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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki sumber daya kelautan dan 

perikanan yang sangat melimpah, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sektor perikanan adalah  kekuatan untuk 

membantu pertumbuhan ekonomi penduduk sekitaran pantai (nelayan) dan juga 

salah satu sumber devisa negara melalui kegiatan ekspornya. Komoditas 

perikanan yang menjadi andalan salah satunya adalah Rajungan (Portunus 

pelagicus), selain memiliki rasa daging yang lezat, nilai gizinya pun cukup tinggi 

sehingga permintaan akan komoditas ini baik dari pasar lokal maupun pasar 

ekspor semakin meningkat.  

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011), mencatat nilai ekspor rajungan 

tahun 2007 menempati urutan ketiga setelah udang dan tuna yaitu sejumlah 

21.510 ton dengan nilai 170 juta dolar AS. Sedangkan untuk tahun 2011 

mengalami peningkatan 23.661 ton dan mencapai nilai 250 juta dolar AS. Tahun 

2010 data statistik perikanan menunjukkan produksi rajungan di Indonesia 

sekitar 43.002 ton. Jawa tengah menunjukkan produksi rajungan sekitar 129 ton 

tahun 2010. 

Meningkatnya produksi budidaya rajungan di Indonesia dan tingginya 

permintaan akan ekspor daging rajungan mengakibkan banyak berdirinya 

industri pengolahan rajungan. Industi pengolahan rajungan ini setiap hari 

menghasilkan limbah berupa cangkang rajungan dalam jumlah banyak, dan hal 

ini menjadi satu masalah yang dihadapi industri pengolah rajungan. Sebenarnya 
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limbah dari cangkang rajungan ini masih bisa dimanfaatkkan lagi sehingga bisa 

menaikkan nilai jualnya seperti mengolah limbah cangkang rajungan ini menjadi 

pakan ternak yang kaya protein dan mineral namun karena masih terikat dengan 

khitin sehingga harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Seperti yang 

diketahui cangkang udang-udangan termasuk rajungan ini mengandung khitin 

sekitar 20 – 30% dalam berat keringnya (Suhardi, 1992). Kandungan khitin 

protein, serta mineral yang terkandung dalam limbah cangkang rajungan perlu 

didegradasi terlebih dahulu sebelum di jadikan pakan ternak. Proses degradasi 

pada limbah cangkah rajungan dapat dilakukan dengan proses fermentasi 

bertahap dengan menggunakan bantuan mikroba. 

1.2 Perumusan Masalah 

  Dari latar belakang masalah diatas dapat dilihat bahwa perlu adanya 

pengolahan terlebih dahuu sebelum limbah cangkang rajungan dapat dijadikan 

pakan ternak yang lebih berkualitas. Pengolahan  limbah cangkang rajungan 

untuk dijadikan pakan ternak dapat dilakukan melalui proses fisik, kimia, serta 

biologi. Proses dengan cara biologis adalah dengan fermentasi secara bertahap  

menggunakan bantuan dari mikroorganisme seperti bakeri, jamur, dan ragi. Tidak 

semua mikroorganisme dapat dipakai dalam proses degradasi kitin ini karena 

pemilihan mikroorganisme yang digunakan sangat menentukan produk yang 

dihasilkan nantinya. Mikroorganisme yang dapat digunakan adalah yang memiliki 

sifat yang mampu memecah rantai panjang molekul protein menjadi molekul-

molekul yang lebih kecil (proteolitik) dan dapat menciptakan suasana asam agar 

khitin dapat terdegradasi menjadi protein dan mineral. Contoh mikroorganisme 

yang dapat digunakan dalam fermentasi bertahap adalah jenis Lactobacillus sp 

dilanjutkan dengan  Saccharomyces cerevisiae. 
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Mikroorganisme jenis Lactobacillus sp mampu meningkatkan nilai cerna pada 

bahan yang akan difermentasi karena dapat mendegradasi bahan yang sulit 

tercerna seperti khitin pada limbah cangkang rajungan. Lactobacillus sp memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan enzim enzim proteolitik di sekitar dinding sel, 

membrane sitoplasma, dan didalam sel keadaan tersebut diharapkan mampu 

membantu memisahkan protein serta mineral yang masih berikatan dengan khitin 

pada limbah cangkang rajungan karena enzim protease dapat memisahkan 

nitrogen (N) pada ikatan khitin.  

Sedangkan Saccharomyces cerevisiae adalah salah satu jenis khamir yang 

dapat menghasilkan enzim khitinase, amylase, lipase, protease, dan enzim lain. 

Khamir jenis ini telah banyak digunakan untuk proses fermentasi dan tidak 

menghasilkan produk samping yang berbahaya atau bersifat toksik. Khamir jenis 

ini pula memiliki kemampuan menghidrolisis pati menjadi glukosa.  

 


