung didalam senyawa
kittin. Banyaknya gugus asetil yang bisa terambil
(derajat deacetilasi) sangat berpengaruh terhadap
daya pengawetan terhadap makanan. Besarnya
derajat deasetilasi dari chitosan sangat tergantung

pada kondisi operasi proses deasetilasi pada
pembuatan Chitosan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya
penerapan  teknologi  ini adalah dihasilkannya
teknologi proses produksi chitosan yang berkualitas
untuk meningkatkan nilai ekonomis  dari kulit /
limbah pengolahan udang. Secara spesifik, tujuan
penerapan  teknologi  ini adalah:

 Menentukan kondisi operasi yang paling
optimum proses deacetilasi pada
pembuatan chitosan dari limbah kulit
udang.

 Melakukan rancang bangun alat  produksi
chitosan   dari kulit / limbah pengolahan
udang dalam skala industri kecil;

 Mengaplikasikan chitosan sebagai
pengawet makanan dilanjutkan uji
keawetannya secara mikrobiologi.

 Menyusun trouble shooting untuk mengatasi
masalah proses yang sering terjadi;

 Menyusun prosedur baku operasi proses;
 Analisis tekno-ekonomi.

Kitin
Hasil samping dari pengolahan udang

dihasilkan limbah udang 30 – 40 % dari berat udang
utuh (Soegiarto, Toro, Soegiarto, 1979). Sebagai salah
satu alternatif pemanfaatannya adalah dengan
pengambilan kitin yang terkandung dalam kulit
udang.

Kitin  merupakan polisakarida yang bersifat
non toxic (tidak beracun) dan biodegradable sehingga
kitin banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang.
Lebih lanjut kitin dapat mengalami proses
deasetilasi menghasilkan chitosan.

Adapun proses pembuatan kitin dimulai
dengan menghaluskan cangkang kulit udang. Setelah
itu baru dilakukan proses penghilangan mineral dan
protein serta pigmen-pigmen seperti diuraikan di
bawah ini :
 Proses deproteinisasi : Protein pada kulit
udang kurang lebih sekitar 35 %, dimana protein ini
berikatan dengan kitin yang akan diisolasi. Adapun
yang dimaksud dengan proses deproteinisasi adalah
proses untuk memisahkan ikatan antara kitin
dengan protein.
 Proses demineralisasi : Mineral pada kulit
udang berkisar antara 30 – 40 %.  Penghilangan
mineral biasanya dilakukan dengan melarutkannya
melalui penambahan asam klorida.

Chitosan
Chitosan Secara Umum

Chitosan dihasilkan dari kitin dan
mempunyai struktur kimia yang sama dengan kitin

www.elsevier.com/locate/
www.elsevier.com/locate/cropro
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terdiri dari rantai molekul yang panjang dan berat
molekul yang tinggi. Perbedaan antara kitin dengan
chitosan adalah pada setiap cincin molekul kitin
terdapat gugus asetil (CH3-CO) pada atom karbon
yang kedua, sedangkan pada chitosan terdapat
gugus amina (NH). Chitosan dapat dihasilkan dari
kitin dengan cara deasetilasi yaitu dengan cara
direaksikan menggunakan alkali konsentrasi tinggi
dengan waktu yang relatif lama dan suhu tinggi.

Chitosan adalah polisakarida yang dibentuk
dari pengulangan unit dari beta (1-4) 2-amino-2-
deoxy-D-glucose (atau D-glucoseamine). Adapun
chitosan memilki struktur kimia seperti yang
ditunjukkan di gambar 1.

Gambar 1: Struktur chitosan

Secara umum chitosan mempunyai bentuk
fisis berupa padatan amorf berwarna putih dengan
struktur kristal yang tidak berubah dari bentuk
kitin mula-mula. Berdasarkan kondisi ekstrem pada
proses deasetilasi, chitosan mempunyai panjang
rantai yang lebih pendek dari kitin mula-mula yaitu
sekitar 25  hingga 30 unit residu glucosamine.(Kirk
and Othmer, 1952).

Beberapa kegunaan khitosan dalam
kehidupan  adalah sebagai berikut :

 Dalam bidang bahan makanan dan  pertanian
 Dalam bidang kesehatan
 Dalam industri kosmetik
 Dalam industri makanan
 Dalam separasi produk
 Dalam pengolahan air
 Dalam industri kertas

Teori Deasetilasi
Chitosan dapat dihasilkan dari kitin

dengan menghilangkan gugus acetyl (CH3-CO)
sehingga molekul dapat larut dalam larutan asam,
proses ini disebut sebagai deasetilasi yaitu
melepaskan gugus acetyl agar khitosan memilki
karakteristik sebagai kation.

Tiga dari empat gugus asetil dalam
senyawa kittin dapat dihilangkan. Dengan
menggunakan larutan Natrium Hidroksida yang
pekat dan panas dapat menghasilkan deasetilasi
yang hampir sempurna, tetapi produknya juga
mengalami degradasi. Waktu yang lama dan suhu
yang lebih tinggi akan menaikkan persentase
deasetilasi dan menurnkan ukuran molekul (Lusena,
1953).

Terdapat berbagai metode yang dapat
digunakan untuk memproduksi chitosan. Salah
satunya adalah yang dikemukakan oleh  Meyers dan
Lee (1989) yang ditunjukkan dengan flow diagram
(gambar 2.).

CHITOSAN PRODUCTION FLOW SCHEMA

Wet crawfish shells Washing and drying Grinding and sieving Deproteinization

%3.5 NaOH for
2 h at

65°C,solid

Filtering Deproteinized shell Washing Demineralization

1N HCl for 30
min. at room
temp., solid

Filtrate Protein recovery

Filtering Washing Extraction with Acetone Drying

Astaxanthin pigment

Bleaching Washing and drying CHITIN Deacetylation

%0.315 NaOCL
for 5 min. at
room temp.,

solid

Washing and drying CHITOSAN

Sumber : Basic Industrial Processes,Prof.Dr.İsmail
Peker, ARİF VAROLAN ,PhD in Engineering

Management, Marmara, University
Gambar 2 : Diagram Pembuatan Chitosan

Pengaruh Derajat Deasetilasi Chitosan
Terhadap Kualitasnya Sbg Pengawet

Salah satu manfaat Chitosan adalah sebagai
bahan pengawet makanan alami yang aman bagi
kesehatan.  Senyawa Chitosan berasal dari senyawa
kitin yang gugus asetilnya dihilangkan menggunakan
sodium hidroksida seperti ditunjukkan pada gambar
3.

. Faktor yang paling berpengaruh terhadap
kemampuan chitosan sebagai pengawet makanan
adalah banyaknya gugus amin (NH2) yang
terkandung dalam senyawa chitosan. Banyaknya
gugus amin tergantung pada gugus asetil yang
terambil. Banyaknya gugus asetil yang terambil
disebut sebagai derajat deasetilasi. Sehingga
semakin tinggi derajat deasetilasi maka kemampuan
chitosan sebagai pengawet makanan semakin bagus

Gambar 3 : Reaksi Deasetilasi
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Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini dipilih menggunakan metode
Meyers dan Lee (1989), dengan alasan metode ini
lebih sederhana dan mudah diaplikasikan ke
industri.
Keterangan :
*) : Derajat deasetilasi paling tinggi
**) : Kondisi operasi optimum dengan DD 71,2

Tabel 1. Data hasil penelitian proses deasetilasi
pada chitin untuk menghasilkan chitosan

Persiapan sampel
- Kulit dan kepala limbah udang dicuci

sampai bersih.
- Kulit dan kepala limbah udang dikeringkan

dan dihancurkan
- Discreening / diayak dengan ukuran 0,5 –

0,85 mm.
- Dilakukan  analisa bahan baku: kadar air,

kadar abu, kadar protein, dan lemak.

Deproteinisasi

- Kulit dan kepala limbah udang dimasukkan
dalam larutan Na OH 3,5 %.

- Suhu proses diatur pada 65oC.
- Dilakukan pengadukan selama 2 jam.
- Dilakukan penyaringan sehingga diperoleh

padatan bebas dari kandungan protein.

Demineralisasi
- Hasil proses (b) yang telah bebas protein

dimasukkan dalam larutan 1 N HCl
- Dilakukan pengadukan selama 30 menit.
- Dilakukan penyaringan sehingga diperoleh

padatan bebas dari kandungan protein dan
mineral.

Optimasi Deasetilasi
- Hasil proses (c) yang telah bebas protein

dan mineral atau yang disebut kittin
dimasukkan dalam larutan NaOH dengan
konsentrasi tertentu (variabel)

- Suhu proses diatur pada suhu tertentu
(variabel).

- Dilakukan pengadukan selama   waktu
tertentu (variabel).

- Dilakukan penyaringan , pencucian dengan
aquadest, dan pengeringan sehingga
diperoleh padatan yang berupa produk
chitosan.

Aplikasi sebagai pengawet bahan makanan
- Produk makanan direndam dalam

larutan chitosan, dengan konsentrasi
tertentu.

Uji / analisa bakteri.
Dilakukan uji bakteri pengaruh derajat
deasetilasi terhadap keawetan bahan
makanan (tahu)

Hasil dan Pembahasan

Semakin tinggi penambahan konsentrasi
NaOH maka harga derajat deasetilasi semakin naik.
Hal ini disebabkan semakin besar konsentrasi
NaOH maka jumlah gugus asetil yang hilang
semakin banyak.

Kenaikan temperatur menghasilkan harga
DD (derajad deasetilasi) yang semakin tinggi. Tetapi
untuk temperatur di atas 1000 C harga DD turun.
Hal ini disebabkan kecepatan reaksi naik dengan
bertambahnya temperatur (sesuai dengan hukum
Arhenius) tapi kalau suhu terlalu tinggi maka akan
terjadi degradasi (pemutusan rantai) dari chitosan.
Waktu operasi yang optimum adalah 1 jam.

Variabel Berat
Chitosan

% Derajat
Deasetilasi

Konsentrasi
NaOH

Kondisi
Operasi

(gr) (DD)

20% T = 100
oC

t = 1 jam

11.8 49.5
30% 12.4
40% 11.2
50% 10.7 71.2
60% 9.8
70% 11.1
80% 9.9 74.5*)

Temperatur Kondisi
Operasi

50 0C C = 50 %
t = 1 jam

13.5 62.8
60 0C 12.7
70 0C 12.8
80 0C 12.5 52.6
90 0C 11.5
100 0C 10.7 71.2**)

110 0C 10.3 61.42
Waktu Kondisi

Operasi
1 jam C = 50 %

T = 100
oC

10.7 71.2**)

2 jam 11.3 67.01
3 jam 10.6
4 jam 11.4
5 jam 11.6 42.2
6 jam 12.6
7 jam 12 66.3
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Tabel 2. Data Hasil Analisa Fisik Aplikasi Chitosan Terhadap Tahu.

Hari - 1 Hari - 2 Hari Ke-3
Konsentrasi
NaOH

20%
Tidak berbau, warna tidak
berubah (lebih jernih)

Berbau chitosan, Agak
keruh

Keruh putih, mudah
hancur, banyak serpihan
tahu, tahu asam

Tekstur agak lembek,
Terdapat serpihan tahu

50%
Tidak berbau, warna tidak
berubah (agak keruh)

Berbau chitosan agak kuat,
Keruh

keruh kuning, agak kenyal,
amis chitosan, terdapat
serpihan tahu

Tekstur lebih kenyal,
Terdapat serpihan tahu

80%
Tidak berbau, warna tidak
berubah

Berbau chitosan kuat,
warna lebih keruh

keruh kuning, kenyal, amis
chitosan, tidak ada
serpihan tahu

Tekstur masih bagus dan
kenyal

Waktu

2 jam
Tidak berbau, warna tidak
berubah (agak keruh)

Berbau  chitosan, agak
keruh

keruh kuning, kenyal, amis
chitosan, tidak ada
serpihan tahu

Tekstur bagus, kenyal,
tidak ada serpihan

5 jam Tidak berbau, warna jernih
Berbau amis chitosan,
tidak terlalu keruh

agak keeruh, lembek,
berbau tahu asam, ada
serpihan tahu

Tekstur ada serpihan, agak
lembek

7 jam Berbau tahu, warna jernih Berbau tahu, tidak keruh

Keruh putih, mudah
hancur, banyak serpihan
tahu, tahu asam

Ada serpihan, lembek

Suhu

50 C Agak berbau, agak keruh Agak keruh, Berbau tahu

keruh kuning, kenyal, amis
chitosan, tidak ada
serpihan tahu

Tekstur ada serpihan, agak
lembek

80 C Tidak berbau, jernih Bening, Berbau asam
keruh, agak kenyal, ada
serpihan, amis chitosan

Tekstur masih bagus dan
agak kenyal

110 C Tidak berbau, agak keruh
Keruh, Berbau amis
chitosan

Keruh putih, mudah
hancur, banyak serpihan
tahu, tahu asam

Tekstur masih bagus,
kenyal

Blangko
Berbau tahu, agak asam,
warna jernih Berbau tahu asam, lembek

Berbau tahu asam,
lembek, mudah sekali
hancur
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Prinsip Kerja Pembuatan Kitosan :

DEPROTEINISASI
(Proses Penghilangan Protein)

NaOH 3,5%; 2 jam;  650C

DEMINERALISASI
(Proses Penghilangan Mineral)
HCl 1%; suhu kamar; 30 menit

KITIN

DEACETYLASI
(Proses Penghilangan Gugus Acetyl)

NaOH 50%;  1000C; 1 jam

PENGERINGAN

KITOSAN

PENGERINGAN

BAHAN DIHANCURKAN

Limbah Kulit Udang / Rajungan
Dicuci
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Kenaikan waktu untuk DD cenderung
menurunkan harga DD. Hal ini disebabkan
semakin lama waktu maka akan terjadi pemutusan
rantai chitosan.

Dari data analisa fisik terhadap tahu yang
direndam dalam larutan chitosan sebagai
perwakilan hanya diambil beberapa sampel
menunjukkan bahwa fisik tahu yang paling bagus
adalah chitosan yang proses deasetilasinya
dilakukan pada konsentrasi NaOH 80%, waktu
proses 2 jam, dan suhu proses 800C.

Aplikasi Produk Chitosan Sebagai
Pengawet
Pembuatan larutan chitosan :

5 gram chitosan dilarutkan dalam larutan
yang mengandung 5 cc asam asetat dalam 1 liter
air

Hasil pengamatan :
Dari hasil penelitian penggunaan chitosan sebagai
bahan pengawet makanan menunjukkan bahwa :

- Tahu yang direndam dalam kitosan bisa
tahan sampai 3 hari

- Bakso yang direndam dalam larutan
kitosan bisa tahan sampai 3 hari

- Mie basah yang direndam dalam larutan
kitosan bisa tahan sampai 3 hari

- Ikan laut yang direndam dalam larutan
kitosan hanya bisa tahan sampai 8-9 jam.

Aspek ekonomi
Jika ditinjau dari sisi ekonomis, maka

proses pembuatan chitosan  dari kulit udang
memiliki prospek bisnis yang cerah. Diketahui
bahwa selama ini chitosan  masih banyak dipenuhi
dengan cara import dengan harga yang tinggi (Rp.
7.500.000 / kg pure chitosan). Gambaran analisa
ekonomis proses pembuatan chitosan  adalah
sebagai berikut:

Biaya yang akan dikeluarkan meliputi biaya
pengadaan bahan baku , bahan pembantu,
operasional/tenaga kerja. Adapun rincian analisa
biaya dapat dilihat sebagai berikut:

Kesimpulan

Kondisi operasi yang optimum : T = 100 oC,
waktu 1 jam, konsentrasi NaOH 50%.

Prinsip Kerja Shitosan:

1.  Limbah Kulit Udang / Rajungan
Dicuci

2. BAHAN DIHANCURKAN

3. DEPROTEINISASI
(Proses Penghilangan Protein)
NaOH 3,5%; 2 jam;  650C

4. DEMINERALISASI
(Proses Penghilangan Mineral)
HCl 1%; suhu kamar; 30 menit

5. KITIN

6. DEACETYLASI
(Proses Penghilangan Gugus Acetyl)
NaOH 50%;  1000C; 1 jam

7. PENGERINGAN

8. CHITOSAN
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