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RINGKASAN  
 
 

Kitosan merupakan biopolimer yang diturunkan dari kitin, sumber alam yang 
yang sangat berlimpah setelah selulosa. Kitosan dapat digunakan sebagai pengawet 
karena dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme sekaligus melapisi 
produk yang diawetkan sehingga interaksi antara produk dan lingkungan menjadi 
minimal. Kitosan dapat dihasilkan dari pengolahan limbah kulit udang (cangkang 
udang) serta limbah krustasea menggunakan larutan asam dan basa.  

Isolasi kitosan dari limbah kulit udang secara umum terbagi menjadi tiga 
tahap yaitu tahap demineralisai, deproteinasi, dan deasetilasi. Isolasi kitosan 
meliputi pengolahan limbah kulit udang menjadi kitin dan deasetilasi kitin menjadi 
kitosan. Pada umumnya, produksi kitosan ini menggunakan metode kimiawi yaitu 
menggunakan larutan asam dan basa. Gelombang mikro (microwave) merupakan 
sumber tenaga untuk memanaskan maupun menjadi katalis dalam suatu reaksi 
kimia. Penggunaan gelombang mikro mempunyai keuntungan, yaitu waktu proses 
yang singkat, efisiensi energi, pengawasan proses yang mudah, serta menghasilkan 
mutu hasil yang baik.  
 Proses isolasi kitosan secara kimiawi membutuhkan larutan basa kuat dengan 
konsentrasi tinggi, suhu proses tinggi, dan waktu proses yang lama, sehingga 
diperlukan suatu inovasi teknologi untuk membuat waktu proses lebih singkat, 
penggunaan reagen yang lebih sedikit, tetapi dengan hasil kitosan berderajat 
deasetilasi yang lebih tinggi. Pada penelitian ini, akan dilakukan suatu inovasi 
pembuatan kitosan dari limbah kulit udang dengan mencari kondisi operasi 
optimum untuk proses demineralisasi, deproteinasi, dan proses deasetilasi kitin 
dengan memanfaatkan gelombang mikro (microwave). Proses yang dilakukan 
dengan melakukan variasi lama proses dan koonsentrasi larutan asam dan basa pada 
masing-masing tahapan proses. Kitosan hasil akan dianalisa kadar air, kadar abu, 
viskositas larutan, serta derajat deasetilasinya. Dengan menggunakan microwave 
ini diharapkan dapat mempersingkat waktu reaksi dan diperoleh derajat deasetilasi 
kitosan yang tinggi. Isolasi kitin menjadi kitosan dilakukan melalui beberapa 
tahapan yaitu demineralisasi, deproteinasi, dan deasetilasi. Proses deasetilasi kitin 
dilakukan dengan menggunakan lama waktu pemanasan yaitu 3, 7, 11, dan 15 menit 
dan konsentrasi NaOH sebesar 20%, 30%, 40%, dan 50%. Kitin sebanyak 1:20 
(m/v) dicampurkan dengan NaOH pada tahap deasetilasi. Campuran diletakkan 
dalam oven microwave dan dipanaskan pada suhu 60oC. Kitosan dicuci sampai 
mencapai pH netral kemudian dikeringkan dalam oven sampai diperoleh massa 
yang konstan. Karakterisasi dilakukan menggunakan instrumen Fourier Transform 
Infrared (FTIR) dan kemudian dihitung derajat deasetilasinya. Dari perhitungan 
diperoleh hasil yang optimal dengan derajat deasetilasi kitosan 69,7954%, kadar air 
sebesar 1,90%, dan kadar abu 0,163% dengan waktu proses deasetilasi selama 3 
menit dan menggunakan konsentrasi NaOH 50%.  
 
Kata kunci: Kitin, Kitosan, Gelombang Mikro 



v 
 

PRAKATA  
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BAB I. PENDAHULUAN  
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, masih banyak ditemui budidaya udang sebagai komoditas ekspor. 

Pada umumnya proses pengolahan udang ini menghasilkan limbah yang berupa 

cangkang udang. Limbah ini bernilai ekonomis tinggi karena penyusun utama 

cangkang udang adalah kitin, yaitu suatu polisakarida alami yang memiliki banyak 

manfaat antara lain sebagai bahan pengemulsi, adsorben, bahan edible, dan 

pengawet (Puspitasari dan Ekawandani, 2019). 

Kitin mempunyai sifat yang tidak beracun dan mudah terdegradasi, sehingga 

sudah banyak modifikasi kitin yang bertujuan untuk mengoptimalkan aplikasi kitin. 

Salah satu senyawa turunan dari kitin yang banyak dikembang adalah kitosan. 

Karena sifatnya yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme perusak 

dan dapat melapisi produk yang diawetkan maka kitosan dapat digunakan sebagai 

pengawet (Puspitasari dan Ekawandani, 2019).  

Beberapa penelitian tentang kitosan (Azizati, 2019) antara lain mempelajari 

aplikasi kitosan dari cangkang bekicot sebagai adsorben zat warna Remozal 

Yellow, mempelajari uji toksisitas kitosan untuk mengendalikan rayap di 

laboraturium. Kitosan juga diaplikasikan dalam edible coating sebagai antimikroba 

untuk menghambat kerusakan mikrobiologis dan oksidatif. 

Produksi kitosan dengan metode kimiawi yaitu menggunakan larutan asam 

dan basa telah banyak dilakukan. Preparasi kitosan terbagi menjadi tiga tahap yaitu 

demineralisasi, deproteinasi, dan deasetilasi. Isolasi kitosan meliputi preparasi 

limbah kulit udang menjadi kitin dan deasetilasi kitin menjadi kitosan. Proses 

tersebut membutuhkan larutan basa kuat dengan konsentrasi tinggi, suhu proses 

yang relatif tinggi, dan waktu proses yang lama. Hal ini mendasari diperlukan suatu 

inovasi teknologi untuk membuat proses pembuatan berjalan lebih efisien baik dari 

waktu proses maupun penggunaan reagennya dan dengan hasil kitosan berderajat 

deasetilasi yang lebih tinggi. Inovasi yang dapat dilakukan salah satunya dengan 

memanfaatkan gelombang mikro (microwave) (Arifin dan Irawan, 2015). Pada 
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penelitian ini, akan dilakukan suatu inovasi pembuatan kitosan dari limbah kulit 

udang dengan melalui proses demineralisasi, deproteinasi, dan proses deasetilasi 

kitin dengan memanfaatkan gelombang mikro (microwave). Secara teori radiasi 

microwave dapat mempercepat laju reaksi sebesar 10-100 kali lipat dibandingkan 

dengan proses yang menggunakan pemanas konvesional. Dengan menggunakan 

microwave ini diharapkan dapat mempersingkat waktu reaksi dan diperoleh derajat 

deasetilasi kitosan yang tinggi. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana kondisi proses yang optimal dalam pembuatan kitosan dari 

cangkang udang menggunakan microwave. Pada kondisi proses yang optimal 

diharapkan membutuhkan waktu proses singkat, konsentrasi larutan asam dan basa 

yang digunakan rendah, dan dapat memberikan hasil kitosan dengan derajat 

deasetilasi yang tinggi.  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  
 
 
 

Udang merupakan salah komoditas yang dalam proses pemanfaatannya 

menghasilkan limbah berupa cangkang udang. Secara umum, cangkang kulit udang 

mengandung mineral sebanyak 27,6%, protein 34,9%, kitin 18,1%, lemak dan 

protein sebesar 19,4%, dan komponen zat terlarut lainnya. Sampai dengan saat ini, 

pemanfaatan limbah kulit udang terbatas sebagai bahan pakan ternak dan juga 

dijadikan tepung. Karena keberadaan limbah di industri pengolahan udang yang 

banyak, maka pemanfaatan ini belum dapat mengatasi keberadaan limbah kulit 

udang dengan baik. Dengan adanya kandungan kitin dalam cangkang kulit udang, 

maka limbah kulit udang dapat dimanfaatkan menjadi produk yang mempunyai 

nilai ekonomis yang lebih tinggi, salah satunya kitosan (Nurhikmawati, 2014). 

Kitin, dalam bahasa Yunani disebut dengan khiton yang berarti baju dari besi. 

Hal ini sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai jaket pelindung bagi hewan-hewan 

golongan avertebrata. Kitin banyak ditemukan dalam kerangka hewan golongan 

arthropoda, nematoda, crustasea, molusca, beberapa serangga serta jamur (Suhardi, 

1992). 

Kitin merupakan salah satu dari polisakarida yang paling banyak di temukan 

selain selulosa dan zat tepung. Kitin banyak ditemukan secara alamiah pada kulit 

jenis krustacea, antara lain kepiting, udang, dan lobster. Besarnya kandungan kitin 

pada limbah kepiting sekitar 50% - 60%, sedangkan pada limbah udang terkandung 

42% - 57% kitin. Pada kerangka cumi-cumi dan kerang terdapat kandungan kitin 

40% dan 15% (Srijanto dan Imam, 2005).  

Menurut Suhardi, 1992, secara umum cangkang udang atau yang sering 

disebut dengan kulit udang mengandung mineral, protein, kitin, masing-masing 

sebesar 27,6%, 34,9%, 18,1%, dan sisanya komponen lain (misalnya zat terlarut). 

Kitin polimer (1-4)-2-asetamido-2-deoksi-ß-D glukosamin, berbentuk kristal 

berwarna putih, tidak berasa dan tidak berbau. Kitin tidak larut dalam air, alkali 

encer dan pekat, asam anorganik encer, alkohol dan pelarut organik lainnya yang 

bersifat polikationik. Kitosan dapat diperoleh dari kitin dan mempunyai struktur 
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kimia yang hampir sama dengan kitin. Keduanya terdiri dari molekul dengan rantai 

molekul yang panjang dan berat molekul tinggi. Adapun perbedaan antara kitin dan 

kitosan adalah terlihat pada setiap cincin molekul kitin mengandung gugus asetil   

(-CH3-CO) pada atom karbon kedua, sedangkan pada kitosan terdapat gugus amina 

(-NH). Gambar struktur kitin dan kitosan terlihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 

di bawah ini (Shahidi and Abuzaytoun, 2005). 

 

Gambar 2.1. Struktur Molekul Kitin  

 

 

Gambar 2.2. Struktur Molekul Kitosan  
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Proses pembuatan kitosan terdiri dari beberapa tahapan. Proses dimulai 

dengan deproteinasi yaitu menghilangkan protein pada kulit udang. Tahap ini 

dilakukan dengan menambahkan larutan natrium hidroksida (NaOH) pada 

konsentrasi rendah sehingga membentuk senyawa Na-proteanat yang mempunyai 

sifat larut dalam air. Proses berikutnya yaitu tahap demineralisasi. Pada tahap ini 

merupakan proses untuk menghilangkan mineral-mineral dalam kitin pada kulit 

udang. Tahap demineralisasi ini dilakukan dengan menambahkan larutan HCl 

encer. Produk kitosan didapatkan dari proses deasetilasi. Dalam proses deasetilasi, 

proses dilakukan dengan cara memanaskan kitin dalam larutan natrium hidroksida 

yang pekat (kadar > 40 %) dan dilakukan pada suhu tinggi yaitu diantara 90-1200C 

(Tolaimatea et al., 2003). 

Menurut Robert (1992), karakteristik kitosan dapat dilihat dari bentuk 

partikel, kadar air, kadar abu, derajat deasetilasi, warna larutan, dan kadar protein, 

seperti tercantum dalam Tabel 2.1 di bawah ini. Penggunaan kitosan banyak 

diaplikasikan dalam berbagai bidang (Tabel 2.2), hal ini disebabkan karena gugus 

amino dan juga adanya gugus hidroksil primer dan sekunder. Kitosan merupakan 

turunan yang paling sederhana dari kitin. Kitosan mempunyai sifat tidak larut dalam 

air tetapi larut dalam asam dan memiliki viscositas cukup tinggi ketika sudah 

dilarutkan. Untuk aplikasi dalam bidang makanan, solvent yang digunakan harus 

tidak beracun. Misalnya adalah larutan asam format dalam air, asam asetat dalam 

air, asam laktat dalam air, maupun asam glutamate dalam air.  

 

Tabel 2.1. Karakteristik Kitosan 

Sifat Ukuran 

1. Bentuk partikel Serpihan-bubuk 

2. Kandungan abu <5 % 

3. Kandungan air               < 10% 

4. Derajat deasetilasi 70% 

5. Kandungan protein < 5 % 

6. Warna larutan (dalam asam) Jernih 
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Tabel 2.2. Aplikasi Kitin dan Kitosan 

No. Penggunaan Fungsi 
1. Untuk proses penjernihan (Klasifikasi)   
 - Limbah industri pangan  Koagulasi/flokulasi  

- Penjernihan air minum Koagulasi/flokulasi 

- Industri sari buah Flokulan pektin/protein 
- Pengolahan wine dan 

minuman beralkohol 
Flokulan protein/mikroba 

- Penjernihan kolam renang Mikroba 

- Penjernihan zat warna dan 
tanin 

Pembentuk komplek 

2. Pengambilan protein Mengendapkan bahan protein 

3. Detoksifikasi limbah industri Membentuk senyawa komplek 
dengan bahan kimia berbahaya dan 
logam  

4. Biomedis  Menurunkan kadar kolesterol dan 
mempercepat penyembuhan luka 

5. Kosmetik  Berperan dalam ketahanan warna 

6. Pertanian  Bersifat antijamur  

7.  Industri tekstil Meningkatkan ketahanan warna 
8. Bioteknologi  Mencegah mobilisasi enzim 

9. Fotografi  Melindungi film dari kerusakan 

 

Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia 

dari jaringan hewan atau tumbuhan. Sebelum diproses ekstraksi, bahan baku 

dikeringkan dahulu sampai suatu kadar air tertentu dan dihaluskan untuk 

mendapatkan bentuk serbuk (Harborne, 1987 dalam Saati, 2002). Faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi suatu proses ekstraksi antara lain: 

1. Temperatur 

2. Lama proses ekstraksi 

3. Ukuran bahan (kehalusan) 

4. Pelarut yang digunakan 

5. Kecepatan pengadukan  

Dalam metode ekstraksi padat cair, komponen-komponen yang dapat larut dapat 

dipisahkan dari bahan padat dengan bantuan pelarut. Beberapa proses ekstraksi 

skala besar digunakan dalam industri makanan, industri farmasi, atau industri bahan 
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alam. Beberapa jenis ekstraksi yang biasa digunakan antara lain sebagai berikut: 

1. Ekstraksi dengan cara dingin : 

- Metode maserasi 

- Metode perlokasi 

2. Ekstraksi dengan cara panas: 

- Metode soxhlet 

- Metode refluks 

- Metode destilasi uap 

Proses ekstraksi dengan cara panas disebut juga ekstraksi konvensional, 

dimana dalam proses ekstraksi menggunakan bahan kimia. Beberapa penenitian 

terkait proses ekstraksi secara konvensional antara lain penelitian yang dilakukan 

oleh Puspitasari dan Ekawandani (2019). Penelitian yang dilakukan dengan topik 

pemanfaatan limbah kulit udang sebagai pengawet alami makanan. Penelitian ini 

menggunakan bahan limbah udang yang berupa kepala, ekor, dan kulit yang kering 

dengan ukuran serbuk ukuran 50 mesh. Dalam proses isolasi kitin (deproteinasi), 

menggunakan larutan alkali (NaOH 3,5%)  dengan perbandingan (1:10), pada suhu 

65ºC selama 2 jam.  

Proses pembuatan kitin (deminerasilasi) menggunakan larutan larutan HCl 1 

N dengan perbandingan sampel 1:15. Proses deasetilasi, menggunakan larutan 

NaOH dengan variasi 30%, 40%, 50%, 60% dengan perbandingan sampel 1:10. 

Pengadukan dilakukan selama 30 menit pada suhu 100ºC. Dari penelitian ini 

dihasilkan kitosan dengan nilai derajat deasetilasi terbesar dihasilkan dari NaOH 

dengan konsentrasi 60% yaitu 55,19%. Kitosan yang dihasilkan diaplikasikan untuk 

pengawetan tahu, dan dari hasil uji organoleptik dan uji mikroba disimpulkan 

bahwa untuk tahu yang diawetkan menggunakan pengawet kitosan lebih tahan lama 

dibandingkan jika tanpa menggunakan pengawet.  

Sedangkan Verawati, dkk (2020) melakukan penelitian dengan judul 

Pemanfaatan Chitosan dari Limbah Udang Galah sebagai Edible Coating Buah 

Tomat dengan Variasi Waktu Penyimpanan. Dalam penelitian ini menggunakan 

limbah kulit udang galah, dengan ukuran butiran 80 mesh. Pengurangan kadar 

mineral dilakukan menggunakan larutan HCl 1,5 M dengan perbandingan 1:15 
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(b/v) dengan suhu pemanasan 60-70 ºC selama 240 menit. Proses demineralisasi 

dilakukan dalam waterbath shaker berkecepatan 50 rpm.  

Padatan hasil proses demineralisasi tersebut dilakukan pengurangan kadar 

protein. Serbuk dari proses demineraliasasi dilarutkan dengan natrium hidroksida 

3,5% dengan perbandingan 1:10 (b/v), dipanaskan pada suhu 60-70ºC dalam waktu 

240 menit. Proses dilakukan dalam waterbath shaker berkecepatan 50 rpm.  Proses 

sintesis kitosan dilakukan menggunakan metode Knorr. Metode ini menggunakan 

larutan natrium hidroksida konsentrasi 60%. Proses dilakukan pada suhu 100-

110ºC selama 240 menit dalam waterbath shaker dengan kecepatan 50 rpm. Padatan 

yang dihasilkan disebut kitosan. Hasil analisis dari penelitian ini diperoleh kitoasn 

dengan kadar air 7,90%, kadar abu 3,72%, dan kadar protein  4,20%. Penggunaan 

kitosan berpengaruh dalam kandungan vitamin C, total keasaman, jumlah padatan 

terlarut, dan susut berat pada tomat yang disimpan. 

Gelombang mikro merupakan hasil radiasi yang dapat ditransmisikan, 

dipantulkan atau diserap tergantung dari bahan yang berinteraksi dengannya. 

Microvawe memanfaatkan 3 sifat dari gelombang mikro tersebut dalam proses 

memasak. Gelombang mikro dihasilkan oleh magnetron, gelombang tersebut 

ditransmisikan ke dalam waveguide, lalu gelombang tersebut dipantulkan ke dalam 

fan stirrer dan dinding dari ruangan didalam oven, dan kemudian gelombang 

tersebut diserap oleh makanan. Microwave dapat membuat air berputar, putaran 

molekul air akan mendorong terjadinya tabrakan antar molekul. Tabrakan antar 

molekul inilah yang akan membuat molekul-molekul tersebut memanas (Liu et al., 

2005).  

Kitosan diperoleh dari proses deasetilasi kitin yang bertujuan untuk 

mengubah gugus asetamida pada kitin menjadi gugus amina sehingga akan 

meningkatkan reaktivitasnya. Deasetilasi kitin banyak dilakukan menggunakan 

larutan alkali kuat dengan konsentrasi tinggi, suhu tinggi dan waktu yang lama. 

Sehingga diperlukan inovasi teknologi untuk membuat proses produksi lebih efisien 

dengan hasil yang lebih optimal, misalnya dengan dengan memanfaatkan 

gelombang mikro (microwave). Harga derajat deasetilasi paling rendah pada 
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kitosan yaitu 40-60%. Kitosan komersial pada umumnya memiliki harga derajat 

deasetilasi sebesar 70-90% (Tolaimatea et al., 2003). 
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BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  
 
 

3.1.  Tujuan Penelitian  

Dari perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu 

mendapatkan kondisi proses yang optimal dalam pembuatan kitosan dari cangkang 

udang dengan beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Mempelajari proses demineralisasi dengan menggunakan microwave 

dengan variasi lama proses. 

2. Mempelajari proses deproteinasi dengan menggunakan microwave dengan 

variasi lama proses yang digunakan. 

3. Memperlajari proses deasetilasi dengan menggunakan microwave dengan 

variasi lama proses dan konsentrasi larutan yang digunakan.  

 

3.2. Manfaat Penelitian  

Memberikan alternatif proses yang lebih singkat dan lebih hemat bahan kimia 

dalam proses pembuatan kitosan dari kulit udang dengan derajat deasetilasi tinggi 

dengan menggunakan microwave.  
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BAB IV. METODE PENELITIAN  
 

 

Objek dalam penelitian ini adalah optimasi pembuatan kitosan dari cangkang 

udang menggunakan microwave untuk mendapatkan kitosan dengan derajat 

deasetilasi yang tinggi. Proses pembuatan kitosan dari kulit udang, meliputi tiga 

tahapan proses yaitu proses preparasi sampel, proses demineralisasi dan proses 

deproteinasi (proses pembuatan kitin), serta proses deasetilasi kitin menjadi kitosan. 

Lokasi penelitian dan analisis mutu produk yang dihasilkan adalah di Laboratorium 

Proses Kimia, Laboratorium Kimia Analisa, Institut Sains & Teknologi AKPRIND 

Yogyakarta, Laboratorium di UII Yogyakarta. 

 

4.1. Alat dan Bahan  

Peralatan yang digunakan adalah rangkaian alat ekstraksi menggunakan 

microwave, oven, saringan vakum, dan beberapa peralatan gelas. Peralatan yang 

digunakan dalam penelitian ini terlihat pada Gambar 3 di bawah ini. Kulit udang 

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dalam kondisi basah yang berasal 

dari Pasar Kanoman, Cirebon.  

 

Keterangan gambar : 
1. Pendingin balik 
2. Selang aliran air masuk 
3. Pengatur waktu 
4. Tombol on/off 
5. Gelas beker  
6. Termometer 
7. Stop kontak 
8. Pengaduk Magnetik 
9. Selang aliran air keluar 

10.Statif  

 

Gambar 4.1. Rangkaian Alat Proses Pembuatan Kitosan 
 

Bahan lain yang digunakan dalam proses ini antara lain aquadest, larutan NaOH 

(10%, 20%, 30%,40%, 50%), dan larutan HCL 3 M.  
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4.2. Prosedur Penelitian 

Tahap persiapan sampel serbuk kulit udang dilakukan beberapa tahapan. 

Pertama bahan baku yaitu kulit udang dicuci menggunakan air mendidih (diulangi 

sebanyak 5 kali) untuk menghilangkan semua kotoran, lalu dicuci dengan akuades. 

Kulit udang selanjutnya dikeringkan menggunakan oven pada 850C selama 4 jam. 

Kemudian kulit udang kering dihaluskan menggunakan blender. Untuk 

mendapatkan serbuk kulit udang denga ukuran yang seragam, kulit udang kemudian 

disaring sehingga diperoleh serbuk kulit udang yang lolos saringan 60 mesh dan 

tertahan 80 mesh.  

Tahap selanjutnya adalah pembuatan serbuk kitin dengan proses 

demineralisasi dan deproteinisasi. Pada tahap demineralisasi bahan baku serbuk 

kulit udang, ditimbang sebanyak 30 gram kemudian dimasukkan ke dalam gelas 

beker 600 ml dan ditambahkan 300 ml larutan HCl 3 M. Rasio bahan baku dengan 

larutan asam yang digunakan 1/10 (b/v) [9].  Kemudian sampel dipanaskan selama 

8 menit dengan daya 450 W menggunakan microwave pada suhu 600C. Kemudian 

campuran disaring dan dicuci dengan akuades menggunakan penyaring vakum 

sampai diperoleh filtrat hasil penyaringan yang netral (pH 7). Padatan hasil 

kemudian dioven pada suhu 800C selama 18 jam. 

Endapan kering hasil proses demineralisasi dimasukkan ke dalam gelas 

beker 600 ml dan ditambahkan larutan NaOH 10% dengan perbandingan 1/10 (b/v) 

(Lahsini, 2019). Campuran kemudian ditempatkan di oven microwave selama 8 

menit dan pada suhu 600C. Sampel kemudian disaring dan dicuci dengan air suling 

menggunakan penyaring vakum sampai netral, kemudian dikeringkan dalam oven 

pada suhu 800C selama 18 jam.   

Kitin yang telah terbentuk pada proses deproteinisasi, selanjutkan diproses 

deasetilasi dengan menambahkan larutan NaOH dengan kadar tertentu dengan 

perbandingan 1:20 (b/v) (Lahsini, 2019). Proses deasetilasi dilakukan dengan 

memasukkan kitin dan larutan NaOH 50% ke dalam gelas beker 600 mL. Sampel 

kemudian dimasukkan dalam oven microwave yang bekerja pada daya 450 Watt 

dengan variasi proses pemanasan selama 3, 7, 11, dan 15 menit. Dari hasil 

percobaan menggunakan variasi waktu tersebut kemudian dilakukan proses 
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deasetilasi yang sama dengan melakukan variasi konsentrasi NaOH yang digunakan 

yaitu 20%, 30%, 40%, dan 50%. Proses deasetilasi dilakukan selama 3 menit pada 

suhu 600C, sampel hasil kemudian disaring dan dicuci dengan akuades 

menggunakan penyaring vakum, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 

800C selama 18 jam. 

Kitosan hasil proses deasetilasi kemudian dianalisis kadar airnya 

(Sudarmaji, 1994). Analisis kadar air dilakukan dengan cara cawan porselein yang 

telah dibersihkan kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 1100C selama 30 

menit. Kemudian didinginkan dalam eksikator selama 5 menit dan ditimbang. 

Sampel kitosan sebanyak 1gram dimasukkan ke dalam cawan porselein. Cawan 

berserta sampel dipanaskan dalam oven pada suhu 800C selama 30 menit. 

Selanjutnya didinginkan dalam eksikator selama 5 menit dan ditimbang. Lakukan 

berulang-ulang sampai diperoleh berat yang konstan. Kemudian kadar air dihitung 

dengan menggunakan rumus seperti terlihat pada persamaan 1.              

 Kadar air (%) = (berat bahan awal-berat bahan akhir)/(berat bahan awal)   

    x100%                                                                                (1) 

 

Analisa lain yang dilakukan adalah analisa kadar abu dengan menggunakan 

alat muffle furnace (Sudarmaji, 1994). Proses analisa dilakukan dengan beberapa 

tahapan yaitu kurs porselein yang telah dibersihkan, kemudian dipanaskan dalam 

oven pada suhu 1100C selama 30 menit kemudian ditunggu hingga dingin dan 

ditimbang. Masukkan bahan dengan massa tertentu dalam kurs porselein tersebut, 

kemudian dibakar dalam muffle furnace. Selanjutnya krus porselein dan sampel 

dimaksukkan ke dalam eksikator dan ditimbang. Kadar abu dapat dihitung 

berdasarkan rumus seperti terlihat pada persamaan (2).  

Kadar Abu= ((berat krus+abu) - berat kurs)/(berat kitosan) x 100%           (2) 

 

Sampel kitosan juga dianalisa derajat deasetilasinya. Analisis derajat 

deasetilasi dilakukan dengan FTIR dan dianalisiskan di Laboratorium Terpadu UII. 

Kitosan dikarakterisasi menggunakan FTIR untuk menganalisis gugus fungsi 

karakteristiknya kemudian dibandingkan dengan pita serapan kitosan. Ciri khas 
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karakteristik kitosan adalah pada gugus amida dan gugus hidroksil. Letak serapan 

khas gugus amida pada bilangan gelombang 1655-1310 1/cm sedangkan gugus 

hidroksil pada gelombang 3550-3300 1/cm [11]. Nilai derajat deasetilasi dapat 

dihitung dengan rumus baseline baxter, seperti terlihat pada persamaan (3).  

%DD= 100 - [ 𝑥1,15]𝑥 100%                                                         (3) 
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BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
 
 

4.1. Hasil Penelitian   

Dalam proses menggunakan microwave, memanfaatkan panas yang 

ditimbulkan oleh system ini. Gelombang mikro dalam oven microwave akan 

memutar molekul air. Molekul air yang merupakan molekul polar memiliki kutub 

yang bermuatan negatif dan sisi lain yang bermuatan positif. Apabila salah satu 

kutub atau kedua kutub berada pada medan listrik sejenis yang berasal dari 

gelombang mikro, maka akan terjadi gaya tolak menolak yang menyebabkan 

molekul air akan berputar. Karena proses rotasi tersebut maka akan terjadi gesekan 

sehingga timbul panas (Lee, 2000).   

Dalam penelitian ini diperoleh data pengaruh lama waktu pemanasan dengan 

oven microwave terhadap jumlah serbuk kitosan yang dihasilkan dan juga kadar air 

serta kadar abu kitosan hasil, seperti terlihat pada Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1. Data Berat, Kadar air, dan Kadar Abu Kitosan Hasil pada Proses 

dengan Variasi Waktu Pemanasan 

Waktu 
(menit) 

Berat 
kitosan 
(gram) 

Kadar air  
(%) 

Kadar abu 
(%) 

3 4 8,333 0,537 
7 3,6 6,716 0,448 
11 3,2 4,317 0,248 
15 3 4,263 0,163 

 

Berdasarkan data hasil penelitian pada Tabel 4.1, dapat dibuat grafik hubungan 

antara waktu pemanasan pada proses deasetilasi dengan berat kitosan yang 

dihasilkan seperti pada Gambar 4.1 berikut.  
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Gambar 4.1. Hubungan antara Waktu Deasetilasi dengan Berat Kitosan Hasil. 

 

Pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa semakin lama 

waktu pemanasan dengan microwave maka berat kitosan yang dihasilkan semakin 

sedikit. Hasil kitosan terbanyak adalah pada waktu pemanasan 3 menit yaitu 

sebanyak 4 gram. Sedangkan grafik hubungan antara waktu pemanasan dengan 

kadar abu yang diperoleh dari Tabel 4.1 dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut. 

 

 

Gambar 4.2. Hubungan antara Waktu Deasetilasi dengan Kadar Abu Kitosan. 

 

Dari data yang diperoleh dari Tabel 4.1 dan Gambar 4.2 diatas dapat dilihat 

bahwa semakin lama waktu pemanasan maka semakin rendah kadar abunya hal ini 

berarti semakin lama waktu pemanasan maka semakin baik mutu kitosan, karena 

kadar mineral yang terkandung dalam kitosan semakin rendah. Berdasarkan data 
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kualitas standar kitosan dalam dunia perdagangan memiliki nilai komersial untuk 

standar abu sebesar <2% (berat kering). Dari variasi lama waktu pemanasan dalam 

microwave, diperoleh hasil yang paling optimal yaitu proses pemanasan selama 3 

menit dengan hasil kitosan sebanyak 4 gram, kadar air sebesar 0,833%, dan kadar 

abu sebesar 0,537%. Kitosan yang diperoleh pada kondisi ini memiliki derajat 

deasetilasi sebesar 58,1890%.  

Selanjutnya untuk data pengaruh konsentrasi NaOH yang digunakan dalam 

proses deasetilasi dengan oven microwave terhadap jumlah serbuk kitosan yang 

dihasilkan dan juga kadar air serta kadar abu kitosan hasil, seperti terlihat pada 

Tabel 4.2.  

 

Tabel 4.2. Data Berat, Kadar Air, dan Kadar Abu Kitosan Hasil pada Proses 

dengan Variasi Konsentrasi NaOH dengan Waktu Deasetilasi selama 3 menit 

Konsentr
asi 

NaOH 
(%) 

Berat 
kitosan 
(gram) 

Kadar air  
(%) 

Kadar abu 
(%) 

20 4,2 9,52 2,507 
30 4,4 4,76 1,778 
40 4,5 4,76 1,233 
50 5,2 1,9 0,481 

 

Berdasarkan data hasil penelitian pada Tabel 4.2, dapat dibuat grafik 

hubungan antara konsentrasi NaOH pada proses deasetilasi dengan berat kitosan 

yang dihasilkan seperti pada Gambar 4.3 berikut. Berdasarkan data tersebut dapat 

dilihat bahwa semakin besar konsentrasi NaOH maka semakin banyak kitosan yang 

dihasilkan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan larutan NaOH yang pekat dapat 

mengubah kitin menjadi kitosan lebih sempurna pada saat proses deasetilasi. Hasil 

optimal yang diperoleh dari penelitian ini adalah proses deasetilasi menggunakan 

larutan NaOH 50% dengan kitosan hasil 5,2 gram, kadar air 1,9%, kadar abu 

sebesar 0,481%, dan derajat deasetilasi sebesar 69,7954 %. 
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Gambar 4.3. Hubungan antara Konsentrasi NaOH dengan Berat Kitosan. 

 

Perbandingan kitosan yang dihasilkan dengan kitosan standar, adalah seperti 

terlihat pada Tabel 4.3.  

 

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Kitosan dengan Variabel Lama Waktu Pemanasan 

Parameter Standar Penelitian 
ini 

Ukuran Partikel Serpihan-
serbuk 

Serpihan 

Kadar Air (%) ≤ 10 1,9 
Kadar Abu (%) ≤ 2 0,481 

Derajat 
Deasetilasi (%) 

≥70 69,7954 

 

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, misalnya penelitian 

deasetilasi kitin menggunakan microwave (Arifin, 2000), dengan konsentrasi 

NaOH 70%, suhu proses 700C, waktu deasetilasi selama 15 menit, diperoleh kitosan 

dengan derajat deasetilasi sebesar 85,32%. Menurut percobaan yang dilakukan pada 

proses deasetilasi kitin (Zaeni, 2017), dengan proses deproteinasi selama 2 jam, 

demineralisasi selama 1 jam pada 750C, dan proses deasetilasi dengan microwave 

selama 15 menit, menghasilkan kitosan dengan derajat deasetilasi sebesar 62,72%. 
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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut semakin lama waktu pemanasan dengan microwave akan menghasilkan 

hasil kitosan yang lebih sedikit, sedangkan dengan semakin besar konsentrasi 

NaOH yang digunakan pada tahap deasetilasi pada sintesis kitosan menggunakan 

microwave menghasilkan jumlah kitosan yang semakin meningkat. Pada penelitian 

ini diperoleh hasil yang optimum pada proses deasetilasi selama 3 menit, dengan 

konsentrasi NaOH yang digunakan sebesar 50%, dan suhu pemanasan 600C. Pada 

proses tersebut diperoleh hasil kitosan dengan derajat deasetilasi sebesar 69,7954, 

kadar air sebesar 1,9%, serta kadar abu 0,163%.  

 

6.2. Saran 

Derajat deasetilasi kitosan hasil penelitian ini masih belum memenuhi standar 

yang disyaratkan yaitu ≥ 70%, sehingga masih perlu dilakukan proses optimasi 

lanjutan. 
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ABSTRAK  

Penelitian untuk membuat kitosan dari kulit udang dilakukan dengan ekstraksi menggunakan gelombang 

mikro. Gelombang mikro merupakan sumber tenaga untuk memanaskan maupun menjadi katalis dalam suatu 

reaksi kimia. Penggunaan gelombang mikro mempunyai keuntungan, yaitu waktu proses yang singkat, efisiensi 

energi, pengawasan proses yang mudah, serta menghasilkan mutu hasil yang baik. Isolasi kitin dilakukan 

melalui beberapa tahapan yaitu demineralisasi, deproteinasi, dan deasetilasi. Proses deasetilasi kitin dilakukan 

dengan menggunakan lama waktu pemanasan yaitu 3, 7, 11, dan 15 menit dan konsentrasi NaOH sebesar 20%, 

30%, 40%, dan 50%. Kitin sebanyak 1:20 (m/v) dicampurkan dengan NaOH pada tahap deasetilasi. Campuran 

diletakkan dalam oven microwave dan dipanaskan pada suhu 60oC. Kitosan dicuci sampai mencapai pH netral 

kemudian dikeringkan dalam oven sampai diperoleh massa yang konstan. Karakterisasi dilakukan 

menggunakan instrumen Fourier Transform Infrared (FTIR) dan kemudian dihitung derajat deasetilasinya. 

Dari perhitungan diperoleh hasil yang optimal dengan derajat deasetilasi kitosan 69,7954%, kadar air sebesar 

1,90%, dan kadar abu 0,163% dengan waktu proses deasetilasi selama 3 menit dan menggunakan konsentrasi 

NaOH 50%.  

Kata kunci: Kitin, Kitosan, Gelombang Mikro 

 

 

ABSTRACT  

The research has been conducted to make chitosan from shrimp shell with extraction using microwave. 

Microwave is a source of energy for heating and as a catalyst in a chemical reaction. The use of microwaves 

has advantages, namely short processing time, energy efficiency, easy process control, and produces good 

quality results. Isolation of chitin is done through three stages, namely demineralization, deproteination, and 

deacetylation. The process of deacetylation of chitin was done by varying heating time 3, 7, 11, and 15 minutes 

and varying NaOH concentration 20%, 30%, 40%, and 50%. 1:20 (mass/volume) of chitin were mixed with 

NaOH at the stage of deacetylation. The mixture put into the apparatus microwave in constant temperature at 

60oC. Chitosan was washed until neutral and then was dried in oven until the mass was constant. The 

characterization was carried out using the Fourier Transform Infrared (FTIR) instrument and then the degree 

of deacetylation was calculated. The results that showed the degree of deacetylation is 69,7954%, water 

content 1.90%, and ash content 0.16% was achieved at reaction time in 3 minutes and NaOH concentration in 

50%.     

Keyword: Chitin, Chitosan, Microwave 

 

1. PENDAHULUAN  

Komoditas udang di Indonesia diekspor ke luar negeri dalam bentuk tanpa kepala, ekor, dan kulitnya. 

Bagian udang yang dibuang disebut dengan limbah udang, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

pembuatan kerupuk udang, terasi, dan bahan campuran pakan ternak. Di negara maju seperti Jepang dan 

Amerika, limbah udang dimanfaatkan dalam berbagai bidang industri seperti pangan, pertanian, kesehatan, 

farmasi, dan biokimia. Salah satu produk dari limbah udang yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan 

dalam industri adalah kitosan. 

Kandungan kulit udang berupa protein (25-40%), kitin (15-20%), dan kalsium karbonat (45-50%). 

Kitosan merupakan biopolimer yang dihasilkan dari deasetilasi kitin. Kitosan lebih ramah lingkungan karena 

merupakan bahan alami yang biodegradable serta tidak beracun [1]. Proses pembuatan kitosan terdiri dari tiga 

proses utama yaitu proses penghilangan mineral melalui proses demineralisasi, proses penghilangan protein 

melalui  proses deproteinasi, dan proses penghilangan gugus asetil atau disebut dengan proses deasetilasi [2], 

[3].  

Pada saat ini produksi kitosan masih dilakukan dengan metode kimiawi konvensional. Proses ini 

memerlukan larutan alkali (NaOH) dengan konsentrasi yang tinggi, suhu yang tinggi, serta waktu proses yang 
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lama. Kondisi proses ini menyebabkan proses pembuatan kitosan menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan suatu inovasi teknologi dalam pembuatan kitosan sehingga proses produksi menjadi lebih efisien 

dalam hal kebutuhan bahan kimia dan waktu yang digunakan, tetapi tetap diperoleh hasil kitosan yang lebih 

optimal [4]. 

Gelombang mikro (microwave) merupakan salah satu inovasi teknologi yang sudah mulai digunakan 

dalam berbagai industri pangan dan kimia, salah satunya dalam pengolahan kitosan dari limbah udang. 

Microwave dapat sebagai sumber energi untuk memanaskan atau mengeringkan suatu bahan, dan dapat juga 

bertindak sebagai katalis reaksi kimia dalam proses industri. Beberapa keuntungan dalam penggunaan 

microwave antara lain waktu pemanasan yang cepat, mempunyai efisiensi energi tinggi, dan biaya proses yang 

realtif lebih murah. Beberapa penelitian terdahulu tentang pembuatan kitosan menggunakan microwave sudah 

banyak dilakukan, tetapi masih menggunakan microwave yang berdaya besar untuk menghasilkan kitosan 

dengan derajat deasetilasi yang tinggi [5], [6], [7], waktu proses untuk proses demineralisasi dan deasetilasi 

yang relatif masih lama [7], [8]. Oleh sebab itu penelitian tentang proses pembuatan kitosan dari limbah kulit 

udang yang berasal dari daerah Cirebon menggunakan microwave dengan daya rendah perlu dilakukan untuk 

beberapa variabel proses deasetilasi.  

 

 

2. METODE PENELITIAN  

Proses pembuatan kitosan dari kulit udang, meliputi proses preparasi sampel, proses pembuatan 

serbuk kitin (demineralisasi dan deproteinasi), serta proses deasetilasi kitin menjadi kitosan menggunakan 

peralatan seperti terlihat pada Gambar 1. Kulit udang yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Pasar 

Kanoman, Cirebon. Tahap persiapan sampel serbuk kulit udang, pertama bahan baku yaitu kulit udang dicuci 

menggunakan air mendidih sebanyak 5 kali untuk menghilangkan semua kotoran, lalu dicuci dengan akuades, 

dan dikeringkan pada 850C selama 4 jam dalam oven. Kemudian kulit udang kering dihancurkan menggunakan 

blender lalu disaring sehingga diperoleh serbuk kulit udang yang lolos saringan 60 mesh dan tertahan 80 mesh.  

 

Keterangan gambar : 

1. Pendingin balik 

2. Selang aliran air masuk 

3. Pengatur waktu 

4. Tombol on/off 

5. Gelas beker  

6. Termometer 

7. Stop kontak 

8. Pengaduk Magnetik 

9. Selang aliran air keluar 

10.Statif  

 

Gambar 1. Rangkaian alat pembuatan kitosan 

 

Tahap selanjutnya adalah pembuatan serbuk kitin dengan proses demineralisasi dan deproteinisasi. 

Pada tahap demineralisasi bahan baku serbuk kulit udang, ditimbang sebanyak 30 gram kemudian dimasukkan 

ke dalam gelas beker 600 ml dan ditambahkan 300 ml larutan HCl 3 M. Rasio bahan baku dengan larutan asam 

yang digunakan 1/10 (b/v) [9].  Kemudian sampel dipanaskan selama 8 menit dengan daya 450 W 

menggunakan microwave pada suhu 600C. Kemudian campuran disaring dan dicuci dengan akuades 

menggunakan penyaring vakum sampai diperoleh filtrat hasil penyaringan yang netral (pH 7). Padatan hasil 

kemudian dioven pada suhu 800C selama 18 jam. 

Endapan kering hasil proses demineralisasi dimasukkan ke dalam gelas beker 600 ml dan 

ditambahkan larutan NaOH 10% dengan perbandingan 1/10 (b/v) [9]. Campuran kemudian ditempatkan di 

oven microwave selama 8 menit dan pada suhu 600C. Sampel kemudian disaring dan dicuci dengan air suling 

menggunakan penyaring vakum sampai netral, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 800C selama 18 

jam.   

Kitin yang telah terbentuk pada proses deproteinisasi, selanjutkan diproses deasetilasi dengan 

menambahkan larutan NaOH dengan kadar tertentu dengan perbandingan 1:20 (b/v) [9]. Proses deasetilasi 

dilakukan dengan memasukkan kitin dan larutan NaOH 50% ke dalam gelas beker 600 mL. Sampel kemudian 
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dimasukkan dalam oven microwave yang bekerja pada daya 450 Watt dengan variasi proses pemanasan selama 

3, 7, 11, dan 15 menit. Dari hasil percobaan menggunakan variasi waktu tersebut kemudian dilakukan proses 

deasetilasi yang sama dengan melakukan variasi konsentrasi NaOH yang digunakan yaitu 20%, 30%, 40%, 

dan 50%. Proses deasetilasi dilakukan selama 3 menit pada suhu 600C, sampel hasil kemudian disaring dan 

dicuci dengan akuades menggunakan penyaring vakum, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 800C 

selama 18 jam. 

Kitosan hasil proses deasetilasi kemudian dianalisis kadar airnya [10]. Analisis kadar air dilakukan 

dengan cara cawan porselein yang telah dibersihkan kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 1100C selama 

30 menit. Kemudian didinginkan dalam eksikator selama 5 menit dan ditimbang. Sampel kitosan sebanyak 1 

gram dimasukkan ke dalam cawan porselein. Cawan berserta sampel dipanaskan dalam oven pada suhu 800C 

selama 30 menit. Selanjutnya didinginkan dalam eksikator selama 5 menit dan ditimbang. Lakukan berulang-

ulang sampai diperoleh berat yang konstan. Kemudian kadar air dihitung dengan menggunakan rumus seperti 

terlihat pada persamaan 1.  

              

                    Kadar air (%) = (berat bahan awal-berat bahan akhir)/(berat bahan awal) x 100%                     (1) 

 

Analisa lain yang dilakukan adalah analisa kadar abu dengan menggunakan alat muffle furnace [10]. 

Proses analisa dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu kurs porselein yang telah dibersihkan, kemudian 

dipanaskan dalam oven pada suhu 1100C selama 30 menit kemudian ditunggu hingga dingin dan ditimbang. 

Masukkan bahan dengan massa tertentu dalam kurs porselein tersebut, kemudian dibakar dalam muffle furnace. 

Selanjutnya krus porselein dan sampel dimaksukkan ke dalam eksikator dan ditimbang. Kadar abu dapat 

dihitung berdasarkan rumus seperti terlihat pada persamaan (2).  

 

Kadar Abu= ((berat krus+abu) - berat kurs)/(berat kitosan) x 100%                                   (2) 

 

Sampel kitosan juga dianalisa derajat deasetilasinya. Analisis derajat deasetilasi dilakukan dengan 

FTIR dan dianalisiskan di Laboratorium Terpadu UII. Kitosan dikarakterisasi menggunakan FTIR untuk 

menganalisis gugus fungsi karakteristiknya kemudian dibandingkan dengan pita serapan kitosan. Ciri khas 

karakteristik kitosan adalah pada gugus amida dan gugus hidroksil. Letak serapan khas gugus amida pada 

bilangan gelombang 1655-1310 1/cm sedangkan gugus hidroksil pada gelombang 3550-3300 1/cm [11]. Nilai 

derajat deasetilasi dapat dihitung dengan rumus baseline baxter, seperti terlihat pada persamaan (3).  

 

%DD= 100 - [(
𝐴1655

𝐴3450
) 𝑥1,15]𝑥 100%                                                                   (3) 

 

3. HASIL DAN ANALISIS  

Dalam proses menggunakan microwave, memanfaatkan panas yang ditimbulkan oleh system ini. 

Gelombang mikro dalam oven microwave akan memutar molekul air. Molekul air yang merupakan molekul 

polar memiliki kutub yang bermuatan negatif dan sisi lain yang bermuatan positif. Apabila salah satu kutub 

atau kedua kutub berada pada medan listrik sejenis yang berasal dari gelombang mikro, maka akan terjadi gaya 

tolak menolak yang menyebabkan molekul air akan berputar. Karena proses rotasi tersebut maka akan terjadi 

gesekan sehingga timbul panas [12].   

Dalam penelitian ini diperoleh data pengaruh lama waktu pemanasan dengan oven microwave 

terhadap jumlah serbuk kitosan yang dihasilkan dan juga kadar air serta kadar abu kitosan hasil, seperti terlihat 

pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Data berat, kadar air, dan kadar abu kitosan hasil pada proses dengan variasi waktu pemanasan  
Waktu 

(menit) 

Berat kitosan 

(gram) 

Kadar air  

(%) 

Kadar abu 

(%) 

3 4 8,333 0,537 
7 3,6 6,716 0,448 

11 3,2 4,317 0,248 

15 3 4,263 0,163 

 

Berdasarkan data hasil penelitian pada Tabel 1, dapat dibuat grafik hubungan antara waktu pemanasan 

pada proses deasetilasi dengan berat kitosan yang dihasilkan seperti pada Gambar 2 berikut.  
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Gambar 2. Hubungan antara waktu deasetilasi dengan berat kitosan hasil. 

 

Pada Tabel 1 dan Gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa semakin lama waktu pemanasan dengan 

microwave maka berat kitosan yang dihasilkan semakin sedikit. Hasil kitosan terbanyak adalah pada waktu 

pemanasan 3 menit yaitu sebanyak 4 gram. Sedangkan grafik hubungan antara waktu pemanasan dengan kadar 

abu yang diperoleh dari Tabel 1 dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. 

 

 

 

Gambar 3. Hubungan antara waktu deasetilasi dengan kadar abu kitosan. 

 

Dari data yang diperoleh dari Tabel 1 dan Gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa semakin lama waktu 

pemanasan maka semakin rendah kadar abunya hal ini berarti semakin lama waktu pemanasan maka semakin 

baik mutu kitosan, karena kadar mineral yang terkandung dalam kitosan semakin rendah. Berdasarkan data 

kualitas standar kitosan dalam dunia perdagangan memiliki nilai komersial untuk standar abu sebesar <2% 

(berat kering). Dari variasi lama waktu pemanasan dalam microwave, diperoleh hasil yang paling optimal yaitu 

proses pemanasan selama 3 menit dengan hasil kitosan sebanyak 4 gram, kadar air sebesar 0,833%, dan kadar 

abu sebesar 0,537%. Kitosan yang diperoleh pada kondisi ini memiliki derajat deasetilasi sebesar 58,1890%.  

Selanjutnya untuk data pengaruh konsentrasi NaOH yang digunakan dalam proses deasetilasi dengan 

oven microwave terhadap jumlah serbuk kitosan yang dihasilkan dan juga kadar air serta kadar abu kitosan 

hasil, seperti terlihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Data berat, kadar air, dan kadar abu kitosan hasil pada proses dengan variasi konsentrasi NaOH 

dengan waktu deasetilasi selama 3 menit  
Konsentrasi 

NaOH (%) 

Berat kitosan 

(gram) 

Kadar air  

(%) 

Kadar abu 

(%) 

20 4,2 9,52 2,507 

30 4,4 4,76 1,778 

40 4,5 4,76 1,233 
50 5,2 1,9 0,481 

 

Berdasarkan data hasil penelitian pada Tabel 2, dapat dibuat grafik hubungan antara konsentrasi 

NaOH pada proses deasetilasi dengan berat kitosan yang dihasilkan seperti pada Gambar 4 berikut.  
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 Gambar 4. Hubungan antara konsentrasi NaOH dengan berat kitosan. 

 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa semakin besar konsentrasi NaOH maka semakin banyak 

kitosan yang dihasilkan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan larutan NaOH yang pekat dapat mengubah kitin 

menjadi kitosan lebih sempurna pada saat proses deasetilasi. Hasil optimal yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah proses deasetilasi menggunakan larutan NaOH 50% dengan kitosan hasil 5,2 gram, kadar air 1,9%, 

kadar abu sebesar 0,481%, dan derajat deasetilasi sebesar 69,7954 %. Perbandingan kitosan yang dihasilkan 

dengan kitosan standar, adalah seperti terlihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Hasil pengujian kitosan dengan variabel lama waktu pemanasan 
Parameter Standar Penelitian ini 

Ukuran Partikel Serpihan-serbuk Serpihan 

Kadar Air (%) ≤ 10 1,9 

Kadar Abu (%) ≤ 2 0,481 
Derajat Deasetilasi (%) ≥70 69,7954 

 

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, misalnya penelitian deasetilasi kitin menggunakan 

microwave [13], dengan konsentrasi NaOH 70%, suhu proses 700C, waktu deasetilasi selama 15 menit, 

diperoleh kitosan dengan derajat deasetilasi sebesar 85,32%. Menurut percobaan yang dilakukan pada proses 

deasetilasi kitin [8], dengan proses deproteinasi selama 2 jam, demineralisasi selama 1 jam pada 750C, dan 

proses deasetilasi dengan microwave selama 15 menit, menghasilkan kitosan dengan derajat deasetilasi sebesar 

62,72%. 

 

4. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut semakin lama 

waktu pemanasan dengan microwave akan menghasilkan hasil kitosan yang lebih sedikit, sedangkan dengan 

semakin besar konsentrasi NaOH yang digunakan pada tahap deasetilasi pada sintesis kitosan menggunakan 

microwave menghasilkan jumlah kitosan yang semakin meningkat. Pada penelitian ini diperoleh hasil yang 

optimum pada proses deasetilasi selama 3 menit, dengan konsentrasi NaOH yang digunakan sebesar 50%, dan 

suhu pemanasan 600C. Pada proses tersebut diperoleh hasil kitosan dengan derajat deasetilasi sebesar 69,7954, 

kadar air sebesar 1,9%, serta kadar abu 0,163%. Derajat deasetilasi kitosan hasil penelitian ini masih belum 

memenuhi standar yang disyaratkan yaitu ≥ 70%, sehingga masih perlu dilakukan proses optimasi lanjutan.  
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MENGOLAH KITOSAN MENGGUNAKAN PERALATAN ALTERNATIF, 
MICROWAVE OVEN 

 

Saat ini, masih banyak ditemui budidaya udang sebagai komoditas ekspor. Pada 

umumnya proses pengolahan udang ini menghasilkan limbah yang berupa cangkang udang. 

Limbah ini bernilai ekonomis tinggi karena penyusun utama cangkang udang adalah kitin, yaitu 

suatu polisakarida alami yang memiliki banyak manfaat antara lain sebagai bahan pengemulsi, 

adsorben, bahan edible, dan pengawet (Puspitasari dan Ekawandani, 2019). 

Kitin mempunyai sifat yang tidak beracun dan mudah terdegradasi, sehingga sudah 

banyak modifikasi kitin yang bertujuan untuk mengoptimalkan aplikasi kitin. Salah satu 

senyawa turunan dari kitin yang banyak dikembang adalah kitosan. Karena sifatnya yang dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme perusak dan dapat melapisi produk yang 

diawetkan maka kitosan dapat digunakan sebagai pengawet (Puspitasari dan Ekawandani, 

2019).  

Beberapa penelitian tentang kitosan (Azizati, 2019) antara lain mempelajari aplikasi 

kitosan dari cangkang bekicot sebagai adsorben zat warna Remozal Yellow, mempelajari uji 

toksisitas kitosan untuk mengendalikan rayap di laboraturium. Kitosan juga diaplikasikan 

dalam edible coating sebagai antimikroba untuk menghambat kerusakan mikrobiologis dan 

oksidatif. 

Produksi kitosan dengan metode kimiawi yaitu menggunakan larutan asam dan basa telah 

banyak dilakukan. Preparasi kitosan terbagi menjadi tiga tahap yaitu demineralisasi, 

deproteinasi, dan deasetilasi. Isolasi kitosan meliputi preparasi limbah kulit udang menjadi 

kitin dan deasetilasi kitin menjadi kitosan. Proses tersebut membutuhkan larutan basa kuat 

dengan konsentrasi tinggi, suhu proses yang relatif tinggi, dan waktu proses yang lama. Hal ini 

mendasari diperlukan suatu inovasi teknologi untuk membuat proses pembuatan berjalan lebih 

efisien baik dari waktu proses maupun penggunaan reagennya dan dengan hasil kitosan 

berderajat deasetilasi yang lebih tinggi. Inovasi yang dapat dilakukan salah satunya dengan 

memanfaatkan gelombang mikro (microwave) (Arifin dan Irawan, 2015). Dengan kondisi ini 

sangat perlu dilakukan suatu inovasi pembuatan kitosan dari limbah kulit udang dengan melalui 

proses demineralisasi, deproteinasi, dan proses deasetilasi kitin dengan memanfaatkan 

gelombang mikro (microwave). Secara teori radiasi microwave dapat mempercepat laju reaksi 

sebesar 10-100 kali lipat dibandingkan dengan proses yang menggunakan pemanas 



konvesional. Dengan menggunakan microwave ini diharapkan dapat mempersingkat waktu 

reaksi dan diperoleh derajat deasetilasi kitosan yang tinggi. Salah satunya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Purwanti, 2021, dengan permasalahan masalah yaitu bagaimana kondisi 

proses yang optimal dalam pembuatan kitosan dari cangkang udang menggunakan microwave. 

Pada kondisi proses yang optimal diharapkan membutuhkan waktu proses singkat, konsentrasi 

larutan asam dan basa yang digunakan rendah, dan dapat memberikan hasil kitosan dengan 

derajat deasetilasi yang tinggi.  

 
1. Udang, Kitin, dan Kitosan 

 
Udang merupakan salah komoditas yang dalam proses pemanfaatannya menghasilkan 

limbah berupa cangkang udang. Secara umum, cangkang kulit udang mengandung mineral 

sebanyak 27,6%, protein 34,9%, kitin 18,1%, lemak dan protein sebesar 19,4%, dan komponen 

zat terlarut lainnya. Sampai dengan saat ini, pemanfaatan limbah kulit udang terbatas sebagai 

bahan pakan ternak dan juga dijadikan tepung. Karena keberadaan limbah di industri 

pengolahan udang yang banyak, maka pemanfaatan ini belum dapat mengatasi keberadaan 

limbah kulit udang dengan baik. Dengan adanya kandungan kitin dalam cangkang kulit udang, 

maka limbah kulit udang dapat dimanfaatkan menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis 

yang lebih tinggi, salah satunya kitosan (Nurhikmawati, 2014). 

Kitin, dalam bahasa Yunani disebut dengan khiton yang berarti baju dari besi. Hal ini 

sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai jaket pelindung bagi hewan-hewan golongan 

avertebrata. Kitin banyak ditemukan dalam kerangka hewan golongan arthropoda, nematoda, 

crustasea, molusca, beberapa serangga serta jamur (Suhardi, 1992). 

Kitin merupakan salah satu dari polisakarida yang paling banyak di temukan selain 

selulosa dan zat tepung. Kitin banyak ditemukan secara alamiah pada kulit jenis krustacea, 

antara lain kepiting, udang, dan lobster. Besarnya kandungan kitin pada limbah kepiting sekitar 

50% - 60%, sedangkan pada limbah udang terkandung 42% - 57% kitin. Pada kerangka cumi-

cumi dan kerang terdapat kandungan kitin 40% dan 15% (Srijanto dan Imam, 2005).  

Menurut Suhardi, 1992, secara umum cangkang udang atau yang sering disebut dengan 

kulit udang mengandung mineral, protein, kitin, masing-masing sebesar 27,6%, 34,9%, 18,1%, 

dan sisanya komponen lain (misalnya zat terlarut). Kitin polimer (1-4)-2-asetamido-2-deoksi-

ß-D glukosamin, berbentuk kristal berwarna putih, tidak berasa dan tidak berbau. Kitin tidak 

larut dalam air, alkali encer dan pekat, asam anorganik encer, alkohol dan pelarut organik 

lainnya yang bersifat polikationik. Kitosan dapat diperoleh dari kitin dan mempunyai struktur 

kimia yang hampir sama dengan kitin. Keduanya terdiri dari molekul dengan rantai molekul 



yang panjang dan berat molekul tinggi. Adapun perbedaan antara kitin dan kitosan adalah 

terlihat pada setiap cincin molekul kitin mengandung gugus asetil   (-CH3-CO) pada atom 

karbon kedua, sedangkan pada kitosan terdapat gugus amina (-NH). Gambar struktur kitin dan 

kitosan terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 di bawah ini (Shahidi and Abuzaytoun, 2005). 

 

Gambar 1. Struktur Molekul Kitin  

 

 

Gambar 2. Struktur Molekul Kitosan  

 

Proses pembuatan kitosan terdiri dari beberapa tahapan. Proses dimulai dengan 

deproteinasi yaitu menghilangkan protein pada kulit udang. Tahap ini dilakukan dengan 

menambahkan larutan natrium hidroksida (NaOH) pada konsentrasi rendah sehingga 

membentuk senyawa Na-proteanat yang mempunyai sifat larut dalam air. Proses berikutnya 



yaitu tahap demineralisasi. Pada tahap ini merupakan proses untuk menghilangkan mineral-

mineral dalam kitin pada kulit udang. Tahap demineralisasi ini dilakukan dengan 

menambahkan larutan HCl encer. Produk kitosan didapatkan dari proses deasetilasi. Dalam 

proses deasetilasi, proses dilakukan dengan cara memanaskan kitin dalam larutan natrium 

hidroksida yang pekat (kadar > 40 %) dan dilakukan pada suhu tinggi yaitu diantara 90-1200C 

(Tolaimatea et al., 2003). 

Menurut Robert (1992), karakteristik kitosan dapat dilihat dari bentuk partikel, kadar air, 

kadar abu, derajat deasetilasi, warna larutan, dan kadar protein, seperti tercantum dalam Tabel 

1 di bawah ini. Penggunaan kitosan banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang (Tabel 2), hal 

ini disebabkan karena gugus amino dan juga adanya gugus hidroksil primer dan sekunder. 

Kitosan merupakan turunan yang paling sederhana dari kitin. Kitosan mempunyai sifat tidak 

larut dalam air tetapi larut dalam asam dan memiliki viscositas cukup tinggi ketika sudah 

dilarutkan. Untuk aplikasi dalam bidang makanan, solvent yang digunakan harus tidak beracun. 

Misalnya adalah larutan asam format dalam air, asam asetat dalam air, asam laktat dalam air, 

maupun asam glutamate dalam air.  

 

Tabel 1. Karakteristik Kitosan 

Sifat Ukuran 

1. Bentuk partikel Serpihan-bubuk 

2. Kandungan abu <5 % 

3. Kandungan air               < 10% 

4. Derajat deasetilasi 70% 

5. Kandungan protein < 5 % 

6. Warna larutan (dalam asam) Jernih 

 

Tabel 2. Aplikasi Kitin dan Kitosan 

No. Penggunaan Fungsi 
1. Untuk proses penjernihan (Klasifikasi)   
 - Limbah industri pangan  Koagulasi/flokulasi  

- Penjernihan air minum Koagulasi/flokulasi 

- Industri sari buah Flokulan pektin/protein 
- Pengolahan wine dan 

minuman beralkohol 
Flokulan protein/mikroba 

- Penjernihan kolam renang Mikroba 

- Penjernihan zat warna dan 
tanin 

Pembentuk komplek 



Tabel 2. Aplikasi Kitin dan Kitosan (lanjutan) 

No. Penggunaan Fungsi 
2. Pengambilan protein Mengendapkan bahan protein 

3. Detoksifikasi limbah industri Membentuk senyawa komplek 
dengan bahan kimia berbahaya dan 
logam  

4. Biomedis  Menurunkan kadar kolesterol dan 
mempercepat penyembuhan luka 

5. Kosmetik  Berperan dalam ketahanan warna 

6. Pertanian  Bersifat antijamur  

7.  Industri tekstil Meningkatkan ketahanan warna 
8. Bioteknologi  Mencegah mobilisasi enzim 

9. Fotografi  Melindungi film dari kerusakan 

 

2. Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari jaringan 

hewan atau tumbuhan. Sebelum diproses ekstraksi, bahan baku dikeringkan dahulu sampai 

suatu kadar air tertentu dan dihaluskan untuk mendapatkan bentuk serbuk (Harborne, 1987 

dalam Saati, 2002). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu proses ekstraksi antara lain: 

1. Temperatur 

2. Lama proses ekstraksi 

3. Ukuran bahan (kehalusan) 

4. Pelarut yang digunakan 

5. Kecepatan pengadukan  

Dalam metode ekstraksi padat cair, komponen-komponen yang dapat larut dapat dipisahkan 

dari bahan padat dengan bantuan pelarut. Beberapa proses ekstraksi skala besar digunakan 

dalam industri makanan, industri farmasi, atau industri bahan alam. Beberapa jenis ekstraksi 

yang biasa digunakan antara lain sebagai berikut: 

1. Ekstraksi dengan cara dingin : 

- Metode maserasi 

- Metode perlokasi 

2. Ekstraksi dengan cara panas: 

- Metode soxhlet 

- Metode refluks 

- Metode destilasi uap 



Proses ekstraksi dengan cara panas disebut juga ekstraksi konvensional, dimana dalam 

proses ekstraksi menggunakan bahan kimia. Beberapa penenitian terkait proses ekstraksi secara 

konvensional antara lain penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Ekawandani (2019). 

Penelitian yang dilakukan dengan topik pemanfaatan limbah kulit udang sebagai pengawet 

alami makanan. Penelitian ini menggunakan bahan limbah udang yang berupa kepala, ekor, 

dan kulit yang kering dengan ukuran serbuk ukuran 50 mesh. Dalam proses isolasi kitin 

(deproteinasi), menggunakan larutan alkali (NaOH 3,5%)  dengan perbandingan (1:10), pada 

suhu 65ºC selama 2 jam.  

Proses pembuatan kitin (deminerasilasi) menggunakan larutan larutan HCl 1 N dengan 

perbandingan sampel 1:15. Proses deasetilasi, menggunakan larutan NaOH dengan variasi 

30%, 40%, 50%, 60% dengan perbandingan sampel 1:10. Pengadukan dilakukan selama 30 

menit pada suhu 100ºC. Dari penelitian ini dihasilkan kitosan dengan nilai derajat deasetilasi 

terbesar dihasilkan dari NaOH dengan konsentrasi 60% yaitu 55,19%. Kitosan yang dihasilkan 

diaplikasikan untuk pengawetan tahu, dan dari hasil uji organoleptik dan uji mikroba 

disimpulkan bahwa untuk tahu yang diawetkan menggunakan pengawet kitosan lebih tahan 

lama dibandingkan jika tanpa menggunakan pengawet.  

Sedangkan Verawati, dkk (2020) melakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan 

Chitosan dari Limbah Udang Galah sebagai Edible Coating Buah Tomat dengan Variasi Waktu 

Penyimpanan. Dalam penelitian ini menggunakan limbah kulit udang galah, dengan ukuran 

butiran 80 mesh. Pengurangan kadar mineral dilakukan menggunakan larutan HCl 1,5 M dengan 

perbandingan 1:15 (b/v) dengan suhu pemanasan 60-70 ºC selama 240 menit. Proses 

demineralisasi dilakukan dalam waterbath shaker berkecepatan 50 rpm.  

Padatan hasil proses demineralisasi tersebut dilakukan pengurangan kadar protein. 

Serbuk dari proses demineraliasasi dilarutkan dengan natrium hidroksida 3,5% dengan 

perbandingan 1:10 (b/v), dipanaskan pada suhu 60-70ºC dalam waktu 240 menit. Proses 

dilakukan dalam waterbath shaker berkecepatan 50 rpm.  Proses sintesis kitosan dilakukan 

menggunakan metode Knorr. Metode ini menggunakan larutan natrium hidroksida konsentrasi 

60%. Proses dilakukan pada suhu 100-110ºC selama 240 menit dalam waterbath shaker dengan 

kecepatan 50 rpm. Padatan yang dihasilkan disebut kitosan. Hasil analisis dari penelitian ini 

diperoleh kitoasn dengan kadar air 7,90%, kadar abu 3,72%, dan kadar protein  4,20%. 

Penggunaan kitosan berpengaruh dalam kandungan vitamin C, total keasaman, jumlah padatan 

terlarut, dan susut berat pada tomat yang disimpan. 

 



3. Ekstraksi dengan Gelombang Mikro 

Gelombang mikro merupakan hasil radiasi yang dapat ditransmisikan, dipantulkan atau 

diserap tergantung dari bahan yang berinteraksi dengannya. Microvawe memanfaatkan 3 sifat 

dari gelombang mikro tersebut dalam proses memasak. Gelombang mikro dihasilkan oleh 

magnetron, gelombang tersebut ditransmisikan ke dalam waveguide, lalu gelombang tersebut 

dipantulkan ke dalam fan stirrer dan dinding dari ruangan didalam oven, dan kemudian 

gelombang tersebut diserap oleh makanan. Microwave dapat membuat air berputar, putaran 

molekul air akan mendorong terjadinya tabrakan antar molekul. Tabrakan antar molekul inilah 

yang akan membuat molekul-molekul tersebut memanas (Liu et al., 2005).  

Kitosan diperoleh dari proses deasetilasi kitin yang bertujuan untuk mengubah gugus 

asetamida pada kitin menjadi gugus amina sehingga akan meningkatkan reaktivitasnya. 

Deasetilasi kitin banyak dilakukan menggunakan larutan alkali kuat dengan konsentrasi tinggi, 

suhu tinggi dan waktu yang lama. Sehingga diperlukan inovasi teknologi untuk membuat 

proses produksi lebih efisien dengan hasil yang lebih optimal, misalnya dengan dengan 

memanfaatkan gelombang mikro (microwave). Harga derajat deasetilasi paling rendah pada 

kitosan yaitu 40-60%. Kitosan komersial pada umumnya memiliki harga derajat deasetilasi 

sebesar 70-90% (Tolaimatea et al., 2003). 

Penelitian tentang ekstraksi kitosan menggunakan gelombang yang dilakukan Purwanti, 

dkk (2021) bertujuan untuk mendapatkan kondisi proses yang optimal dalam pembuatan 

kitosan dari cangkang udang dengan beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Mempelajari proses demineralisasi dengan menggunakan microwave dengan variasi 

lama proses. 

2. Mempelajari proses deproteinasi dengan menggunakan microwave dengan variasi lama 

proses yang digunakan. 

3. Memperlajari proses deasetilasi dengan menggunakan microwave dengan variasi lama 

proses dan konsentrasi larutan yang digunakan.  

Penelitian ini memberikan alternatif proses yang lebih singkat dan lebih hemat bahan kimia 

dalam proses pembuatan kitosan dari kulit udang dengan derajat deasetilasi tinggi dengan 

menggunakan microwave. Objek dalam penelitian ini adalah optimasi pembuatan kitosan dari 

cangkang udang menggunakan microwave untuk mendapatkan kitosan dengan derajat 

deasetilasi yang tinggi. Proses pembuatan kitosan dari kulit udang, meliputi tiga tahapan proses 

yaitu proses preparasi sampel, proses demineralisasi dan proses deproteinasi (proses 

pembuatan kitin), serta proses deasetilasi kitin menjadi kitosan. Lokasi penelitian dan analisis 



mutu produk yang dihasilkan adalah di Laboratorium Proses Kimia, Laboratorium Kimia 

Analisa, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta, Laboratorium di UII Yogyakarta. 

Peralatan yang digunakan adalah rangkaian alat ekstraksi menggunakan microwave, 

oven, saringan vakum, dan beberapa peralatan gelas. Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini terlihat pada Gambar 1 di bawah ini. Kulit udang yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dalam kondisi basah yang berasal dari Pasar Kanoman, Cirebon.  

 

Keterangan gambar : 
1. Pendingin balik 
2. Selang aliran air masuk 
3. Pengatur waktu 
4. Tombol on/off 
5. Gelas beker  
6. Termometer 
7. Stop kontak 
8. Pengaduk Magnetik 
9. Selang aliran air keluar 
10.Statif  

 

 
Gambar 1. Rangkaian Alat Proses Pembuatan Kitosan 

 

Bahan lain yang digunakan dalam proses ini antara lain aquadest, larutan NaOH (10%, 20%, 

30%,40%, 50%), dan larutan HCL 3 M.  

Tahap persiapan sampel serbuk kulit udang dilakukan beberapa tahapan. Pertama bahan 

baku yaitu kulit udang dicuci menggunakan air mendidih (diulangi sebanyak 5 kali) untuk 

menghilangkan semua kotoran, lalu dicuci dengan akuades. Kulit udang selanjutnya 

dikeringkan menggunakan oven pada 850C selama 4 jam. Kemudian kulit udang kering 

dihaluskan menggunakan blender. Untuk mendapatkan serbuk kulit udang denga ukuran yang 

seragam, kulit udang kemudian disaring sehingga diperoleh serbuk kulit udang yang lolos 

saringan 60 mesh dan tertahan 80 mesh.  

Tahap selanjutnya adalah pembuatan serbuk kitin dengan proses demineralisasi dan 

deproteinisasi. Pada tahap demineralisasi bahan baku serbuk kulit udang, ditimbang sebanyak 

30 gram kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker 600 ml dan ditambahkan 300 ml larutan 

HCl 3 M. Rasio bahan baku dengan larutan asam yang digunakan 1/10 (b/v) [9].  Kemudian 

sampel dipanaskan selama 8 menit dengan daya 450 W menggunakan microwave pada suhu 

600C. Kemudian campuran disaring dan dicuci dengan akuades menggunakan penyaring 



vakum sampai diperoleh filtrat hasil penyaringan yang netral (pH 7). Padatan hasil kemudian 

dioven pada suhu 800C selama 18 jam. 

Endapan kering hasil proses demineralisasi dimasukkan ke dalam gelas beker 600 ml 

dan ditambahkan larutan NaOH 10% dengan perbandingan 1/10 (b/v) (Lahsini, 2019). 

Campuran kemudian ditempatkan di oven microwave selama 8 menit dan pada suhu 600C. 

Sampel kemudian disaring dan dicuci dengan air suling menggunakan penyaring vakum 

sampai netral, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 800C selama 18 jam.   

Kitin yang telah terbentuk pada proses deproteinisasi, selanjutkan diproses deasetilasi 

dengan menambahkan larutan NaOH dengan kadar tertentu dengan perbandingan 1:20 (b/v) 

(Lahsini, 2019). Proses deasetilasi dilakukan dengan memasukkan kitin dan larutan NaOH 

50% ke dalam gelas beker 600 mL. Sampel kemudian dimasukkan dalam oven microwave yang 

bekerja pada daya 450 Watt dengan variasi proses pemanasan selama 3, 7, 11, dan 15 menit. 

Dari hasil percobaan menggunakan variasi waktu tersebut kemudian dilakukan proses 

deasetilasi yang sama dengan melakukan variasi konsentrasi NaOH yang digunakan yaitu 20%, 

30%, 40%, dan 50%. Proses deasetilasi dilakukan selama 3 menit pada suhu 600C, sampel hasil 

kemudian disaring dan dicuci dengan akuades menggunakan penyaring vakum, kemudian 

dikeringkan dalam oven pada suhu 800C selama 18 jam. 

Kitosan hasil proses deasetilasi kemudian dianalisis kadar airnya (Sudarmaji, 1994). 

Analisis kadar air dilakukan dengan cara cawan porselein yang telah dibersihkan kemudian 

dipanaskan dalam oven pada suhu 1100C selama 30 menit. Kemudian didinginkan dalam 

eksikator selama 5 menit dan ditimbang. Sampel kitosan sebanyak 1gram dimasukkan ke dalam 

cawan porselein. Cawan berserta sampel dipanaskan dalam oven pada suhu 800C selama 30 

menit. Selanjutnya didinginkan dalam eksikator selama 5 menit dan ditimbang. Lakukan 

berulang-ulang sampai diperoleh berat yang konstan. Kemudian kadar air dihitung dengan 

menggunakan rumus seperti terlihat pada persamaan 1.              

 Kadar air (%) = (berat bahan awal-berat bahan akhir)/(berat bahan awal)   

    x100%                                                                                                 (1) 

 

Analisa lain yang dilakukan adalah analisa kadar abu dengan menggunakan alat muffle 

furnace (Sudarmaji, 1994). Proses analisa dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu kurs 

porselein yang telah dibersihkan, kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 1100C selama 

30 menit kemudian ditunggu hingga dingin dan ditimbang. Masukkan bahan dengan massa 

tertentu dalam kurs porselein tersebut, kemudian dibakar dalam muffle furnace. Selanjutnya 



krus porselein dan sampel dimaksukkan ke dalam eksikator dan ditimbang. Kadar abu dapat 

dihitung berdasarkan rumus seperti terlihat pada persamaan (2).  

Kadar Abu= ((berat krus+abu) - berat kurs)/(berat kitosan) x 100%                             (2) 

Sampel kitosan juga dianalisa derajat deasetilasinya. Analisis derajat deasetilasi 

dilakukan dengan FTIR dan dianalisiskan di Laboratorium Terpadu UII. Kitosan 

dikarakterisasi menggunakan FTIR untuk menganalisis gugus fungsi karakteristiknya 

kemudian dibandingkan dengan pita serapan kitosan. Ciri khas karakteristik kitosan adalah 

pada gugus amida dan gugus hidroksil. Letak serapan khas gugus amida pada bilangan 

gelombang 1655-1310 1/cm sedangkan gugus hidroksil pada gelombang 3550-3300 1/cm [11]. 

Nilai derajat deasetilasi dapat dihitung dengan rumus baseline baxter, seperti terlihat pada 

persamaan (3).  

%DD= 100 - [ 𝑥1,15]𝑥 100%                                                                           (3) 

 

Dalam proses menggunakan microwave, memanfaatkan panas yang ditimbulkan oleh 

system ini. Gelombang mikro dalam oven microwave akan memutar molekul air. Molekul air 

yang merupakan molekul polar memiliki kutub yang bermuatan negatif dan sisi lain yang 

bermuatan positif. Apabila salah satu kutub atau kedua kutub berada pada medan listrik sejenis 

yang berasal dari gelombang mikro, maka akan terjadi gaya tolak menolak yang menyebabkan 

molekul air akan berputar. Karena proses rotasi tersebut maka akan terjadi gesekan sehingga 

timbul panas (Lee, 2000).   

Dalam penelitian ini diperoleh data pengaruh lama waktu pemanasan dengan oven 

microwave terhadap jumlah serbuk kitosan yang dihasilkan dan juga kadar air serta kadar abu 

kitosan hasil, seperti terlihat pada Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1. Data Berat, Kadar air, dan Kadar Abu Kitosan Hasil pada Proses dengan 

Variasi Waktu Pemanasan 

Waktu 
(menit) 

Berat 
kitosan 
(gram) 

Kadar air  
(%) 

Kadar abu 
(%) 

3 4 8,333 0,537 
7 3,6 6,716 0,448 
11 3,2 4,317 0,248 
15 3 4,263 0,163 

 



Berdasarkan data hasil penelitian pada Tabel 4.1, dapat dibuat grafik hubungan antara waktu 

pemanasan pada proses deasetilasi dengan berat kitosan yang dihasilkan seperti pada Gambar 

4.1 berikut.  

 

 

Gambar 4.1. Hubungan antara Waktu Deasetilasi dengan Berat Kitosan Hasil. 

 

Pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa semakin lama waktu 

pemanasan dengan microwave maka berat kitosan yang dihasilkan semakin sedikit. Hasil 

kitosan terbanyak adalah pada waktu pemanasan 3 menit yaitu sebanyak 4 gram. Sedangkan 

grafik hubungan antara waktu pemanasan dengan kadar abu yang diperoleh dari Tabel 4.1 

dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut. 

 

 

Gambar 4.2. Hubungan antara Waktu Deasetilasi dengan Kadar Abu Kitosan. 
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Dari data yang diperoleh dari Tabel 4.1 dan Gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa 

semakin lama waktu pemanasan maka semakin rendah kadar abunya hal ini berarti semakin 

lama waktu pemanasan maka semakin baik mutu kitosan, karena kadar mineral yang 

terkandung dalam kitosan semakin rendah. Berdasarkan data kualitas standar kitosan dalam 

dunia perdagangan memiliki nilai komersial untuk standar abu sebesar <2% (berat kering). 

Dari variasi lama waktu pemanasan dalam microwave, diperoleh hasil yang paling optimal 

yaitu proses pemanasan selama 3 menit dengan hasil kitosan sebanyak 4 gram, kadar air sebesar 

0,833%, dan kadar abu sebesar 0,537%. Kitosan yang diperoleh pada kondisi ini memiliki 

derajat deasetilasi sebesar 58,1890%.  

Selanjutnya untuk data pengaruh konsentrasi NaOH yang digunakan dalam proses 

deasetilasi dengan oven microwave terhadap jumlah serbuk kitosan yang dihasilkan dan juga 

kadar air serta kadar abu kitosan hasil, seperti terlihat pada Tabel 4.2.  

 

Tabel 4.2. Data Berat, Kadar Air, dan Kadar Abu Kitosan Hasil pada Proses dengan Variasi 

Konsentrasi NaOH dengan Waktu Deasetilasi selama 3 menit 

Konsentr
asi 

NaOH 
(%) 

Berat 
kitosan 
(gram) 

Kadar air  
(%) 

Kadar abu 
(%) 

20 4,2 9,52 2,507 
30 4,4 4,76 1,778 
40 4,5 4,76 1,233 
50 5,2 1,9 0,481 

 

Berdasarkan data hasil penelitian pada Tabel 4.2, dapat dibuat grafik hubungan antara 

konsentrasi NaOH pada proses deasetilasi dengan berat kitosan yang dihasilkan seperti pada 

Gambar 4.3 berikut. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa semakin besar konsentrasi 

NaOH maka semakin banyak kitosan yang dihasilkan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan larutan 

NaOH yang pekat dapat mengubah kitin menjadi kitosan lebih sempurna pada saat proses 

deasetilasi. Hasil optimal yang diperoleh dari penelitian ini adalah proses deasetilasi 

menggunakan larutan NaOH 50% dengan kitosan hasil 5,2 gram, kadar air 1,9%, kadar abu 

sebesar 0,481%, dan derajat deasetilasi sebesar 69,7954 %. 

 



 

Gambar 4.3. Hubungan antara Konsentrasi NaOH dengan Berat Kitosan. 

 

Perbandingan kitosan yang dihasilkan dengan kitosan standar, adalah seperti terlihat pada 

Tabel 4.3.  

 

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Kitosan dengan Variabel Lama Waktu Pemanasan 

Parameter Standar Penelitian 
ini 

Ukuran Partikel Serpihan-
serbuk 

Serpihan 

Kadar Air (%) ≤ 10 1,9 
Kadar Abu (%) ≤ 2 0,481 

Derajat 
Deasetilasi (%) 

≥70 69,7954 

 

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, misalnya penelitian deasetilasi kitin 

menggunakan microwave (Arifin, 2000), dengan konsentrasi NaOH 70%, suhu proses 700C, 

waktu deasetilasi selama 15 menit, diperoleh kitosan dengan derajat deasetilasi sebesar 

85,32%. Menurut percobaan yang dilakukan pada proses deasetilasi kitin (Zaeni, 2017), dengan 

proses deproteinasi selama 2 jam, demineralisasi selama 1 jam pada 750C, dan proses 

deasetilasi dengan microwave selama 15 menit, menghasilkan kitosan dengan derajat 

deasetilasi sebesar 62,72%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanti, dkk. (2021) dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut semakin lama waktu pemanasan dengan microwave akan 

menghasilkan hasil kitosan yang lebih sedikit, sedangkan dengan semakin besar konsentrasi 

NaOH yang digunakan pada tahap deasetilasi pada sintesis kitosan menggunakan microwave 
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menghasilkan jumlah kitosan yang semakin meningkat. Pada penelitian ini diperoleh hasil yang 

optimum pada proses deasetilasi selama 3 menit, dengan konsentrasi NaOH yang digunakan 

sebesar 50%, dan suhu pemanasan 600C. Pada proses tersebut diperoleh hasil kitosan dengan 

derajat deasetilasi sebesar 69,7954, kadar air sebesar 1,9%, serta kadar abu 0,163%.  

Tetapi, penelitian ini masih perlu pengembangan. Salah satu diantaranya karena derajat 

deasetilasi kitosan hasil penelitian ini masih belum memenuhi standar yang disyaratkan yaitu 

≥ 70%, sehingga masih perlu dilakukan proses optimasi lanjutan. 
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