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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Sari buah merupakan salah satu minuman yang banyak dikonsumsi dan disukai 

oleh masyarakat. Umumnya Sari buah memiliki keterbatasan penyimpanan seperti 

kehilangan nutrisi oleh temperatur yang tinggi, lama waktu simpan dan kontaminasi 

oleh mikroba. Sebagian besar hasil olahan buah yang beredar dipasaran diawetkan 

menggunakan pemanasan, Perlakuan pemanasan pada sari buah nanas menyebabkan 

warna menjadi lebih gelap (Rattanathanalerk et al. 2005). Saat ini penelitian tentang 

pemanfaatan kitosan sebagai membran sedang berkembang, oleh sebab itu digunakan 

teknologi separasi membran yang mempunyai beberapa keunggulan pada 

perindustrian pangan diantaranya konsumsi energi yg rendah, serta mampu 

meningkatkan kualitas produk secara signifikan dibandandingkan proses pemanasan 

dan meningkatkan efisiensi.  

Penambahan bahan pengawet kimia sangat terbatas penggunaanya karena dapat 

membahayakan kesehatan, salah satunya penggunaan formalin. Penambahan formalin 

pada makanan ataupun minuman dilarang penggunaannya hal tersebut sesuai dengan 

yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 722/Menkes/Per/IX/1988.  

Oleh sebab itu, perlu adanya cara lain yang lebih aman untuk menjaga kualitas dan 

kesegaran suatu bahan pangan. 

Indonesia menghasilkan limbah cangkang kepiting, kulit atau kepala udang, 

serta hewan laut lainnya kurang lebih sebanyak 56.200 metrik ton atau 56.200 kg. 

Limbah tersebut mudah sekali terdegradasi oleh mikroorganisme sehingga dapat 

menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan. Namun disisi 

lain limbah tersebut terbukti kaya akan kitin dan berpotensi menjadi produk yang 

lebih bernilai seperti kitosan. Sumber utama penghasil kitin dan kitosan yaitu limbah 

hasil laut Crustaceae sp seperti udang, lobster, kepiting, kerang–kerangan, dan hewan 

bercangkang lainnya (Hawab 2005).   
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Kitosan merupakan biopolimer alami yang memiliki beberapa kelebihan 

diantaranya biokompatibel, biodegradable, tidak beracun, dan antibacterial 

(Mardliyati et al. 2012). Kitosan bisa dijadikan salah satu bahan pengawet alami yang 

ramah lingkungan dan dapat memberikan efek antibakteri terhadap makanan serta 

aman bagi tubuh manusia. (Zheng dan Zhu 2003). Studi penggunaan kitosan sebagai 

bahan pengawet pada makanan salah satunya dalam penelitian Kusumaningjati 

(2009), membuktikan bahwa penggunaan kitosan sebagai pengawet mampu 

memperpanjang umur penyimpanan tahu sampai 6 hari serta mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri. Dalam penelitian Sri Wahyuni (2017) penggunaan membran 

kitosan dapat memperpanjang waktu simpan sari buah jeruk dengan rata-rata daya 

awet sampai hari ke-13. Berdasarkan potensi tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut terhadap produk pangan lain yang salah satunya pada sari buah nanas. 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana mengetahui tahapan pembuatan kitosan berbahan dasar cangkang 

udang dan kepiting? 

2. Bagaimana pengaruh nilai derajat deasetilasi terhadap masa simpan sari buah 

nanas? 

3. Bagaimana keefektifan penggunaan membran kitosan dari cangkang kepiting 

dan kulit udang sebagai bahan pengawet makanan? 

1.3    Tujuan penelitian 

1. Mensintesis kitosan berbahan dasar cangkang udang dan kepiting. 

2. Mengetahui pengaruh nilai derajat deasetilasi kitosan dari cangkang udang 

dan kepiting untuk memperpanjang masa simpan pada sari buah nanas. 

3. Mengetahui keefektifan penggunaan membran kitosan dari cangkang kepiting 

dan kulit udang untuk memperpanjang umur simpan sari buah nanas . 

 


