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ABSTRACT
Objectives of this research was to find out effect of HCl and NaOH at various
concentrations during several processing time toward demineralization and deproteinization
on chitin from white shrimp head shells and to find out the characteristics of the chitin
produced. Split plot design was applied for demineralization and deproteinization
processes. During demineralization, the main plot was HCl concentrations were 2, 5, and 8
% (v/v) and the sub plot was processing time were 1.5, 3.0, and 4.5 hours. While for
deproteinization, the main plot was NaOH concentrations were 1.0, 2.5, and 4.5 % (v/v)
and the sub plot was processing time were 1, 2, and 3 hours. The optimal treatments from
demineralization and deproteinization were applied for chitin isolation process. The optimal
conditions for demineralization were HCl 8 % for 4.5 hours which produced 1.08 % ash,
and deproteinization were NaOH 4.0 % for 3 hours which produced 19.1 % residual crude
protein. The characteristics of chitin are 7.05 % total nitrogen, 1.09 % ash, 1.89 % fat, 9.71
% degree of deacetylation and result of chitin is 16.49 %.
Keywords: chitin, demineralization, deproteinization

PENDAHULUAN
Kitin adalah biopolimer dengan ikatan
(1-4)-2-asetamido-2-desoksi-β-D-glukan yang

tersebar luas pada avertebrata. Sekurangnya
ada 10 gigaton kitin dan turunannya yang
disintesis setiap tahunnya dari alam. Kitin
ditemukan pada eksoskeleton, membran
peritropik, dan kepompong serangga. Kitin
juga banyak terdapat pada kapang, dimana
kitin terdapat pada dinding selnya. Pada
bidang perikanan, tekstil, pangan dan
ekologi, para ilmuwan dan industri telah
berusaha mengeksploitasi kitin dari sumber
alam yang terbarukan dan mengurangi
masalah limbah. Saat ini, kitin dan kitosan
dari berbagai jenis binatang telah tersedia
secara komersial (Muzarelli, 1999).
Indonesia tercatat sebagai negara
penghasil udang terbesar ketiga didunia,
setiap tahunnya dihasilkan sekitar 0,08 juta
ton (Departemen Kelautan dan Perikanan,
2004). Secara keseluruhan udang merupakan

64

komoditi handal hasil perikanan utama
Indonesia. Sekitar 80-90 % udang diekspor
dalam bentuk udang beku tanpa kepala dan
kulit (udang kupas), dan dari proses
pengupasan ini menyisihkan limbah berupa
kulit dan kepala udang yang bisa mencapai
30 % dari bobot udang utuh. Salah satu
bentuk pemanfaatan limbah kulit udang yang
mempunyai prospek untuk dikembangkan
adalah pengolahan menjadi kitin. Industri ini
sudah mulai dilakukan oleh beberapa negara
maju (Setyahadi, 2006).
Kitin yang ada pada cangkang udang
berikatan dengan kalsium karbonat, protein
dan lipida, sehingga untuk memperoleh kitin
harus melakukan demineralisasi, deproteinisasi, dan depigmentasi. Proses demineralisasi
dapat dilakukan dengan HCl encer atau
larutan EDTA, sedangkan proses deproteinisasi dapat dilakukan dengan larutan NaOH
panas, enzimatis maupun bakteri proteolitik,
sedangkan proses depigmentasi dapat dilakukan dengan pelarut organik. Produksi kitin
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dari kulit udang pada skala industri umumnya dilakukan dengan larutan HC1 untuk
demineralisasi dan larutan NaOH untuk
deproteinisasi, karena metode ini dianggap
paling efisien dan dapat menghasilkan kitin
dengan kandungan mineral dan residu protein paling rendah dibanding cara lain
(Suhardi, 1993). Meskipun demikian, metode
isolasi kitin dari kulit udang secara kimiawi
juga memiliki kelemahan seperti mudahnya
kitin mengalami deasetilasi sehingga tingkat
kemurniannya rendah (Austin et al., 1981).
Penelitian ini difokuskan pada teknik
isolasi kitin secara kimiawi menggunakan
HCl dan NaOH dengan variasi konsentrasi
dan lama proses terhadap demineralisasi dan
deproteinisasi pada kulit kepala udang putih.
Lebih lanjut, karakteristik kitin dari isolasi
terbaik diharapkan dapat diketahui.
METODA PENELITIAN
Bahan dan Alat
Kepala udang putih basah diperoleh
dari PT. Indokor Daya Mina Yogyakarta,
dibersihkan dengan air dan isi kepalanya dibuang, kemudian dikeringkan mengguna-kan
oven pada suhu 60-70 °C selama ± 16 jam.
Kulit kepala udang yang sudah kering kemudian diperkecil ukurannya. Tepung kulit
kepala udang disimpan pada tempat yang
kering. Bahan kimia yang digunakan adalah
HC1 pekat (teknis), NaOH (teknis), etanol,
dan NaOCl, H2SO4 p.a., indikator BCG-MR,
asam borat, HCl, katalisator (CuSO4).
Prosedur penelitian
Pada ekstraksi kitin dari tepung kulit
kepala udang putih ini dilakukan proses
deminerilasi yang dilanjutkan dengan proses
deproteinisasi. Pada penelitian ini proses
demineralisasi dan deproteinisasi dipelajari
secara terpisah kemudian masing-masing
kondisi terbaik digunakan untuk ekstraksi
kitin.
Demineralisasi dilakukan dengan cara
tepung kulit kepala udang putih ditambahkan
larutan HCl dengan perbandingan1:15 g mL-1
(No et al., 1989), lalu campuran diaduk pada
suhu kamar. Residu hasil proses dicuci dan
dikeringkan, kemudian dilakukan analisis
kadar abu. Perlakuan yang mengandung
kadar abu terendah digunakan untuk proses
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isolasi kitin kulit kepala udang putih.
Proteinisasi tepung kulit kepala udang
putih dilakukan dengan menambahkan larutan NaOH dengan perbandingan 1:10 g mL-1
(No et al., 1989), kemudian campuran diaduk
pada suhu 65-70 °C pada penangas air.
Residu hasil proses dicuci dan dikeringkan,
kemudian dilakukan analisis kadar protein.
Perlakuan yang mengandung residu protein
terendah digunakan untuk proses isolasi kitin
kulit kepala udang putih.
Dengan menggunakan kondisi terbaik
yang telah diperoleh untuk demineralisasi
dan deproteinisasi, dilakukan ekstraksi kitin.
Kitin yang diperoleh kemudian dihitung
rendemennya serta dilakukan analisis meliputi analisis proksimat (AOAC, 1995) dan
kadar asetil sesuai dengan metode Rutherford
dan Austin (1978) dalam Suhardi (1993).
Untuk bahan baku juga dilakukan analisis
proksimat (AOAC, 1995), dan kadar nitrogen
bukan protein (Apriyantono et al., 1989).
Rancangan Percobaan
Percobaan Percobaan demineralisasi
dilakukan dalam rancangan petak terbagi
dengan 3 ulangan. Petak utama adalah perlakuan variasi konsentrasi larutan HCl yaitu 2,
5, dan 8 % dan anak petak adalah variasi
lama proses yaitu 1,5; 3; dan 4,5 jam.
Sedangkan metode deproteinisasi dipelajari
secara terpisah dengan menggunakan tepung
kulit kepala udang. Percobaan ini juga dilakukan untuk mendapatkan kondisi deproteinisasi yang memberikan hasil terbaik.
Percobaan deproteinisasi ini juga
dilakukan dalam rancangan petak terbagi
dengan 3 ulangan. Petak utama adalah perlakuan variasi konsentrasi larutan NaOH yaitu
1,0; 2,5; dan 4,0 dan anak petak adalah
variasi lama proses yaitu 1, 2 dan 3 jam.
Kondisi terbaik dari deproteinisasi kemudian
digunakan untuk mengekstrak kitin dari kulit
kepala udang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komposisi Kimia Kulit Kepala Udang
Putih
Komposisi kimia dari kulit kepala
udang putih disajikan pada Tabel 1. Protein
kasar merupakan bagian terbesar dari kulit
kepala udang putih yaitu sebesar 49,91 %.
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Protein berikatan dengan kitin secara kovalen, di samping itu diduga masih ada protein
yang berikatan secara fisik, yaitu protein dari
sisa-sisa daging yang menempel pada matrik
cangkang dengan jumlah bervariasi. Kadar
abu dan kadar lemak masing-masing sebesar
24,12 % dan 10,83 % sedangkan kadar nitrogen bukan protein (NPN) yang menyusun
kulit kepala udang putih sebesar 2,87 %.
Table 1. Chemichal characteristic of white
shrimp head shell flour (% dry basis)
Components

Content (%)

Total Nitrogen
Non-Protein Nitrogen
Crude Protein
Ash
Lipid
Crude Chitin

7.99 ± 0.02
2.87 ± 0.06
49.94 ± 0.01
24.12 ± 0.24
10.83 ± 0.07
17.89 ± 0.76

garam tersebut akan terlarut menjadi CaCl2
serta menghasilkan gas CO2. Setelah dilakukan analisis keragaman ternyata perlakuan
lama proses demineralisasi mempunyai
pengaruh sangat nyata terhadap residu mineral
pada proses isolasi kitin kulit kepala udang
putih, sehingga dilakukan uji BNJ ( = 5 %)
untuk membandingkan pengaruh antara perlakuan terhadap mineral yang tersisa. Perlakuan
dengan lama proses 4,5 jam mengandung
kadar abu terendah, namun dibandingkan
dengan perlakuan lama proses 3 jam hasilnya
tidak berbeda nyata. Hal ini artinya proses
selama 3 jam dengan 4,5 jam tidak memberikan pengaruh nyata terhadap penghilangan
mineral kulit kepala udang putih. Proses
demineralisasi kulit kepala udang putih yang
dipilih untuk proses selanjutnya berdasarkan
analisis di atas adalah perlakuan larutan HCl 8
% dengan lama proses 3 jam.

Proses Demineralisasi

Proses Deproteinisasi

Kadar abu dari tepung kulit udang putih
yang telah didemineralisasi ditampilkan pada
Tabel 2. Menurut Muzarelli (1977) proses
isolasi kitin secara kimiawi melibatkan
proses pemisahan mineral (demineralisasi)
dan pemisahan protein (deproteinisasi),
disamping depigmentasi untuk penghilangan
lemak dan astaksantin dengan pelarut
organik. Penelitian ini memfokuskan pada
pengaruh perlakuan variasi konsentrasi
larutan HC1 dan NaOH dengan variasi lama
proses demineralisasi dan deproteinisasi pada
isolasi kitin kulit kepala udang putih.

Kadar protein dari tepung kulit udang
tersebut yang dilakukan secara terpisah
ditampilkan pada Tabel 3. Menurut Muzarelli
(1977) ikatan antara kitin dengan protein
dalam bahan adalah ikatan hidrogen antara
gugus karboksil dari protein dengan amino
pada glukosamin. Larutan NaOH akan
memecah-kan ikatan hidrogen tersebut dan
meng-hasilkan Na-proteinat yang larut. Kitin
dikelilingi oleh matriks protein (Zikakis,
1984), kitin adalah penyusun cangkang
udang dan protein pada cangkang udang
termasuk skleroprotein yang dapat larut
dalam basa encer panas sehingga adanya
ekstraksi dengan NaOH disertai pemanasan
akan menghasilkan filtrat protein.

Table 2.

Ash content of demineralized white
shrimp head shell flour

HCl
Concentration
(Main plot)

Average
(%)

Processing
time (Sub
plot)

Average
(%)

2%
5%
8%

2.13
1.60
1.20

1.5 hours
3.0 hours
4.5 hours

1.86
1.61
1.20

Shimahara dan Takiguchi (1988) berpendapat meskipun HCl menyebabkan deasetilasi pada kitin, tetapi HC1 dapat menghilangkan bahan-bahan anorganik secara lengkap. Menurut Austin (1988) garam-garam
mineral terutama CaCO3 berikatan secara
fisik pada kitin sehingga dengan larutan HCl,
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Table 3.

Protein content of deproteinized
white shrimp head shell flour

HCl
Concentration
(Main plot)

Average
(%)

Processing
time (Sub
plot)

Average
(%)

1.0 %
2.5 %
4.5 %

25.60
22.11
19.64

1 hour
2 hours
4 hours

23.43
22.77
21.16

Kondisi penghilangan protein tertinggi
dalam proses isolasi kitin kulit kepala udang
putih pada perlakuan larutan NaOH 4 %
dengan residu protein sebesar 19,65 %. Hal
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ini disebabkan analisis yang dilakukan
adalah kadar protein dari total nitrogen
bahan, sedangkan kandungan nitrogen pada
cangkang udang tidak hanya menyusun
protein. Salah satunya, nitrogen juga terkandung dalam kitin dimana struktur monomernya adalah N-asetil-D-glukosamin (Suhardi,
1993). Hasil analisis nitrogen bukan protein
(NPN) dari bahan dasar adalah sebesar 2,87
% yang membuktikan bahwa kulit kepala
udang putih mengandung nitrogen selain
protein. Selain adanya nitrogen bukan protein
pada kulit kepala udang, diduga protein
masih berikatan dengan kitin. Austin et al.
(1981) menyata-kan bahwa sebagian protein
pada kulit krustasea terikat kuat dengan kitin
melalui ikatan kovalen sehingga sukar
menghasilkan kitin yang sama sekali bebas
protein.
Secara umum larutan NaOH 2-3 %
dengan suhu 63-65 °C dalam waktu reaksi 12 jam dapat mengurangi kadar protein dalam
kulit krustasea secara efektif (Bough, 1975).
Hasil penelitian menunjukan jumlah protein
yang berhasil dihilangkan paling tinggi adalah
pada perlakuan lama proses 3 jam. Hal ini
dapat disebabkan oleh ukuran dan keseragaman
dari partikel bahan dasar sehingga butuh waktu
proses yang lebih lama untuk deproteinisasi.
Menurut No et al. (1989) ukuran partikel juga
mempengaruhi proses ekstraksi dimana penghilangan protein untuk ukuran partikel 30
mesh lebih besar dari pada bahan mentah
berukuran 10-20 mesh. Shimahara dan Takiguchi (1988) juga menyatakan bahwa ukuran
partikel bahan sebelum deproteinisasi mempengaruhi persentase protein yang ditinggalkan.
Proses deproteinisasi kulit kepala udang putih
yang dipilih untuk proses selanjutnya berdasarkan analisis di atas adalah perlakuan
larutan NaOH 4 % dengan lama proses 3 jam.
Karakterisasi Kitin
Perlakuan terbaik yang digunakan dalam
proses isolasi kitin kulit kepala udang putih
berdasarkan penelitian sebelumnya adalah
demineralisasi dengan HCl 8 % selama 3 jam
dan deproteinisasi dengan NaOH 4 % selama
3 jam. Pemilihan tahapan proses isolasi kitin
yang mana lebih dulu dilakukan, terutama
pada proses deproteinisasi dan proses demineralisasi tidak terlalu bermasalah. Proses
deproteinisasi lebih dulu dilakukan bila
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protein dalam filtrat hasil deproteinisasi
dapat diperoleh kembali dan dimanfaatkan
untuk bermacam-macam keperluan, sedangkan bila proses demineralisasi dilakukan lebih
dulu, maka protein dalam filtrat akan lebih
mudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan
(Suhardi, 1993). Proses demineralisasi
dilakukan lebih dulu dalam penelitian ini karena
hasil isolat kitin yang diperoleh lebih cerah
wananya. Hal ini karena kalsium karbonat
yang berikatan secara fisik dengan kitin dapat
larut lebih dulu sehingga diduga dapat
mempermudah penghilangan protein, lemak
dan astaksantin dalam proses selanjutnya.
Karakteristik kimia kitim yang diperoleh dan
rendemennya ditampilkan pada Tabel 4.
Table 4.

Chemical characteristic of chitin
from white shrimp head shell (%
dry basis)

Specification
Total nitrogen
Ash
Lipid
Degree of deasetilation
Final yield

Content (%)
7.05 ± 0.44
1.09 ± 0.11
1.86 ± 0.67
9.72 ± 0.01
16.49 ± 1.01

Salah satu spesifikasi kitin yang
penting adalah kandungan total nitrogennya.
Analisis total nitrogen pada isolat kitin
menunjukan hasil 7,05 %. Kandungan total
nitrogen dari spesifikasi kitin menurut
Muzarelli (1985) yaitu sebesar 6-7 %,
sedangkan No et al. (1989) adalah 6,9 %.
Selama proses dilakukan terjadi pelepasan gugus
asetil (terdeasetilasi) pada kitin. Menurut Austin
et al.(1981) metode isolasi kitin memiliki
kelemahan yaitu mengalami deasetilasi sehingga
tingkat kemurniannya rendah. David dan Hayes
(1988) dalam Suhardi (1993) menyatakan untuk
membedakan kitin dan kitosan adalah apabila
kadar total nitrogen pada bahan kurang dari 7 %
maka disebut kitin dan apabila kadar total
nitrogennya lebih dari 7 % maka disebut
kitosan. Selain itu, sebagian protein pada kulit
krustasea terikat kuat dengan kitin melalui ikatan
kovalen sehingga amat sulit menghasilkan kitin
yang murni bebas protein (Austin et al., 1981).
Pendapat yang menyatakan kitin merupakan
suatu polimer dari glukosamin yang terasetilasi
pernah menjadi perdebatan, karena isolat kitin
dari cangkang udang hampir selalu terkontami-
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nasi protein (Suhardi, 1993). Hal ini diduga
masih adanya sisa daging yang menempel pada
kulit kepala udang yang sebagian besar merupakan protein yang berasosiasi dengan matrik
kulit atau cangkang sehingga deproteinisasinya
menjadi kurang maksimal. Selain itu ukuran
partikel saat dilakukan deproteinisasi bahan juga
dapat mempengaruhi kandungan total nitrogen
pada kitin. Menurut No et al. (1989) ukuran
partikel mempengaruhi persentase ekstraksi
dimana ukuran partikel yang tidak seragam
sebelum proses deproteinisasi mempengaruhi
persentase kitin yang ditinggalkan.
Kadar abu isolat kitin dalam penelitian
ini adalah 1,09 % dengan kondisi pengabuan
dilakukan pada suhu 600 °C. Mineral pada
cangkang udang berikatan secara fisik
dengan kitin (Suhardi, 1993), sehingga
proses demineralisasi menggunakan larutan
HCl pada suhu kamar cukup baik dilakukan.
Menurut Muzarelli (1985) kitin yang baik
kandungan mineralnya kurang lebih 1% pada
pengabuan dengan suhu 900 °C.
Secara kimiawi kitin merupakan
polimer N-asetil-D-glukosamin. Selama proses isolasi terutama pada proses deproteinisasi menggunakan larutan NaOH dan proses
demineralisasi menggunakan larutan HCl
dalam waktu relatif lama dimungkinkan
terjadi pelepasan gugus asetil (Suhardi,
1993). Setiap perlakuan asam yang diberikan
pada kitin atau bahan-bahan yang mengandung kitin cenderung mengakibatkan depolimerisasi sebagian (Austin, 1988).
Kadar asetil pada kitin basil penelitian
ini sebesar 19,14 %. Secara teoritis kitin
mengandung asetil 21,20 % yang merupakan
persentase berat molekul asetil (CH3COO-)
dalam berat molekul kitin yang berumus
kimia (C8H13NO5)n (Austin, 1988), sehingga
diketahui besarnya derajat deasetilasi yang
terjadi adalah 9,72 %.
Kitin di alam umumnya tidak lengkap
asetilasinya. Kitin tidak dapat dihasilkan
murni jika pengertian murni ini mengacu
bahwa kitin adalah poli-N-asetil-D-glukosamin, karena hampir semua kasus isolasi
kitin diperoleh basil yang terdeasetilasi
sebagian (Muzarelli, 1985). Sifat-sifat kitin
termasuk derajat deasetilasinya bervariasi
tidak hanya tergantung pada metode isolasi-
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nya tetapi juga pada sumbernya (Austin,
1988).
Penghilangan lemak dan zat-zat wama
telah berlangsung pada waktu pencucian
residu setelah proses deproteinisasi dan
proses demineralisasi, terutama pada pencucian dengan etanol. aseton atau eter (Suhardi,
1993). Muzarelli (1985) serta Shimahara dan
Takiguchi (1988) melakukan pencucian
menggunakan akuades dan aseton dengan
alasan untuk melarutkan lemak. Muzarelli
(1977) menyatakan bahwa lemak pada kitin
tidak terdeteksi sebab diasumsikan lemak
sudah larut bersama zat warna terutama saat
pencucian menggunakan etanol. Masih tersisanya kadar lemak pada isolat kitin diduga
karena besarnya kadar lemak yang terdapat
pada bahan dasar (10,83 %), sehingga proses
depigmentsi menggunakan etanol 95 %
dengan perbandingan 1:10 (g mL-1) selama
30 menit masih belum maksimal untuk
menghilangkan lemak.
Zat wama yang terdapat dalam kulit
udang adalah astaksantin yang termasuk
dalam golongan karotenoid. Hackman (1954)
serta Whistler dan Miller (1962) dalam
Suhardi (1993) menggunakan etanol dan atau
eter untuk mencuci residu sehingga terjadi
reduksi astaksantin yang ditunjukkan dengan
berkurangnya intensitas wama merah pada
residu. Muzarelli (1985) menyatakan bahwa
karotenoid terikat pada kitin itu sendiri dan
dengan menggunakan aseton atau etanol
dapat menghilangkan pigmen karotenoidnya.
Rendemen isolat kitin kulit udang
putih sebesar 16,49 ± 1,01 %. Knorr (1984)
menyebutkan bahwa pada limbah olahan
udang dan kepiting terdapat kitin masingmasing 13-15 % (dry basis) dan 14-27 %
(dry basis) kitin. Bough (1975) menyebutkan
bahwa 20-30 % (dry basis) kitin dapat
ditemukan pada limbah padat udang dan
kepiting, sementara menurut Muzarelli
(1973), eksoskeleton kepiting dan lobster
mengandung 30-50 % (dry basis) kitin.
Meyers (1986) menyatakan kulit dan kepala
udang mengandung 27,2 % dan 11,1 % kitin,
sedangkan Casio et al. (1982) menyatakan
terdapat 18,1 % kitin dalam cangkang udang.
Perbedaan jumlah kitin pada cangkang udang
tergantung spesiesnya.

Bagus Fajar Pamungkas

KESIMPULAN
Demineralisasi kulit kepala udang
putih menggunakan HCl 8 % selama 4,5 jam
menghasilkan produk dengan kadar abu
terendah yaitu sebesar 1,08 %, sedangkan
deproteinisasinya menggunakan NaOH 4 %
selama 3 jam menghasilkan produk dengan
residu protein terendah yaitu sebesar 19,10
%. Isolat kitin kulit kepala udang putih
dengan
metode
demineralisasi
dan
deproteinisasi diatas menghasilkan produk
dengan yang mengandung total nitrogen,
7,05 %, kadar abu 1,09 %, kadar lemak 1,86
%, derajat deasetilasi 9,72 %, dan berwarna
faded pink (degradasi) setelah depigmentasi.
Rendemen akhir isolat kitin kulit kepala
udang putih adalah 16,49 %.
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