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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Rajungan (Portunus pelagicus) 

Rajungan (Portunus pelagicus) adalah hewan yang hidup pada habitat 

yang beranekaragam misalnya pantai dengan dasar yang berpasir, pasir lumpur, 

dan di laut terbuka. Dalam keadaan biasa, rajungan hidup dengan berdiam di 

dasar laut sampai kedalaman lebih dari 65 m, tetapi sesekali dapat juga terlihat 

berenang dekat ke permukaan laut (Romimohtarto, 2001). 

Klasifikasi rajungan adalah sebagai berikut:  

 Kingdom  : Animalia 

Sub Kingdom  : Eumetazoa 

Grade   : Bilateria 

Divisi   : Eucoelomata 

Section  : Protostomia 

Filum   : Arthropoda 

Kelas   : Crustacea 

Sub Kelas  : Malacostraca 

Ordo   : Decapoda 

Sub Ordo  : Reptantia 

Famili   : Portunidae 

Sub Famili  : Portunninae 

Genus   : Portunus 

Spesies  : Portunus pelagicus 
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Rajungan mempunyai karakter umum antara lain mempunyai karapas 

heksagonal, mempunyai garis lintang oral dan heksagonal, kadang berbentuk 

bulat, permukaan dorsal cenderung datar sampai cembung halus, biasanya 

bergelombang atau berbutir, permukaan lebar, bagian pinggir kadang bergerigi, 

kadang 5 sampai 9 gigi di setiap anterolateral, bagian pinggir posterolateral 

kadang bersatu jelas. Endopodite dari maxilipped kedua dengan cuping 

berkembang kuat di sisi dalam. Lengan samping memipih untuk menyesuaikan 

keadaan, segmen terakhir kedua adalah bagian seperti sepasang kayuh segmen 

abdominal 3 sampai 5 menyatu tidak dapat digerakkan (Radiopoetro, 1986) 

Rajungan merupakan jenis yang paling terkenal sesudah kepiting bakau. 

Rajungan bisa mencapai ukuran 18 cm, capitnya kokoh, panjang, berduri-duri. 

Pada hewan ini terlihat adanya perbedaan yang mencolok antara jantan dan 

betina. Jantan mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar, capitnya pun lebih 

panjang daripada betina. Warna dasar pada jantan adalah kebiru-biruan dengan 

bercak-bercak putih terang, sedangkan pada betina berwarna dasar kehijau-

hijauan dengan bercak keputihan yang agak suram  (Romimohtarto, 2001). 

Rajungan sering tertangkap dalam jaring tangsi dan jaring kejer yang 

dibentangkan di malam hari. Rajungan yang tertangkap di perairan pantai 

umumnya mempunyai lebar carapace antara 8-13 cm dengan berat rata-rata 100 

gram. Sedangkan yang berasal dari perairan lebih dalam dapat mempunyai 

kisaran lebar karapas 12-15 cm dengan berat rata-rata 150 gram 

(Romimohtarto, 2001) 

Ukuran dan warna rajungan jantan berbeda dengan betina. Hewan jantan 

berukuran lebih besar dan berwarna biru serta terdapat bercak-bercak putih, 

sedangkan betina berwarna hijau kecoklatan dengan bercak-bercak putih kotor. 
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Rajungan (Portunus pelagicus) hidup membenamkan diri dalam pasir di daerah 

pantai berlumpur, hutan bakau, batu karang atau terkadang dapat dijumpai 

sedang berenang ke permukaan laut. Hewan dewasa memakan moluska, 

krustasea, ikan atau bangkai pada malam hari. Larva rajungan bersifat 

planktonik, berkembang menjadi dewasa melalui stadia zoea, megalopa dan 

rajungan dewasa (Oemarjati dan Wardana 1990).  

 

Gambar 1. Bentuk umum Rajungan (Portunus pelagicus) 
(Galil 2014) 

 

2.2 Cangkang Rajungan (Portunus pelagicus) 

Cangkang rajungan adalah limbah utama yang dihasilkan dari industri 

pasteurisasi atau pengalengan rajungan. Dari sudut pandang bahan pangan, 

limbah tersebut mempunyai kandungan mineral tinggi (Vita Yanuar, 2008). 

2.2.1 Karakteristik Cangkang Rajungan  

Karakteristik cangkang rajungan terdiri dari lapisan penyusun 

cangkang rajungan disebut kutikula. Lapisan paling luar dari kutikula 

disebut epikutikula. Lapisan epikutikula dicirikan dengan adanya sedikit 
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kandungan kitin. Lapisan di bawah epikutikula disebut prokutikula. 

Lapisan prokutikula tersusun dari kitin, protein dan garam kalsium. Dalam 

lapisan prokutikula terdiri dari dua lapisan yaitu lapisan preecdysial 

procuticle dan postecdysial procuticle. Lapisan postecdysial procuticle 

terdiri dari dua lapisan yaitu principal layer dan membranous layer. 

Lapisan di bawah prokutikula disebut lapisan epidermis. Susunan lengkap 

cangkang rajungan adalah: epikutikula, preecdysal procuticle, principal 

layer, membranous layer, epidermis, dan tegumental glands             

(Green dan Neff, 1972). 

2.2.2  Komposisi Cangkang Rajungan 

Cangkang merupakan bagian terkeras dari semua komponen 

rajungan dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau pupuk 

organik mengingat kandungan mineral, terutama kalsiumnya cukup tinggi. 

Cangkang rajungan mengandung kitin, protein, CaCO3 serta sedikit 

MgCO3 dan pigmen astaxanthin (Hirano 1989). Golongan krustase seperti 

rajungan pada umumnya mengandung 25% bahan padat yang sebagian 

besar terdiri atas kitin, 20–25% daging yang dapat dimakan, dan sekitar 

50–60% berupa hasil buangan (Angka dan Suhartono 2000). 

Tabel 1. Komposisi cangkang rajungan  

Parameter Jumlah 

Air (%) 8,10 

Protein (%) 15,58 

Lemak (%) 0,19 

Abu (%) 53,38 

Karbohidrat (%) 22,75 

  (Fawzya, 2014) 
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2.3    Lactobacillus acidhophilus 

 Lactobacillus acidophilus adalah bakteri dari genus Lactobacillus. Seperti 

namanya, bakteri ini menyukai lingkungan asam dan bertanggung jawab 

mengubah laktosa menjadi asam laktat. Lactobacillus acidophilus umumnya 

tumbuh dalam kondisi pH rendah (pH 4 – 5) dan pada suhu berkisar 25-35 

derajat Celcius. Banyak strain Lactobacillus acidophilus merupakan probiotik 

alami yang berarti mereka bermanfaat bagi organisme inangnya. Lactobacillus 

acidophilus membantu tubuh melawan penyebab penyakit patogen sehingga 

disebut juga sebagai ‘sistem kekebalan tubuh kedua’. Lactobacillus acidophilus 

adalah spesies bersifat homofermentatif, fermentasi gula menjadi asam laktat, 

dan tumbuh dengan mudah pada pH agak rendah (di bawah pH 5.0) dan 

memiliki suhu pertumbuhan optimum sekitar 37 ° C (99 ° F). (Janna, 2013) 

Mikroorganisme jenis Lactobacillus acidophilus mampu meningkatkan 

nilai cerna pada bahan yang akan difermentasi karena dapat mendegradasi 

bahanyang 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 cangkng rajungan karena enzim 

protease dapat memisahkan nitrogen (N) pada ikatan khitin. (Axelsson, 1998) 

2.4    Saccharomyces cerevisiae 

Saccharomyces adalah genus dalam kerajaan jamur yang mencakup 

banyak jenis ragi. Saccharomyces berasal dari bahasa Latin yang berarti gula 

jamur. Banyak anggota dari genus ini dianggap sangat penting dalam produksi 

makanan. Koloni dari Saccharomyces tumbuh pesat dan jatuh tempo dalam 3 
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hari. Mereka rata, mulus, basah, glistening atau kuyu, dan cream untuk cream 

tannish dalam warna. Ketidak mampuan untuk memanfaatkan nitrat dan 

kemampuan untuk berbagai memfermentasi karbohidrat adalah karakteristik 

khas dari Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae adalah salah satu jenis 

khamir yang dapat menghasilkan enzim khitnase, amylase, lipase, protease, dan 

enzim lain. Khamir jenis ini telah banyak digunakan untuk proses fermentasi dan 

tidak meninghasilkan produk samping yang berbahaya atau bersifat toksik. 

Khamir jenis ini pula memiliki kemampuan menghidrolisis pati menjadi glukosa.  

Saccharomyces memproduksi ascospores, khususnya bila tumbuh di V-8 

media, asetat ascospor agar, atau Gorodkowa media. Ascospores ini adalah 

bundar dan terletak di asci. Setiap ascus berisi 1-4 ascospores. Asci tidak 

menimbulkan perpecahan pada saat jatuh tempo. Ascospores yang berwarna 

dengan Kinyoun noda dan ascospore noda. Bila dikotori dengan noda Gram, 

ascospores adalah gram-negatif sedangkan sel vegetatif adalah gram positif.  

Jamur Saccharomyces cerevisiae, atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama 

jamur ragi, telah memiliki sejarah yang luar biasa di industri fermentasi. Karena 

kemampuannya dalam menghasilkan alkohol inilah, Saccharomyces cerevisiae 

disebut sebagai mikroorganisme aman (Generally Regarded as Safe) yang 

paling komersial saat ini. Seiring dengan berkembangnya genetika molekuler, 

Saccharomyces cerevisiae juga digunakan untuk menciptakan revolusi terbaru 

manusia di bidang rekayasa genetika. Saccharomyces cerevisiae yang sering 

mendapat julukan sebagai super jamur telah menjadi mikroorganisme frontier di 

berbagai bioteknologi modern. 

Saccharomyces cerevisiae adalah jamur bersel tunggal yang telah 

memahat milestones dalam kehidupan dunia. Jamur ini merupakan 
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mikroorganisme pertama yang dikembangbiakkan oleh manusia untuk membuat 

makanan (sebagai ragi roti, sekitar 100 SM, Romawi kuno) dan minuman 

(sebagai jamur fermentasi bir dan anggur, sekitar 7000 SM, di Assyria, Caucasia, 

Mesopotamia, dan Sumeria). Di Indonesia sendiri, jamur ini telah melekat dalam 

kehidupan sehari-hari. Nenek moyang kita dan hingga saat ini kita sendiri 

menggunakannya dalam pembuatan makanan dan minuman, seperti tempe, 

tape, dan tuak. (Agus Krisno, 2011) 

2.5    Fermentasi 

  Fermentasi bahan pangan adalah sebagai hasil kegiatan beberapa jenis 

mikroorganisme baik bakteri, khamir, dan kapang. Mikroorganisme yang 

memfermentasi bahan pangan dapat menghasilkan perubahan yang 

menguntungkan (produk-produk fermentasi yang diinginkan) dan perubahan 

yang merugikan (kerusakan bahan pangan). Mikroorganisme yang 

memfermentasi bahan pangan, yang paling penting adalah bakteri pembentuk 

asam laktat, asam asetat, dan beberapa jenis khamir penghasil alkohol. 

(Suprihatin 2010) 

Berdasarkan sumber mikroorganisme, proses fermentasi dibagi dua yaitu: 

1. Fermentasi spontan, adalah fermentasi bahan pangan dimana dalam 

pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk 

starter atau ragi, tetapi mikroorganisme yang berperan aktif dalam 

proses fermentasi berkembang baik secara spontan karena 

lingkungan hidupnya dibuat sesuai untuk pertumbuhannya, dimana 

aktivitas dan pertumbuhan bakteri asam laktat dirangsang karena 

adanya garam, contohnya pada pembuatan sayur asin. 
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2. Fermentasi tidak spontan adalah fermentasi yang terjadi dalam 

bahan pangan yang dalam pembuatannya ditambahkan 

mikrorganisme dalam bentuk starter atau ragi, dimana 

mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembangbiak secara 

aktif merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang 

diinginkan, contohnya pada pembuatan tempe dan oncom. 

(Suprihatin, 2010) 

 

2.6    Perhitungan Jumlah Mikroba 

Perhitungan jumlah sel mikroba dapat dilakukan dengan berbagai macam 

cara, antara lain secara langsung dengan hitung mikroskopik (direct microscopic 

count) menggunakan hemasitometer, dan secara tidak langsung dengan hitung 

cawan (plete count). 

Hitung mikroskopik merupakan metode yang cepat dan murah ,tetapi 

mempnyai beberapa kelemahan antara lain: sel-sel yang mati tidak dapat 

dibedakan dari sel hidup, sel-sel yang berukuran sngat kecil sulit dilihat sehingga 

kadang-kadang tidak terhitung. 

Hitung cawan merupakan metode yang sensitive untuk menentukan jumlah 

sel mikroba. Prinsip metode hitung adalah jika sel mikroba yang masih hidup 

ditumbuhkan pada media agar, maka sel mikroba itu akan berbiak membentuk 

koloni yang dapat dilihat dan dihitung dengan mata telanjang, dan disebut 

dengan “colony forming unit” = cfu. 

Metode hitungan cawan ada dua yeitu metode tuang (pour plate) dan 

metode permukaan (surface/spread plate). Perhitungan jumlah mikropba 

dianggap valid jika dalm satu cawan tumbuh koloni sebanyak 30-300 cfu. 
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Sehingga jika pertumbuhan mikroba terlalu padat, maka harus dilakukan 

pengenceran terlebih dahulu. (Anonim, 2016) 

 

2.7    Protein 

Protein berasal dari bahasa yunani yaitu proteos, yang bearti yang utama 

atau yang di dahulukan. Kata ini diperkenalkan oleh ahli kimia Belanda, Geraldus 

Mulder (1802-1880). Ia berpendapat bahwa protein adalah zat yang paling 

penting dalam setiap organisme (Ellya, 2010). 

Protein merupakan polimer yang panjang dari asam-asam amino yang 

bergabung melalui ikatan peptida. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat 

dalam protein adalah karbon 55%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, 

sulfur 1% dan kurang dari 1% fosfor.                    

2.7.1 Ciri-ciri Molekul Protein 

1.   Berat molekulnya besar, ribuan sampai jutaan sehingga merupakan 

suatu makro molekul. 

2. Umumnya terdiri dari 20 macam asam amino. 

3. Terdapat ikatan kimia lain yang menyebabkan terbentuknya 

lengkungan-lengkungan rantai polipeptida menjadi struktur tiga 

dimensi protein. 

4. Strukturnya tidak stabil terhadap beberapa faktor seperti pH, radiasi, 

temperatur, medium pelarut organik dan deterjen. 

5. Umumnya reaktif dan sangat spesifik, disebabkan terdapatnya 

gugusan samping yang reaktif dan susunan khas struktur 

makromolekul (Ellya, 2010). 
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2.7.2 Sifat Protein 

1. Denaturasi 

  Pada umumnya, protein sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh 

fisik dari zat kimia, maka mudah mengalami perubahan bentuk. 

Perubahan atau modifikasi pada struktur molekul protein disebut dengan 

denaturasi. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya denaturasi adalah 

panas, pH, tekanan, aliran listrik, dan adanya bahan kimia seperti urea, 

alkohol, dan sabun. Temperatur merupakan titik tengah dari proses 

denaturasi yang disebut dengan melting temperature (Tm) yang pada 

umumnya protein mempunyai nilai Tm kurang dari 100ºC, apabila diatas 

suhu Tm, maka protein akan mengalami denaturasi. Protein yang 

mengalami denaturasi akan menurunkan aktivitas biologinya dan 

berkurang kelarutannya, sehingga mudah mengendap (Yazid, 2006) 

2. Ion Zwiter dan pH Isoelektrik 

Larutan asam amino dalam air mempunyai muatan positif maupun 

negatif sehingga asam amino disebut ion zwiter. Setiap jenis protein 

dalam larutan mempunyai pH tertentu yang disebut pH isoelektrik 

(berkisar 4-4,5). Pada pH isoelektrik molekul protein mempunyai muatan 

positif dan negatif yang sama, sehingga saling menetralkan atau 

bermuatan nol. Pada titik isoelektrik, protein akan mengalami 

pengendapan (koagulasi) paling cepat (Yazid, 2006). 

3. Sifat amfoter 

Sifat ini timbul karena adanya gugus amino (-NH2) yang bersifat 

basa dan gugus karboksil (-COOH) yang bersifat asam yang terdapat 

pada molekul protein pada ujung-ujung rantainya, maka dengan larutan 
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asam atau pH rendah, gugus amino pada protein akan bereaksi dengan 

ion H+, sehingga protein bermuatan positif, sebaliknya dalam larutan 

basa gugus karboksilat bereaksi dengan ion OH-, sehingga protein 

bersifat negatif. Adanya muatan pada molekul protein menyebabkan 

protein bergerak dibawah pengaruh medan listrik (Yazid, 2006). 

4.  Pembentukan ikatan peptida 

Pembentukan ikatan peptida terbentuk karena sifat amfoternya, 

maka dua molekul asam amino atau lebih dapat bersenyawa satu sama 

lain dengan melepaskan satu molekul air membentuk ikatan antara 

gugus karboksil (-COOH) asam amino yang satu dengan gugus amino (-

NH2) yang lain disebut dengan ikatan peptida. Senyawa yang dibentuk 

oleh 2 molekul asam amino dinamakan dipeptida, 3 molekul dinamakan 

tripeptida dan seterusnya sampai yang dibentuk oleh banyak molekul 

disebut polipeptida (Poedjiadi, 1994). 

 

2.8 Metode Penentuan Protein 

2.8.1 Analisa Kualitatif 

1. Reaksi Xanthoprotein 

Larutan asam nitrat pekat ditambahkan hati-hati kedalam larutan 

protein. setelah dicampur terjadi endapan putih yang berubah menjadi 

kuning apabila dipanaskan. Reaksi ini terjadi adalah nitrasi pada inti 

benzena yang terdapat pada molekul protein. Reaksi ini positif untuk 

protein yang mengandung tirosin, fenilalanin, dan triptofan.           

(Poedjiadi, 1994). 

 



15 
 

 
 

2.  Reaksi Biuret 

Larutan protein dibuat alkalis dengan NaOH kemudian 

ditambahkan larutan CuSO4 encer. Uji ini untuk menunjukkan senyawa-

senyawa yang mengandung gugus amida asam yang berada bersama 

gugus amida yang lain. Uji ini memberikan reaksi positif yang ditandai 

dengan timbulnya warna merah violet atau biru violet (Bintang, 2010). 

2.8.2 Analisa kuantitatif 

1. Metode Lowry 

Konsentrasi protein diukur berdasarkan optikal density pada 

panjang gelombang 600 nm. Untuk mengetahui banyaknya protein dalam 

larutan, lebih dahulu dibuat kurva standar yang melukiskan hubungan 

antara konsentrasi dengan OD (absorbansi). Larutan lowry ada dua 

macam yaitu larutan A yang terdiri dari dari fosfotungstat-fosfomolibdat 

(1:1) dan larutan B yang terdiri dari Na2CO3 2% dalam NaOH 0,1 N, 

CuSO4 dan Na-K-tartrat 2%. Cara penentuannya adalah: 1 mL larutan 

protein ditambahkan 5 mL Lowry B, dikocok dan dibiarkan selama 10 

menit. Kemudian ditambah 0,5 mL lowry A dikocok dan dibiarkan 20 

menit, selanjutnya diamati OD-nya pada panjang gelombang 600 nm 

(Sudarmadji, 1989). 

2. Metode Spektrofotometer UV 

Kebanyakan protein mengabsorbsi sinar ultraviolet maksimum 

pada 280 nm. Hal ini terutama oleh adanya asam amino tirosin, 

triptophan, dan fenilalanin yang ada pada protein tersebut. Pengukuran 

protein berdasarkan absorbsi sinar UV adalah cepat, mudah, dan tidak 

merusak bahan (Sudarmadji, 1989). 
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3. Metode Turbidimetri atau Kekeruhan 

Kekeruhan akan terbentuk dalam larutan yang mengandung 

protein apabila ditambahkan bahan pengendap protein misalnya Tri 

Chloro Acetic (TCA), Kalium Ferri Cianida [K4Fe(CN)6] atau asam 

sulfosalisilat. Tingkat kekeruhan diukur dengan alat Turbudimeter. Cara 

ini hanya dipakai untuk bahan protein yang berupa larutan atau hasilnya, 

tetapi biasanya hasilnya kurang tepat (Sudarmadji, 1989). 

4.  Metode Pengecatan 

Beberapa bahan pewarna misalnya orange G, orange 12 dan 

amido black dapat membentuk senyawaan berwarna dengan protein dan 

menjadi tidak larut. Dengan mengukur sisa bahan pewarna yang tidak 

bereaksi dalam larutan (dengan colorimeter), maka jumlah protein dapat 

ditentukan dengan cepat (Sudarmadji, 1989). 

5. Titrasi Formol 

Larutan protein dinetralkan dengan basa (NaOH), kemudian 

ditambahkan formalin akan membentuk dimenthiol. Dengan terbentuknya 

dimenthiol ini bearti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan 

mempengaruhi reaksi antara asam (gugus karboksil) dengan basa NaOH 

sehingga akhir titrasi dapat diakhiri dengan tepat. Indikator yang 

digunakan adalah fenolftalein, akhir titrasi bila tepat terjadi perubahan 

warna menjadi merah muda yang tidak hilang dalam 30 menit. Titrasi 

formol ini hanya tepat untuk menentukan suatu proses terjadinya 

pemecahan protein dan kurang tepat untuk penentuan protein 

(Sudarmadji, 1989). 
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6.   Metode Kjeldahl 

Metode Kjeldahl merupakan metode sederhana untuk penetapan 

nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung 

nitrogen. Metode Kjeldahl cocok untuk menetapkan kadar protein yang 

tidak larut atau protein yang mengalami koagulasi akibat proses 

pemanasan maupun proses pengolahan lain yang biasa dilakukan pada 

makanan. Metode ini digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar 

dalam bahan makanan secara tidak langsung karena senyawa yang 

dianalisisnya adalah kadar nitrogennya. Dengan mengalikan hasil analisis 

tersebut dengan faktor konversi 6,25 diperoleh nilai protein dalam bahan 

makanan tersebut (Sudarmadji, 1984). 

Penentuan kadar protein dengan metode ini memiliki kelemahan 

karena adanya senyawa lain yang bukan protein yang mengandung N 

akan tertentukan sehingga kadar protein yang diperoleh langsung dengan 

metode Kjeldahl ini disebut dengan kadar protein kasar (crude protein) 

(Sudarmadji, 1984). 

 


